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 Jó estét, barátaim. Álljunk fel mindnyájan egy perc imádságra. 
1 Me yei Atyá k, is ét összegyűltü k e e  a ko oly gyülekezet e  a este, az 
Úr szolgálatára. És Te megígérted, hogy ahol csak összejövünk, még ha csak ketten vagy 
hárman is, akkor Te ott leszel közöttünk. És bizonyosak lehetünk abban, hogy itt vagy, 

ert az Ő e é e  gyűltü k össze. 

 Most imádkozunk, Atyám, hogy jöjj el ma este és törd fel ezt a második pecsétet 
számunkra. A i t a költő o dta, hogy szeret e az idő függö ye ögé pilla ta i. Ez a i 
vágyunk, Urunk, hogy mögé nézhessünk, és megláthassuk, hogy mi van ott. És 
imádkozunk, hogy a megöletett Bárány jöjjön most el közénk, törje fel a pecsétet, és 
jelentse ki nekünk azokat a dolgokat, amelyeket meg kell látnunk. 

 Ha van itt közöttünk olyan, Urunk, aki még nem lépett be ebbe a Krisztus körüli 
agyszerű test ériség e, i ádkozu k értük, hogy a este eghozzák ezt az örök 

döntést, és hogy betöltekezzenek Isten Lelkével. 

 Ha a ak etegek, Atyá , i ádkozu k, hogy Te gyógyítsd eg őket. Sok 
zse ke dő fekszik itt előtte , a elyekre ost a kezei et ete , ege lékez e a 
Bi liá ól Sze t Pálra, hogy az ő testéről is szét itték a zse ke dőket és köté yeket. A 
tisztátalan lelkek pedig elhagyták az embereket, az emberek pedig meggyógyultak. 

 Látjuk az Úr közelgő eljö etelét. Tudjuk, hogy közeleg az idő. Ezek a dolgok is ét 
visszatértek a gyülekezetbe, 1900 év után. 

 Most imádkozunk, Atyám, hogy add meg ezeket a dolgokat, amiket kérünk. 
Erősítsd eg a szolgádat, és segítsd a szolgáidat i de ütt, Uru k. Külö öse  azokat, 
akik összegyűltek itt a este, hogy képesek legye ek efogad i az Igét. Jézus e é e  
kérjük ezt. Ámen. 

 Természetesen nagyon jó újra itt lenni az Úr házában ma este. És tudom, hogy 
sokan álltok... Elnézést kérek ezért, de ennél többre aligha vagyunk képesek. A 
gyülekezeti épület... Éppe  ost ő ítettük ki, hogy ég  agy  e er 
beférhessen. Viszont az ilyen különleges alkalmakkor egy kicsit nagyobb tömeget kell 
fogadnia. 

 Óh, sodálatos ez az időszak, a it i ádkozással és ezek ek a pe sétek ek a 
tanulmányozásával tölthetek. Remélem, nektek is az. Biztos vagyok benne, hogy az. Ha 
nektek is olyan sokat jelent ez, mint nekem, akkor biztos, hogy számotokra is csodálatos 
ez az időszak. 

 És... Va  egy... A ai szolgálat utá  egy kis arát ő et kell felhí o , ert a a  
a születésnapja. Ma 12 éves Sarah (Sára), a kislányom. Aztán pedig... Holnap után pedig 



egy másik telefonhívást is le kell bonyolítanom, mert akkor meg Becky (Rebeka, becézve) 
születésnapja lesz. 
2 Ma este tehát ezt a ásodik pe sétet ta ul á yozzuk. Az első égy pe séthez a  
négy lovas. Elmondom nektek, hogy ma ismét történt valami, és... Valami, amit... Megint 
mentem, és vettem egy régi szövegrészt, a elyről hosszú-hosszú idő el ezelőtt 
prédikáltam. Leültem és azt gondoltam: - Hát, ez a legjo , a i tőle  telik... Sok-sok író, 
és sok dolog... És azt gondoltam: - Hát, olvasok egy kicsit és átnézem ezt a részt, aztán 
még megnézem itt ezt meg azt... És tudjátok, már csak azt vettem észre, hogy valami 
törté ik, és hogy i de  eg áltozik. Egyszerűe  áshogy jö . Aztá  fogok egy eruzát, 
és a ilye  gyorsa  sak tudo , elkezde  ír i, a íg Ő ott a . 

 Óh, ala i törté t, éppe  úgy egy... Fél órá al ezelőtt. Valamit éppen Wood 
test ér ek o dta  egy pár per el ezelőtt, ala it, tudjátok... Tudjátok, sok olya  
dolog törté ik, a iről e  tudu k eszél i, tudjátok... Egyszerűe  sak törté t ala i, 
ami nagyon nagy segítség volt nekem. 
3 Van egy barátom itt valahol az épületben... Természetesen mind a barátaim 
vagytok. Ez a testvér pedig Lee Vayle testvér. Egy drága testvér, és az Ige igazi 
ta ul á yozója. Dr. Vayle egy aptista a Sze tlélekkel, és ő egy... Ne  hízelgés ek 
szá o  ezt. Egyszerűe  sak o do , ert így hisze . Szeri te  ő az egyik legjártasa  
Ige ta ul á yozó, akit is erek agu k között. És ő írt eke  egy kis üze etet, és 
beküldte hozzám Billy-vel. Billy pedig alig tudta kiolvasni nekem. Azt hiszem - nem 
olvastam el újra -, de úgy voltam vele, hogy el o do , i állt e e. Po tosa  erről 
olvastam - Vayle testvér, ha itt vagy -, ezt ol asta  el úgy hat hó appal ezelőtt. 
4 Azt írja Vayle testvér: Bill testvér, nem vagyok teljesen biztos... Nem vagyok 
teljesen biztos benne, de azt hiszem, hogy Polycarp Szent János tanítványa volt.  Ez így 
igaz, az ő ta ít á ya olt. Azt hiszem, hogy Iréneus pedig Polycarp tanítványa volt.  
Valóban, pontosan így van. Iréneus azt mondta: Jézus akkor fog visszatérni, amikor 
Krisztus testének az utolsó kiválasztott tagja is bejön.  
5 Ez volt Iréneus, úgy 400 évvel Krisztus halála után. Azt mondta: Amikor ez az 
utolsó korszak bejön...  Ez a nicea-i zsi at előtt a . Ti, akik ol assátok és 
tanulmányozzátok az Igét - úgy értem, akik tanulmányozzátok a Biblia történetét -, ezt a 
nicea-i zsi at előtt találjátok eg. Azt hisze , hogy az első, agy a ásodik kötet e  
találjátok meg. 
6 Ő pedig é ekkel előtte látta, hogy azt o dta, hogy az utolsó... Ki álasztott, a 
kiválasztott. Az emberek az hiszik, hogy a kiválasztás egy nemrégiben felbukkant dolog. 
Pedig ez az egyik legrégebbi tanításunk: kiválasztás és elhívás. Tehát Iréneus, aki 
természetesen az Ige egy igazi tanulmányozója volt, mindig is hitt a kiválasztásban. Így 
tehát Iréneus a gyülekezeti korok egyik angyala volt, amint azt megláttuk és hisszük. 
Természetesen mind titkok voltak. Mind el voltak rejtve ide, ezekbe a pecsétekbe, és az 
utolsó idő e  yer ek ajd kijele tést. Pállal, Iré eussal és Márto al kezdődik a sor, és 
megy tovább, egészen az utolsó korig. 



 Most pedig... Bízu k a a , hogy az Úr egáldja a a esti erőfeszítésü ket. Most 
pedig. Eddig... Ter észetese  agyo  él ezte  az első pe sétet. Az első pe sétet, és a 
vele jött áldásokat. Nem akarlak sokáig itt tartani benneteket, de látjátok, megint 
elutazom majd, néhány estével azután, hogy ennek a végére érünk. Úgyhogy egy kicsit 
szenvednünk kell. 
7 Nagyon méltányolom... Látom Junior Jackson testvért ott állni, és azt hiszem, hogy 
Ruddell test ért is látta  éhá y per el ezelőtt alahol itt. És azok a test érek... A 
test érgyülekezetei k ől, és ás helyekről. Nagyo  örülü k ekik. Azt hisze , Hooper 
testvért látom ott állni a fal mellett, Utica- ól, az otta i gyülekezet ől. Nagyo  örülü k 

i d yájuk ak, a re ek együtt űködés ek e e . 
8 Tegnap este, amint a pecséteket ta ítjuk... Ugya úgy ta ítjuk őket, i t ahogy a 
gyülekezeti korszakokkal volt. Amikor végére értünk a gyülekezeti korszakokról szóló 
tanításnak, az utolsó alkalommal - a ikor fel is rajzolta  őket ide a tá lára a szószék él -, 
hányan emlékeztek arra, hogy i törté t? Ő jött le, hátra e t a falhoz, az a fé y, és Ő 
maga rajzolta fel oda a falra, mindnyájunk szeme láttára. Az Úr Angyala itt állt több száz 
e er előtt. És Ő ost is ala i igazi, ter észetfeletti dolgot tesz. Úgyhogy agy 
dolgokra számítunk. Ne  tudjuk... Szeretitek ki ár i a ak a agyszerű előérzet ek a 

eteljesülését, hogy egyszerűe  e  tudjuk, i lesz a kö etkező törté és? Tudjátok, sak 
úgy várni? 

 Óh, ilye  hatal as is a i Iste ü k! Milye  sodálatos! A yira értékeljük Őt. 
Most az 1. és a 2. vers... Felolvasom, hogy egy kis hátteret adjak. Aztán vesszük a 3. és a 
4. verset a második pecséthez, aztán pedig az 5. és a 6. verset a 3. pecséthez, a 7. és a 8. 
verset... Mindegyik lovashoz két verset. 

 Jel 6:3,4 

 Szeretném, hogy megfigyeljétek, hogy ezek a személyek a fakó lovon hogyan... Itt 
jön. Mindig változik, ahogyan haladunk. Aztán az utolsó nagy pecsét is meg lesz nyitva, ha 
Iste  akarja, jö ő asár ap este. A a  pedig az egyetle  dolog, a i törté ik, hogy se d 
volt a Mennyben egy fél órán keresztül. Isten segítsen bennünket. Most pedig felolvasom 
a 3. verset. 

És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt 
mondá: Jöjj és lásd. 
És előjöve egy ásik, veres ló (4. vers), és aki azon üle megadaték annak, hogy a 

ékességet elvegye a földről, és hogy az e erek egy ást öljék; és adaték a ak 
egy nagy kard.  

9 Egy titokzatos dolog ez, amikor a lelkes állat azt mondta Jánosnak: Jöjj és lásd.  Ő 
pedig nem látta, hogy mi volt az. Csak egy jelképet, szimbólumot látott. Az a jelkép pedig, 
azért... Azt mondta: Jöjj és lásd.  Ő azo a  egy jelképet látott, hogy jelkép e  adja azt 
to á  a gyülekezet ek, hogy ők is addig figyeljék azt, a íg az utolsó korszakra sor került. 
Aztán nyittatnak meg a pecsétek. Mindenki érti ezt most? Látjátok, a pecsétek 
megnyittatnak. 



10 Hát nem örültök annak, hogy ebben a korban élhettek? És ne csak ennek, barátaim. 
Ha e  i dig e lékezzetek arra, a ire a últ asár api délelőtt épült: egyszerűség. 
Egyszerű, alázatos. Úgy törté ik ez eg, hogy az e erek egyszerűe  el e ek ellette, 
és fel sem ismerik, hogy megtörtént. És emlékezzünk arra, hogy mi bármely pillanatra 
várjuk az Úr eljövetelét. És amikor... Azt állítottuk, hogy talán az elragadtatás is ugyanígy 
fog megtörté i. Megtörté ik, lezajlik, és se ki se  fogja észre e i. Egyszerűe  sak így 
fog eljönni. Általában... 

 Jn 8:41,48-52 

11 Csak menjünk vissza a Bibliában és nézzük meg, hogy mennyire így történik. Még 
egy olyan hatalmas dolog is, mint az Úr Jézus eljövetele. Se ki se  is ert fel előle 
semmit. Azt gondolták róla: - Egy különc valaki... Azt mondták: - Az egy őrült. Tudjuk, 
hogy őrült agy... Őrült ek le i a yit jele t, i t olo d ak le i. - Tudjuk, hogy az 
ördög a  e ed, és ezért őrültél eg. Te pró álsz bennünket tanítani, amikor még csak 
nem is törvényesen születtél? Hiszen paráznaságból születtél, és olyanokat próbálsz 
tanítani, mint mi vagyunk, a templom papjait, és a többieket? 

 Hiszen ez egy kész sértés volt számukra. 

 Mt 17:10 

12 Amikor Keresztelő Já os eljött... Ézsaiás korától kezd e Malakiásig szó a  róla.  
é e  keresztül látták őt a próféták eljö i. Mi de ki az ő eljö etelét árta, i de  
pillanatban számítottak rá. De abból, ahogyan eljött, ahogyan prédikált, ahogyan a 
szolgálatát végezte és aztá  ahogya  e e t a di sőség e, ég az apostolok se  
is erték őt fel. Mert egkérdezték Tőle. Azt o dták: Ha az ember Fia most 
Jeruzsále e egy, iért o dják azt az írástudók, hogy elő  Illés ek kell eljö ie?  

 Mt 17:12; Mk 9:13 

13 Jézus azt mondta: Ő ár eljött és ti e  tudtátok ezt. És po tosa  azt tette, a it 
az Írások mondtak róla, hogy tenni fog. És pontosan azt tették vele, ami meg volt írva.  
Ne  értették eg. Ő azt o dta: Keresztelő Já os olt az.  
 

Jn 8:46
 

14 Akkor pedig: - Óh!  

 Látjátok, ráébredtek. Még a végén is, minden dolog után és a jelek után, amelyeket 
utatott ekik, és iutá  elhí ta őket, azt o dta: Melyikőtök ádolhat e ge  ű el 

hitetle ség ? Ha e  po tosa  azt selekedte , a iről az Írások el o dták, hogy 
cselekedni fogom az én hivatalomban, amíg a földön leszek; akkor mutassátok meg, hogy 
hol vétkeztem. Most tehát megmutatom nektek, hogy milyennek kellene lennetek, és 
nézzük csak meg, hogy hiszitek-e vagy sem...  Aztán pedig visszatért ehhez és azt 
mondta: A ti dolgotok volt, hogy higgyetek bennem, amikor eljövök.  

 És nem tettek eleget ennek. Látjátok? Tehát okosabbak voltak annál, mint hogy 
e e  kötözködje ek. De Ő azt o dta: Melyikőtök ádol e ge  hitetle séggel? Ne  
cselekedtem-e meg pontosan azt, ami volt?  



15 Még a Vele tartó apostolok is el otlottak. Tudjuk, it o d erről az Ige. Aztá  
végül azt mondták: Most hiszünk. Hisszük, hogy egyetlen embernek sem kell 
megmondania Neked, mert Te mindent tudsz.  

 Bár sak láthatta  ol a akkor az Ő ar át. Biztosan rájuk nézett, és azt mondta: 
Tehát most hisztek?  És végül megvilágosodott nekik. Talán addig nem is kellett úgy 

le ie. Iste  i de t jól u kál ki, tudjátok. Szerete  Őt ezért. 

 Most pedig a saját koru kra go dolu k, ert... Ha elkezdek erről eszél i, akkor 
soha nem érünk oda ezekhez a pecsétekhez. Emlékezzünk rá, hogy sok imakérést kapok a 
betegekkel kapcsolatban. És mindig mindegyik kérésért imádkozom, amit a 
zse ke dőkkel és a tö i dolgokkal együtt egkapok. Ha pedig e tudjuk fejez i ezeket a 
pe séteket jö ő asár ap reggelig, ha az Úr akarja, akkor szeret é k egy jó, régi ódi 
gyógyító szolgálatot tarta i itt, a ikor egész délelőtt sak a etegekért fogu k i ádkoz i. 
És iztos agyok e e, hogy az egy fur sa összejö etel lesz. Egyszerűe  érze . Nem 
furcsa, de lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz néhány embernek. 
16 Most pedig. Milye  hatal as Iste  kegyel e, hogy kijele ti az Ő titkait ekü k 
e e  az idő e ! Most i da yia  hi i fogjuk, hogy az utolsó apok a  élü k. 
Hisszük ezt. És emlékezzünk rá, hogy a titkok az utolsó apok a  jele tőd ek ki. És 
hogya  jele ti Ő ki az Igéjét, a titkait, a Bi liát? Szeret étek elol as i, ahol ezt o dja? 
Lapozzu k sak oda és lássuk eg, hogy hogya  jele ti Ő ki a titkait. 
 

Ámós 3:6,7
 

17 Szeretném, hogy Ámós kö y é ől ol assu k... Lapozzu k Á ós kö y éhez, és 
olvassuk el a 3. fejezet 7. versét. Rendben. A 6. verset is fel akarom olvasni. 

 

Szólhat-e úgy trombita a városban, hogy ne féljen a nép? Lehet-e úgy baj a 
városban, hogy azt ne az Úr tette volna? 
Bizony az Úr se it e  selekszik a élkül, hogy titkát kijele te é az Ő szolgái ak, 
a prófétáknak.  

 
18 Most pedig, előre eg o datott ekü k, hogy az utolsó apok a  lesz ajd egy 
próféta. Tudjuk, hogy volt már mindenféle... Ahogy körülnézek itt, miközben beszélek, 
felismerem, hogy hol ülnek a tanuló emberek. Szeretném, hogy megértsetek engem. És 
látjátok, hogy ezek a szalagok szinte az egész világra eljutnak, szinte az egész világra. És 
szeretném, hogy semmiképpen ne gondoljátok azt, hogy én bármi módon is valamilyen 
Illés-takarós vagy Illés-ruhás szektát akarok eolta i ide, és i dezeket a dolgokat. Bő e  

olt ár ilye . De tudjátok, azok a dolgok sak az eljö e dő, igazi dolog előfutárai, hogy 
eltérítsék az embereket. 

 ApCsel 5:34-39 

19 Tudjátok, hogy voltak ha is ezetők - hamis messiások -, ielőtt Krisztus eljött? 
Nem azt mondta-e az akkori nagy tanár, Gamáliel, amikor az volt a kérdés, hogy 
megveressék-e azokat az embereket, hogy: Hagyjuk őket éké . Ha Iste től a , akkor 



magunk is Isten ellen hadakoznánk. Ha pedig e  Iste től a ...  Azt mondta: Nem ott 
volt-e az az ember, akit 400 ember követett a pusztaságba? Vannak ilyen dolgaink.  Mi 

olt az? Mi degyik előfutára olt az eljö e dő, igazi dolog ak. 

 Mt 24:24 

20 Látjátok, a Sátán támasztja ezeket. Nézzétek meg, hogy mennyire ravasz ez a 
személy - a Sátán -, akiről eszélü k. Itt leplezzük őt le, leleplezzük őt az Ige által, és 

eglátjuk, hogy ki soda is ő. E ek kell egtörté ie. És soha... Ő soha e  pró ált eg 
ko u ista le i, soha. Ő egy a tikrisztus! Jézus azt mondta: Olyan közel lesznek 
egymáshoz, hogy a választottakat is megtévesztené...  És ezek azok, akik ezekben a 
pecsétekben vannak elrejtve, akiknek a neveik benne vannak a könyvben a világ 
tere tése óta. Ő egy ra asz sze ély. A ikor látja, hogy jön ez a dolog... Hogy közeleg, 

i de t kido ál oda, hogy zaklassa, ielőtt odaér. 

 Mt 24:24 

21 Tudtátok azt, hogy az utolsó idők e  ha is krisztusok tá ad ak? Rögtö  azutá  
következik ez, hogy ez a testvér elmondja ezt a hatalmas üzenetet, aki el fog jönni, és aki 
Illés lelké el lesz felke e. Rögtö  utá a. És e  eszik őt észre. Néhá ya  azt go dolják 

ajd, hogy ő a Messiás. De ő szigorúa  azt fogja o da i: - Nem!  

 Mert úgy kell eljö ie, i t Keresztelő Já os ak. 

 Jn 1:19 

 Keresztelő Já os idejében, amikor kiment oda prédikálni, azt mondták neki: Te 
vagy-e a Messiás? Nem te vagy az?  

 Mt 3:11,16; Lk 3:16; Jn 1:23-34 

22 Azt mondta: Nem én vagyok! Nem vagyok méltó arra, hogy a saruját kioldjam. Én 
ízzel keresztellek titeket, ő azo a  Sze tlélekkel fog keresztelni.  És János annyira 
izo yos olt a a , hogy Ő a földö  a , hogy azt o dta: Ő itt a  ost alahol 

közöttetek.  De e  is erte Őt addig, a íg az a jel e  jött le Őrá. A ikor pedig 
meglátta azt a fényt lejönni, amely mint egy gala  jött le és eg ilágította Őt, azt 
mondta: Ott a . Ő az.  De János volt az egyetlen, aki látta azt, tudjátok. János volt az 
egyetlen, aki hallotta a hangot. A többiek közül, akik ott voltak, senki nem hallotta. 
23 Amikor aztán eljön a valódi, igazi szolga, a sok utánzó csak azért van jelen, hogy 
megzavarják az emberek elméjét. A Sátán csinálja ezt. Akik pedig nem tudnak 
különbséget tenni helyes és téves között, azok átbuknak rajta. A választottak azonban 
nem buknak át. A Biblia mondja, hogy a választottakat nem tudja megtéveszteni. 

 Mt 24:26,27 

24 Po tosa  Krisztus eljö etele előtt tá ad ak ha is krisztusok a Bi lia szeri t, akik 
Krisztusnak mondják magukat, és azt mondják... Az emberek azt mondják: - Íme, a 
pusztában van! 

 Ne higgyétek el. - Íme, titkos szobákban van! 



 Ne higgyétek el. Mert a i t a ap keletről ragyog yugat felé, olya  lesz az e er 
Fiának eljövetele.  Ige . Ő eg fog jele i, és az egy egyete es dolog lesz. 

 Most, hogy... Természetesen, amikor rájönnek, hogy valami történt, akkor... 
Emlékezzünk rá, hogy ez közvetlenül a gyülekezet hazatérte után lesz, az elragadtatás 
után. Mindig lesznek hamis utánzatok, és mi nem akarunk semmi ilyennel kapcsolatba 
kerülni. Nem, uram. 
25 És hiszem, hogy amikor ez a személy eljön - akiről eg o datott, hogy eljön, 
sakis az Igé ől utato  ektek -, annak az embernek egy prófétának kell lennie. 

Természetesen annak. És Isten kijelentése, mert Isten... Az Úr Igéje a prófétáihoz jön. 
Po tosa  így a . És Iste  e  áltozik, látjátok. Ha ettől jo  re dszere volna, azt 
hasz álta ol a. De Ő ár kezdet e  a legjo  re dszert álasztotta. 
26 Úgy, i t ahogy Ő álaszthatta ol a a apot is, hogy az e a géliu ot prédikálja. 
Választhatta ol a a holdat is. Választhatta ol a a szelet is. Ő azo a  az e ert 
választotta. És soha nem csoportokat választott. Hanem egyéneket. És a földön egyszerre 
soha e  olt két fő próféta. 

 Látjátok, minden ember más. Mindegyik máshogy épül fel. Ha Isten a kezébe tud 
venni egy embert - ez minden, ami Neki kell - , akkor Ő eg tudja cselekedni azt, amit 
akar. Csak egy emberre van szüksége. 

 4Móz 16:3 

27 Nóé idejében, Illés idejében, Mózes idejében... Sokan álltak fel Mózes idejében. 
Tudjátok, hogy színre léptek és azt akarták mondani: Nem csak te vagy szent közöttünk.  
És Dátán, és Kóré... 

 4Móz 16:21 

28 És Isten azt mondta: Csak külö üljetek el a tö iektől, é  pedig eg yito  a 
földet és el yelete  őket.  És így... Aztá  az e erek elkezdtek pa aszkod i. Ő azt 
mondta: Az egész dolgot elveszítem.  

 4Móz 16:46,48 

29 Aztán pedig Mózes átvette Krisztus helyét, odavetette magát a hasadékba, és azt 
mondta: Ne tedd, Uram.  Természetesen, mivel Isten rendelte el, hogy Mózes ezt tegye, 
nem helyezkedett ebben Mózes felé, mert úgy viselkedett akkor, mint Krisztus. Krisztus 
volt az Mózesben. Teljes mértékben. 

 Annyira boldogok vagyunk ma, mert Isten kijelenti Magát nekünk. Hiszem, hogy a 
agy ap éppe  sak pirkad i kezdett, haj alod i. Kezde ek feltű i a fé yek. A 

paradi so a  a adarak kezde ek é ekel i. Tudják, hogy ár e  sok idő an hátra. 
Vala i törté i fog. Egyszerűe  ala i ek törté ie kell. 
30 Ha tehát Ő se it e  tesz... A teljes Írás ihletett. Az Igé ek kell teljese  az 
igazságnak lennie. Ezt nem lehet megkerülni. Ezért nem értek egyet a katolikus egyházból 
való barátainkkal. Hiszem, hogy ezt nem csak puszta emberek írták. Hiszem, hogy a 
Szentlélek ihlette. És mindezek a kis dolgok, melyeket hozzáadtak... Próbáltak 
hozzáadni... Észrevettétek-e, hogy az összegyűjtéskor i dezeket kihagyták? Ezek a 



valódi, igaz Írások pedig az egy áshoz po tosa  illeszkedő gala tollak, és egyáltalá  
semmi ellentmondás nincs közöttük sehol. 
31 Mutassatok nekem az irodalomban egyetlen verset, amely nem mond ellent 
önmagának. Egy vagy két verset. A Biblia pedig sehol nem mond ellent önmagának. 
Hallotta , ikor a kritikusok eszéltek erről. Mo dta , hogy utassák eg eke , hol 
az ellentmondás. Nem volt ott. Csak azért van ez, mert az emberi elme össze van 
zavarodva. Isten nincs összezavarodva. Tudja, mit csinál. Tudja... 
32 Nézzétek, ha Isten a világot egy egyház által ítélné meg, mint ahogyan azt a 
katolikus egyház mondja... Rendben, akkor melyik az az egyház? Nézzétek csak meg a 
gyülekezetei ket. Tö , i t  egyházi szer eződés a . Most hogya ... Az egyik így 
ta ítja, a ásik úgy. Mi soda zűrzavar! Mindenki azt csinálja, amit akar, úgy is csinálják. 
Kell, hogy Iste ek legye  egy ér éje. Ez pedig az Ő Igéje. 

 Arról beszélve... Nem a katolikus egyházat hordjuk le, hiszen a protestáns egyházak 
éppen olyan rosszak. Egyszer egy pappal beszéltem, aki azt mondta: - Branham testvér, 
Iste  az Ő egyházá a  a ... 

 Azt mondtam: - Ura , Iste  az Ő Igéjé e  a , és Ő az Ige... Ige , ura . 

 Azt mondta: - Nos, Ő... Az egyház té edhetetle ... 

 Azt mondtam: - Ő e  azt o dta. Ha e  azt o dta, hogy az Ige 
tévedhetetlen... 

 Azt mondta: - Nos, mi régen úgy tanítottuk a keresztséget... És így tovább. 

 Azt mondtam: - Mikor?  

 Azt mondta: - Akkor, régen... 

 Azt mondtam: - Engedik, hogy az legyen a katolikus egyház? 

 Azt mondta: - Igen... 

 Azt mondtam: - Akkor én katolikus vagyok. Egy régimódi katolikus. És régimódi a 
hite  is. Ti iszo t a i de t összeke ertetek. Az Igé ől alig ta ítotok ala it. De 
vannak közbenjáró asszonyaitok, közbenjártok a halottakért, és minden ilyen dolog, nem 
esztek húst, és ki tudja, még milyen dolgok... Azt mondtam: - Mutasd meg nekem ezeket 
az Igében... 

 Azt mondta: - Nem kell, hogy ott legyen. Ha az egyház úgy mondja, akkor az úgy is 
van. Nem számít, hogy az Ige mit mond, ha az egyház úgy mondja... 

 Jel 22:18,19 

 Azt mondtam: - A Biblia mondja, hogy ha valaki bármi módon hozzátesz egy szót, 
agy el esz előle, a ak a része ki étetik az élet kö y é ől... Ezt o dja az Ige. É  

hiszem az Igét. 

 Ha pedig Ámós azt mondja - és a többi igeversek, ezzel együtt -, hogy... És 
emlékezzünk rá, hogy mi itt most csak a csúcspontokat érintjük. Óh, amikor bent vagyok 
abban a szobában, és jön az a kenet... Ha le tudnám írni, hogy mi zajlik ott olyankor, akkor 



háro  hó apig áll ék itt, egy pe sétről ta ít a. Úgyhogy sak a sú spo tokat éri te  és 
úgy ado  ki, a iről úgy látszik, hogy eg e fulladja ak tőle az e erek. A i ég 
éppen nem elég ahhoz, hogy fájdalmat okozzon nekik, de azért hogy higgyenek, 

egfűszerezi a dolgot. Értitek, ire go dolok. 

 Ámós 3:7 

33 Figyeljétek most ezt! Ámós azt mondja: Isten semmit nem cselekszik, amíg azt 
először ki e  jele ti az ő szolgái ak, a próféták ak.  És aztá  látjuk, a it Ő tesz. Biztos, 
hogy készül ala ire, a it ost jele t ki. Hisze , hogy Iste  ost készíti elő az ítéletet. 
Készül valamire. És újra még egy dolog, ami bizonyságot ad arról, hogy az utolsó 
napokban vagyunk. A laodicea-i korszak égé  járu k. ert ezekről a dolgokról 

eg o datott, hogy sak az utolsó idők e  lesz ek kijele t e. 

 Ámós 3:7 

34 Csak gondoljatok most bele ebbe! Próbáljuk csak jól magunkba inni, amit hiszünk, 
hogy a Szentlélek tudatni fogja ezt velünk. Emlékezzünk rá, hogy semmi sem nyerhet 
kijele tést... Iste  se it e  tesz addig, a íg először azt ki e  jele ti az ő szolgái ak, 
a próféták ak. És ielőtt ár it te e, Ő kijele ti azt. A ikor kijele ti, akkor erre 
emlékezni lehet: valami úton van. Éppen most nyer kijelentést. 

 Jel 10:1,7 

35 Ezek ek a dolgok ak pedig, a elyekről eszélü k, az utolsó idők e  kell kijele tést 
yer iük, éppe  az utolsó tro itaszó előtt, az utolsó gyülekezeti korszak üzenetének 

végén. Így van. Ha el akarjátok olvasni, akkor odalapozhattok... Tegnap este kétszer vagy 
háromszor is utaltam a Jelenések 10:1-7 szakaszra. A hetedik angyal üzenete 
elhangzásának napjaiban az Isten titka kijelentetik és elvégeztetik.  És már csak egyetlen 
dolog van hátra, amikor ez a hét pecsétes könyv megnyittatik. Akkor Isten teljes titka... 
Hiszen éveken keresztül tapogatóztunk körülötte, de az Ige szerint akkor még semmi úton 
nem érthettük meg azt, mert egészen eddig az időig el olt rejt e. Láttuk a jelképet, a i 
jelképezte ezt a dolgot, de helyesen maga a dolog nem nyerhetett kijelentést az utolsó 
időkig, látjátok. Tehát akkor izo yosa  ott agyu k, az utolsó idő e . 

 Mt 11:25,26 

36 Emlékezzünk rá, és ne felejtsük el, hogy Ő se it se  tesz addig, a íg ki e  
jele ti azt. És azt se felejtsük el, hogy Ő ezt olya  egyszerűe  teszi, hogy a öl sek és az 
okosak nem is veszik észre. Ha le akarjátok ezt jegyezni, akkor a Máté 11:25-26-ban van 
ez. 

 Emlékezzünk rá, hogy semmit sem tesz addig, amíg ki nem jelenti azt. Aztán pedig 
olyan módon jelenti ki, hogy az okos, tanult emberek nem ismerik fel. Emlékezzünk rá, 
hogy a ilág a öl sességre ágyott az Ige helyett, a ikor az első ű  egtette, a it tett. 
Erről e feledkezzünk meg. Óh, mennyire hálásnak kellene lennünk, azt gondolva... 
Nézzük csak meg a dolgokat, amelyek megtörténtek. Nézzük csak meg a dolgokat, amiket 
mondott nekünk. Nézzük csak meg itt a Gyülekezeti Házban, ahol azok az emberek 

a ak, akik itt őttek fel. 



37 Most azt kérem, hogy a kazettákat... Nos, menjünk tovább, vegyük fel ezt is. De 
nézzétek, ezt most csak a Gyülekezeti Ház-nak mondom, akik itt voltak. Jézus Krisztus 
nevében mondom nektek, hogy ha valaha is... A több száz dolog közül, amelyek a 

egtörté ésük előtt el lettek o d a, utassatok sak egyet is, a i e  törté t eg. 
Mo djatok sak egy olya  dolgot, akár i e  a szószékről, akár ásho a , hogy Ő 
mondott volna valamit, és nem tökéletesen úgy történt volna meg. Hogyan lehetne ilyen 
az emberi elme? Természetesen nem. 
38 Most júniusban lesz 33 éve, hogy megjelent ott a folyón egy világosság 
formájában... Ti régiek, emlékeztek rá, hogy kiskorom óta beszéltem nektek arról a 
ha gról és arról a fé yről... És az e erek azt go dolták, hogy alami kis baj van a 
feje e . Persze é  is alószí űleg ezt go dolta  ol a, ha alaki ezt o dta ol a. De 
most már nem kell ezen töprengenünk. És a gyülekezet sem töpreng ezen 1933 óta, 
amikor lent a folyónál voltam, és több száz embert kereszteltem meg. 
39 Emlékszem, hogy a Mayer fiú azt mondta nekem: - Víz alá nyomod azokat az 
embereket, Billy? 

 A kis Ji  Mayer o a  le tről, úgy tudo , hogy ár eghalt. Azt hisze , úgy halt 
eg, hogy egy asszo y lelőtte. De azt kérdezte tőle : - Víz alá nyomod azokat az 

embereket? 

 Azt mondtam: - Ne  ura , ha e  egkeresztele  őket az Úr Jézus e é e ... 

 Aztán ott ment egy asszony a csoport mellett. Azt mondta egy másik asszonynak... 
Valamilyen megjegyzést tettek, valamit mondtak róla. Azt mondta: - Hát, én nem 
bánnám, ha engem is lenyomnának... Azt mondta: - Rendben van, engem nem érdekel... 

 Azt mondtam: - Menj vissza és térj meg. Te nem vagy kész arra, hogy 
megkeresztelkedj Jézus Krisztus nevében... 

 Ez nem olyan dolog, amivel játszani lehet. Ez Krisztus evangéliuma, melyet egy 
elküldetési parancs jelent ki, az Ige. Azt mondod: - Értelmetlenség! - Bolondság! Máshová 
is lehetett volna tenni. De emlékezzünk rá, hogy az Igében ígéret szól arról, hogy ez fog 
történni, és hogy pontosan ez lesz. És itt is van. 
40 És ott lent azon a napon, amikor ott álltak az emberek a folyónál és az Úr angyala, 
akiről o dta  ektek, hogy úgy éz ki, i t tá olról egy sillag agy ala i ahhoz 
haso ló... És aztá  közel jött, és... El o dta  ektek, hogy ilye  az a s aragd szí ű 
fény... És ott jött a folyón, ahol éppen kereszteltem az embereket ott lent, amikor az 
üzletemberek lent itt a városban azt mondták: - Mit jelentsen ez? 
41 Azt mondtam: - Nem értem volt ez, hanem értetek. Én hiszek. Isten a ti kedvetekért 
tette ezt, hogy megismertesse veletek azt, hogy az igazat mondom nektek... 
Gyermekkoromban - amikor fiatalember voltam -, úgy 21éves koromban nem hitték ezt 
el, látjátok, mert túl sok ez egy fiatal embernek. 
42 Aztán gondolkoztam... Roberson testvér itt, az egyik megbízottunk - láttam itt egy 
pár per el ezelőtt -, a minap arról beszélt nekem, hogy ott volt Houston-ban, amikor az a 
fénykép készült. És én egy vitába kerültem ezzel kapcsolatban. Valamit elkezdtem 



mondani róla valamelyik este. Roy volt az egyetlen... Rajta kívül még egy ember volt, 
aki ek a soport a  olt fel e őkészüléke. Egy régi típusú, drótteker ses  
fel e őkészülék olt az. Most ár láto  Ro erso  test ért és a feleségét. Ro erso  
asszony pedig beteg volt. 
43 Roy test ér egy eterá . Szétlőtték a lá át, és őt is a halottak közé sorolták. Tiszt 
volt a hadseregben. A német 88-as eltalálta a ta kját és egölte a tö ieket, őt pedig 
teljese  dara okra szedte, így őt is a halottak közé sorolták sokáig. Azt o dták, hogy 
soha nem fog tudni járni, mert mindkét lába nagyon súlyosan megsérült, az idegek is és a 
többi dolgok. Most meg szinte gyorsabban jár, mint én! 
44 De mi volt az? Volt valami, amit látott, és elment Houston-ba. És beszélt nekem a 
feleségéről. Nála a  a drótteker s. Arra készült, hogy át egye a fel ételeket 
hangszalagra. És iutá  ége az összejö etel ek, ő ajd le fogja játsza i 
mindnyájatoknak, remélem. És azon a régi, dróttekercses felvételen rajta vannak a 
Houston-ban tartott szolgálataim. Aztán a felesége, azt mondta... Rajta van neki ez a 
hangszalagon, de mostanáig észre sem vette. A felesége... Óh, nagyon szomorú volt. 
Beteg olt, és e akart kerül i az i asor a. Ne  is ertek e ge , és é  se  látta  őket 
soha életemben. Azon a napon egy ablaknál ült és kifelé nézett, elcsigázottan, idegesen. 
Azt kívánta, hogy bárcsak kapna egy imakártyát, hogy be tudjon jutni az imasorba. És 

agy az ap este, agy a kö etkező este e is került az i asor a. Azt hisze , ég az ap 
este. 
45 Bekerült a sorba, és amikor odaért a szószékhez, a Szentlélek azt mondta neki: 
Nem vagy ide alósi. Egy Ne  Al a y e ű áros ól jöttél.  És azt mondta: Ma egy 

ablaknál ültél és kinéztél, és azon aggódtál, hogy kapsz-e majd imakártyát.  És ez ott van 
a fel étele , é ekkel ezelőtt. 

 Aztán az összejövetel elején, amikor ott volt a Szentlélek... Ez olt az első 
összejö etel. Csak k .  e er olt ott. Aztá  késő  ár  e er, aztá  pedig 
30000 ember is volt. És aztán... 
46 Miköz e  a legelső összejö etelek egyiké  eszélte , azt o dta : - Nem tudom, 
hogy miért mondom ezt (és ez ott van a hangszalagon), de mi... Ez lesz életem egyik 
csúcspontja. Valami történni fog ezen az összejövetelen, ami nagyobb lesz mindennél, 
amit bárki valaha is látott... És ez úgy nyolc, kilenc, vagy tíz estével azután történt, hogy 
az Úr angyala megjelent ott 3000  e er előtt és lejött. Le is fé yképezték, és ez ott a  
most. Washington D.C.- ől igazol a, hogy az egyetle  ter észetfeletti lé y, elyről 
valaha is fénykép készült a világon. 
47 És arról beszéltem, tudjátok, azt mondtam... Valamikor a megítélés ajándéka alatt 
azt mondtam: - Egy személyt beárnyékol a halál. Ott van egy sötét árnyék-csuklya. 
Haldoklik... 
48 Itt fent East Pines-ban (Keleti Fenyves), vagy talán inkább South Pines-ban (Déli 
Fenyves), amikor ott voltam az utolsó összejövetelen, ott ült egy kis hölgy, és valami azt 
mondta neki: Gyorsan fényképezzétek le , miközben beszéltem a hölgyhöz. És ott volt! 



Azt hisze , rajta lesz ajd a hirdetőtá lá . Már elég rége  olt. Ott a  az a fekete 
csuklya a hölgy fölött. 

 Egy másik fénykép is készült, amint a Szentlélek bejelentette azt. És már nem volt 
rajta. Azt mondta: Meggyógyulsz. Az Úr meggyógyított. A rák elmúlt.  Ott volt, és a hölgy 
meggyógyult, látjátok. Tessék. Látjátok, ez csak rámutat arra, hogy Isten tudja, hogy a nap 
mely szaka van. Mi nem tudjuk. Csak engedelmeskednünk kell Neki. 

 Folytathatjuk tovább a beszélgetést, de nézzük csak meg ezt a hátsó pecsétet, hogy 
össze tudjuk köt i ezzel. Most egy pár per  erejéig is ételjük át a ásikat, az első 
pecsétet. 
49 Az első pe sét feltörésekor egfigyeltük, hogy a Sátánnak volt egy szuper-vallásos 
e ere. Észre ettétek ezt? Fehér lo as, a ely... Azt go dolták róla, hogy ő a korai 
egyház, a ely út ak i dult. De, óh, ezt ta ították róla az idők sorá . De e  lehetett az! 
Figyeljétek csak meg, hogy a töb iek ikor kötődtek egy e. Aztá  ézzétek eg, hogy 
most holt tart. Most... És nem tudom még, hogy a többi mi lesz. De tudom, hogy 
tökéletesen kell belejönnie ebbe, mert ez az igazság. Ez az igazság. Az volt Róma 
egyházának a hierarchiája. Pontosan! 
50 Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy a zsidók az antikrisztus, nyilván millió 
mérfölddel tévednek. Soha ne gondoljátok azt, hogy a zsidók az antikrisztus. Azzal a céllal 
lett eg akít a az ő sze ük, hogy i ejuthassu k. Így kaptu k időt a egtérésre. Az 
antikrisztus pedig egy pogány ember. Természetesen az. Az igazság egy utánzója, 
antikrisztus. 

 2Thessz 2:3 

51 Ez a agy szupere er... Óh, ő agy e erré lett, aztá  égül tró ra is ültették. 
Miután pedig trónra ültették, meg is koronázták. És most... Ezt kö etőe  pedig őt 
i ádták Iste  helyett. Nézzük eg, hogy ielőtt ez lett ol a... Kérdez i szeret ék 
tőletek ala it. Ki olt az? Mi olt az Pálo  a Thesszalo ika : -ban, ami azt mondta, 
hogy az az ember el fog jönni? Miért nézte végig az az ember a korokat és látta ezt? Mert 
Isten prófétája volt! Természetesen. 

 1Tim 4:1; 2Tim 3:5 

52 Miért o dta azt, hogy a Lélek yílta  szól arról, hogy az utolsó idők e  az 
e erek eltá olod ak a hittől és hogy egy sá ító - tudjátok mit jelent elcsábítani valakit 
- lélekre fognak majd hallgatni a gyülekezetben? Ez a papság. A csábító papság lelke, az 
ördögök u kája, a gyülekezet e  lé ő álsze teskedés. Okosak, agasröptűek, öl sek. 
Látjátok, okosak, értelmesek. Megvan náluk a kegyesség látszata: (csak mondogatják, 
hogy: - Ha már keresztények vagyunk, akkor járnunk kellene a templomba...) Megvan 
nekik a kegyesség látszata, de megtagadják a Lélek kijelentéseit, erejét és munkáját. Az 
ilye ektől forduljatok el.  

 2Tim 3:6 

53 Figyeljétek meg, hogy azt mondta: Mert ők az a fajta, akik házról-házra mennek és 
a buta asszonyokat (ez nem a Szentlélek szerinti asszonyokat jelenti), a buta asszonyokat, 



akik ek sokféle kí á ságuk a . Sokféle kí á ság űzi őket i de féle társaságok a, hogy 
kedvük szerint éljenek. És mégis azt mondják: - Járunk mi gyülekezetbe. Vagyunk olyan 
jók, mint bárki más... Táncos mulatságok, partik, hajvágás, festék, ruhák: bármi, amit 
akarnak. Mégis: - Mi pünkösdiek vagyunk. Éppen olyan jók vagyunk, mint bárki más... Óh, 
a saját cselekedeteid azonosítanak téged! 

 Róm 1:28 

 Vegyük észre, hogy azt mondta: ... elvetemült gondolkodású férfiak az igazsággal 
kapcsolatban . Mi az igazság? Az Ige, ami Krisztus. ... az igazsággal kapcsolatban.  

 - Óh, te egy ő-ellenes agy. Nőgyűlölő agy. Ezt si álod, azt si álod... 
54 Ne , ura ! Az e  úgy a ! Az ha isság. É  e  gyűlölö  az asszo yokat. Ne , 
ura ! Ők a test érei , ha test ér őkről a  szó. A it iszo t é ... A szeretet 
helyreigazít. Ha nem helyreigazító, akkor az nem szeretet. Ha helyreigazító, akkor 
szeretet. A fileo szeretet és nem az agapo, azt megmondom nektek. Lehet, hogy van 
bennük egy kis fileo szeretet egy szép külsejű hölgy felé, az agapo szeretet viszont más 
dolog. Az olyan szeretet, ami helyrerakja azt a dolgot, és találkozik Istennel ott valahol, 
ahol örökké tudunk élni. Nem úgy gondoltam azt, ahogyan talán hangzott. Én... De ti 
tudjátok, hogy mit... Remélem, értitek. Rendben. 

 2Tim 3:8 

55 Emlékezzünk rá, hogy azt mondta: Amint Jánnes és Jámbres ellene álltak 
Mózes ek, úgy áll ak ők is elle t. Az ő esztele ségük azo a  ha ar yil á aló á lesz.  
Miért? Amikor Mózes olyan küldetést kapott, hogy valami igazán rendkívülinek látszót 
tegyen eg... De ő le e t oda, a ilye  őszi té  sak tudott. És Iste  eg o dta eki, 
hogy igye agá al a otot, do ja a földre, és hogy egy kígyó lesz előle. Iste  ezt eg is 
tette, hogy eg utassa Mózes ek, i fog törté i. És egállt a fáraó előtt, ahogya  
Isten parancsolta neki, a földre dobta a botot, és abból egy kígyó lett. 

 2Móz 4:3; 2Móz 7:11,12 

56 A fáraó pedig kétség kívül azt mondta: - Ol só kis arázslat... El e t és előhí atta 
Jánnest és Jámbrest, és azt mondta: - Mi is meg tudjuk ezt csinálni... Ledobták a botjaikat, 
és azok is kígyókká áltak. Mit tehetett Mózes? Mi olt az? E ől eglátta, hogy az 
ördögnek vannak utánzói Isten minden tiszta dolgára. Az ördög azért utánoz, hogy 
eltérítse az embereket az útról. 

 Mit tett Mózes? Azt mondta-e: - Biztosan hibáztam, úgyhogy jobb lesz, ha 
visszamegyek? Nyugodtan állt ott, mert szó szerint elvégezte a kapott küldetését. És 
aztán tudjátok, hogy mi történt: Mózes kígyója megette a másik kígyót. 

 2Móz 4:4,17 

57 Elgondoltátok-e már, hogy mi lett azzal a másik kígyóval? Hová ment a másik kígyó? 
Mózes felvette a botját, és elment vele. Csodákat tett vele. Az a kígyó pedig ott volt 
benne abban a másik botban. Csodálatos ez, ugye? Igen, uram! 
58 Az antikrisztus fokozatosan jön be az életbe. Akarom, hogy ezt észrevegyétek. 
Amikor ti itt... A katolikus barátaimnak mondom, csak üljetek nyugodtan egy percig; 



aztán pedig meglátjuk, hogy hol állnak a protestánsok és hogy hol vagyunk valamennyien, 
látjátok. Figyeljük eg, az első gyülekezet... A ikor a katolikus egyház azt mondja, hogy 
ők oltak az első eredeti gyülekezet, ekik po tosa  igazuk a . Ők oltak azok. 
Pü kösdkor i dultak út ak. Ott kezdődött el a katolikus gyülekezet. É  aga  is alig 
akarta  elhi i ezt, a íg el e  ol asta  a törté ele ől, és egtalálta , hogy ez 
tényleg így van. 
59 Pünkösd napján indultak útnak, de aztán elkezdtek elsodródni. És látjátok hol 
tartanak? Ha pedig a pünkösdiek olyan ütemben fognak tovább sodródni, mint ahogyan 
most sodródnak, akkor nem kell majd 2000 évig sodródniuk. Mostantól számítva 100 
éven belül messzebbre fognak kerülni, mint ahol a katolikusok tartanak. Pontosan így 
igaz. 
60 De figyeljük meg, hogy ez a fehér lovas hogyan... Csak egy kis hátteret adunk, 

ielőtt rátérü k erre a pe sétre. Figyeljük eg a fehér lo ast. A ikor kiment, akkor 
három szakaszban munkálkodott. Amint azt tegnap este bizonyítottam nektek, az ördög 
egy háro ság a  a , éppe  úgy, i t Iste . De ő egész idő alatt ugya az az ördög, sak 
három szakaszban. 

 ApCsel 2:42 

61 Figyeljétek meg a három szintet. Az első szi te , a ely e  eljött, a Sze tlélek lejött 
és az embereknek mindenük közös volt. Isten Lelke volt az embereken, az apostolok 
pedig házról házra mentek és megtörték a kenyeret az emberekkel, és nagy jelek és 
csodák mutatkoztak meg. Aztán pedig rögtön azt látjuk, hogy a Sátán elkezdett 
zúgolódást tá aszta i. Egy idő el késő  pedig ezek a ra szolgák és a idék szegé yei, 
akik ették a Sze tlelket, el e tek külö öző helyekre izo yságot te i. Bizo yságot 
tettek a gazdáiknak. 
62 Aztán pedig elkezdett jönni, mint... Mint a hadvezérek, és különféle emberek. A 
híres emberek kezdték meglátni ezeknek az embereknek a bátorságát, és az általuk tett 
jeleket és sodákat. És ők is elfogadták a kereszté ységet. És látjátok, ő kereszté y hitre 
tért, és lement arra a helyre, ahol a kereszté yek összegyűltek: egy kis régi, sötét, dohos 
csarnokba, ahol az emberek tapsolnak és kiáltoznak, nyelveken szólnak és üzeneteket 
mondanak el. Hiszen ezt így soha nem tudná tovább adni a versenytársának, vagy bárki 
másnak is az üzleté e . Az illető így soha e  hi é el. Persze, hogy e ! Ezért fel kellett 
öltöztetnie. 

 Jel 2:4 

63 Úgyhogy elkezdtek összejárni és elkezdtek gondolkodni: - Most formáljuk át egy 
kicsit ezt a dolgot... Jézus pedig, köz etle ül az első gyülekezeti korszak utá , azt o dta 
nekik a Jelenések 2-ben: Van valamim ellened, mert... A nikolaiták tanítása.  Niko: uralni 
a épet. Más sza akkal ők si ál i akartak - ahelyett, hogy mindenki egy lett volna -, ők 
csi ál i akartak egy sze t e ert. Csi ál i akartak... A pogá y hit ől akartak i tát 

e i, a elyik ől kijöttek, és égül így is tettek. 

 Jel 2:6,15 



64 Most figyeljetek. Először is, a ikolaitiz us. A ikolaitiz ust a Bi lia a tikrisztus ak 
nevezi, mert ellene szólt Krisztus és az apostolok eredeti tanításának. 
65 Ne  akaro  eg o da i az illető e ét. De egy agy e erről a  szó. Néhá y 
é el ezelőtt el e te  az összejö etelére. Tudta, hogy ott olta , ert kezet is fogtu k 
egymással. Azt mondta: - Tudjátok, vannak ma az úgynevezett pünkösdiek... És azt 
mondta: - Ők az Apostolok selekedetei ek kö y ére tá aszkod ak... És azt o dta: - 
Látjátok, az ApCsel csak a gyülekezet állványozása volt... 
66 El tudjátok képzelni, hogy egy Biblia tanulmányozó ember, egy átor, idős férfi, aki 
úgy tanulmányozta a Bibliát, mint ez az ember; hogy egy ilyen megjegyzést tegyen? Úgy 
hangzik... Még csak nem is hangzik úgy, mint a Szentlélek. Biztos, hogy nem az, sehol, 
mert józan ésszel mindenki tudja, hogy az Apostolok cselekedeteinek könyve nem az 
apostolok selekedeteiről szól. Ha e  a Sze tlélek selekedeteiről az apostolok a . 
67 Nem tudjátok, hogyan ábrázoltuk ezt a gyülekezeti korszakokban? Azok a lelkes 
állatok ott ülve figyelték a frigyládát. Máté, Márk, Lukács és János, ott álltak és figyelték 
azt. És ott volt benne az, amit Máté, Márk, Lukács és János írásainak az eredményeként 
törté t. Ez az, a i... A fa előhozza az első ágát, és ez az, a i törté t. Ha pedig az a fa 

alaha is előhoz egy ásik ágat, akkor ögé egír ak majd egy másik Apostolok 
cselekedeteinek könyvét, mert látjátok, ugyanannak az életnek kell meglennie 
ugyanabban a dologban. 

 Jel 3:16 

68  Tehát most, amikor ma végigtekintjük a felekezeti egyházainkat - metodista, 
baptista, református, evangélikus, úgynevezett Krisztus Gyülekezete, pünkösdiek és a 
többiek -, hol találjuk ezt meg? Nem találjuk sehol. Elismerem, hogy a pünkösdieknél van 
az ehhez legközele  álló dolog, ert ők itt a ak fe t a laodi ea-i korban. Nekik 
megvolt az igazság és elutasították azt. La gy elegekké áltak ele, és Iste  kiköpte őket 
a szájából. Pontosan ez van a Biblia szerint! Azok az Írások nem hazudnak. Mindig az 
igazságot mondják. Ne próbáljátok... Az egyetlen dolog, hogy ne próbáljátok a 
gondolataitokat... Ne próbáljátok az Írásokat igazítani a gondolataitokhoz, hanem 
önmagatokat igazítsátok az Írásokhoz. Akkor Istennel mentek majd együtt. Nem számít, 
hogy mennyi mindent kell levágni vagy félretenni, ahhoz igazodjatok. 
69 Nézzétek eg, it égzett el, a ikor először lejött. Ha Isten úgy cselekedett az 
első alkalo al, akkor a ásodik alkalo al is úgy kell seleked ie. Mi de  alkalo al 
úgy kell seleked ie, agy pedig az első alkalo al e  selekedett helyese . Látjátok, 
mi halandókként elkövethetünk hibákat. De Isten nem. Iste  első dö tése tökéletes. És 
ahogya  ő álasztotta ki, hogy hogya  égez el dolgokat, a ál jo  ódja e  lehet 
a ak. Ő e  fejlesztheti azt, ert az ár először is tökéletes olt. Ha e , akkor Ő e  
végtelen. 
70 Ha Ő égtele , akkor Ő i de tudó. Ha pedig mindentudó, akkor mindenre képes. 
Ámen! Ennek kell lennie ahhoz, hogy Isten legyen. Nem mondhatjuk: - Ő tö et ta ult... 
Ő e  ta ult tö et: Ő a forrása i de  öl sesség ek. A i itte i öl sességü k a 



Sátá tól jö . Ezt örököltük az Éde ől, ahol elcseréltük a hitünket a tudásért. Éva tette 
ezt. 
71 Először tehát a tikrisztus ak hí ták őt. A ásodik szakasz a  őt hí ták a ha is 
prófétának, mert az a lélek az emberek között testet öltött. Emlékeztek a fehér lovasra, 
hogy nem volt koronája, amikor útnak indult. Aztán viszont kapott egy koronát. Miért? 
Mert ár kezdet e  ő olt a ikolaita lélek, aztá  ő testté lett egy e er e . Aztá  
pedig megkoronázták. Trónt adtak neki, és megkoronázták. 

 Ézs 42:12 

72 És aztá  hosszú idő  keresztül ezt szolgálta, a i t meglátjuk azt ezeknek a 
pe sétek ek a feltörésekor. Aztá  pedig eglátjuk, hogy azutá  a hosszú időszak utá  a 
Sátá  ki ettetett a Me y ől. És a Bi lia szeri t lejött, és tró ra ültette agát. Csak 
gondoljatok bele, hogy trónra ülteti magát abban az ember e , és ő lesz a fe e ad. 
Hatalma volt, szuper hatalma, hogy minden csodát megtett és mindent, mai... 
Mészárlásokat és véres ütközeteket és minden mást, amit Róma megtehetett. 
73 Rendben. Kegyetlen római büntetés által gyilkolt. Csak... Óh, mennyire 
belemehetnénk itt néhány igeversbe. Emlékezzünk rá, hogy Jézus Krisztus Róma 
büntetése alatt halt meg: halálbüntetés! Az az üzenet, ami a szívemben van, hogy majd a 
kö etkező alkalo al prédikáljak itt, agypé tek délutá já , erről a háro -négy 
dologról, látjátok: És ott egfeszítették Őt. A világ legszentebb és legvallásosabb városa 

olt Jeruzsále . Ők oltak a legsze te  ép - legalábbis annak voltak feltételezve - a 
világon: a zsidók. És ott megfeszítették: a legkegyetlenebb büntetés, amelyet Róma 

egtere hetett. Megfeszítették Őt. Mi soda? A leg agyo  e ert, aki alaha is élt! És 
ott egfeszítették Őt! Óh, óh! 

 Mt 23:9 

74 Isten segítsen engem, hogy ezt megértethessem azokkal az üzletemberekkel, hogy 
meglássák azt, hogy hol állnak. Nem a vitáért és nem azért, hogy rosszindulatú legyek 
velük, hanem hogy felrázódjanak. Egészen addig, hogy azok a testvérek meglássák, hogy 
az ő éltóságaik és sze t atyáik és a tö i dolgok, a ikről ír ak e e  az Üzlete erek 
Lapjában, csupa értelmetlenség. A keresztények nem hívhatnak egy embert sem Atyának. 
Ők elkezdik... Pró álta  őket i de e  segíte i, a i e  tudta  - látjátok, hová 
mennek ezek a szalagok -, úgyhogy befejeztem! Természetesen több dolgom nem lesz 
ezzel. Rendben. 

 ApCsel 2:13 

75 Először... E lékezzü k Krisztusra. Először, i t ikolaita. És it kért a ikolaita 
korszak? Azt kérte, hogy tá olodja ak el azoktól az e erektől, akik kia ál ak, tapsol ak 
és sze tségtörő ek éz ek ki, i t ahogya  pü kösd apjá  si álták: úgy iselkedtek, 
mint a részegek, tántorogtak a Lélekben, és más ilyen dolgok. Nem akartak semmi ilyet. 
Azt mondták, hogy részegek.  

 A ikor pedig a hírességek... Figyeljetek, e aradjatok le erről! Talá  őrültség ek 
hangzik számotokra, de ez az igazság. Amikor a méltóságok elkezdtek ejö i, ők e  
tudtak lehajolni ehhez. 



 Mt 10:25; Mt 12:17; Lk 11:15, 18, 19 

76 Iste t az teszi aggyá, hogy Ő elég agy ahhoz, hogy lehajoljo . Ez teszi Őt aggyá. 
Nála se i se  agyo . És Ő hajol a leg élye re, aho á alaki is hajolhat, agy ahová 

árki e eri lé y is hajolhat a. Ő olt a Me y Királya, és Ő eljött a föld legala so ya  
városába, Jerikóba. És annyira mélyre került, hogy még a város legalacsonyabb 
e eré ek is lefelé kellett éz ie ahhoz, hogy egláthassa Őt. Így a ? Zákeus. Így van. 
A legrosszabb névvel illették, amivel csak emberi lényt nevezhetnének: csalónak, 
ördög ek, Belze u ak o dták Őt. Ezt go dolta Róla a ilág. 

 Fil 2:10 

77 A legkegyetlenebb halált halta. Nem volt hely, ahol a fejét lehajthatta volna, 
minden szervezet ki etette Őt. De a ikor... Iste  olya  agasra fel agasztalta Őt, hogy 
Neki kell lenéznie ahhoz, hogy lássa a Mennyet. Látjátok, hogy Isten mennyire az alázat 
Iste e? És egy olya  e et adott Neki, hogy az egész e yei salád Ő utá a a  
elnevezve, és minden földi család is. A földön az egész családnak az a neve: Jézus. És a 
Mennyben minden család neve az: Jézus. Egy olyan név, amelyikre minden térd meg fog 
hajol i, és i de  yel  alla i fogja, hogy Ő az Úr, i d itt, i d a pokol a . A pokol 
meg fog hajol i előtte. Mi de  ás is eg fog hajol i előtte. Látjátok, de először az 
alázatosság volt, és aztán vált naggyá, látjátok. Hagyjátok, hogy Isten magasztaljon fel. Aki 
megalázza magát, azt Isten felmagasztalja, látjátok. 
78 Tehát látjuk azt, hogy ez a Nikaó lélek bölcsességet akart, tudást. Neki érvelnie 
kellett, mint Évának: érvelnie kellett Isten Igéje ellen, a bölcsességgel... És a gyülekezet 
ezután ment. Mi volt az? Vegyük csak mondjuk ezt a gyülekezetet itt, és vegyünk egy 
olyan embercsoportot, mint amilyen mi vagyunk. Ha nincs az ember valóban a Lélekkel 
betöltekezve... És vegyük, mondjuk... Nincs semmi a városunk polgármestere ellen. 
Szeri te  e  is ere  őt. Még i dig Bottorff úr a polgár ester? Bottorff úr egy 

agyszerű aráto . De o djuk, hogy a áros polgár estere, a teljes re dőri erők, és a 
re dőr írók is i d idejö ek. Az első dolog az le e, hogy ol a ala i kis dolog az 
eszük e , és elkezde é ek eszél i a ezetőséggel és az itte i e erekkel, és azt 
mondanák: - Tudjátok, mit? Ennek máshogy kellene lennie... Ha nem vagytok a Lélekkel 
betöltekezve, és ha nem egy igazán Lélekkel betöltekezett ember áll a szószék mögött, 
akkor csak azt vennénk észre, hogy elkezdünk feléjük hajlani. Talán nem ez a nemzedék, 
talá  a kö etkező. 
79 És ez így kezdődött el, látjátok. Miért? Azt o dták: - Nézzetek ide, ez 
indokolható... Ti pedig hallgatnátok. Mondjuk, hogy eljön ide egy ember, és azt mondja: - 
Ez a gyülekezeti ház túl kicsi. Építsünk egy nagy gyülekezeti épületet. Én majd építek 
nektek ide egyet, amelyik ennyi pénzbe fog kerülni. Fél millió dollárt fektetünk be. Rádión 
fogo  ezt hirdet i... A ikor ilyet tesz ek, az  tíz ől kile  eset e  elléfogás. Is eritek 
ezt a fajtát. 

 Tudjátok, az első dolga az, hogy úgy irá yítsa a dolgokat, hogy az eki egfeleljen. 
Semmit nem mondhattok, mert ott van hátul X. Y. testvér, ennek a gyülekezetnek a 
szponzora. Aztán van egy kis Ricky (egy beképzelt ember), aki idejön valami teológiai 
iskolá ól, aki a yit tud Iste ről, i t egy hotte totta az egyipto i lo agokról. Eljön, 



megkörnyékezi azt az embert, vesz neki egy új autót minden alkalommal, engedi, hogy 
ezesse , eg eszi eki ezt és azt. Po tosa  így kezdődött el. Re d e . 

80 Figyeljétek meg, bölcsesség és eszesség. Azt mondták: - Nézzük csak. Nem úgy 
volna értelmes... Az asszonyainkkal kapcsolatban, hát nem mindegy, hogy milyen a 
hajviseletük? 

 De a Biblia azt mondja, hogy nem mindegy. Vegyük csak ezt a dolgot, a többi sok 
száz közül, látjátok. Nem mindegy. Isten mondta, hogy nem mindegy, ezért nem mindegy. 
De látjátok, hogyha ezt elkezdik - az elöljárók, a diakónusok és a többiek -, már csak azt 
vesszük észre, hogy a pásztor vagy belemegy ebbe, vagy nem. Ennyi. Látjátok, az emberek 
szavazták meg. Rendben. 

 Figyeljük meg, hogy az a lélek elkezdett mozdulni és a gyülekezetbe annyi sok 
éltóság került, a yi sok agy dolog, a yi pé z, hogy elő -utóbb elkezdtek erre 

hallgatni és felé hajolni: az ördög agyafúrtsága! És pontosan ez az, amit Éva tett az 
Édenkertben. Halljátok ezt. Így van. 
81 Nézzük meg, a természetes asszony - Ádám menyasszonya -, ielőtt Ádá  i t 
feleségéhez jött volna el hozzá, elhajolt a Sátán sémájához Isten Igéje ellen, érvelés által. 
A Sátá  egelőzte Ádá ot a a , hogy É á al, i t feleségé el élje . Így a . 
Hallottátok a Menyasszonyfa í ű prédiká iót, a ely erről ta ított, látjátok. Re d e . 

 Tehát figyeljük meg, hogy Éva ott az érvelés után ment. A Sátán megpróbált 
érvelni. Éva azt mondta: De az Úr azt mondta...  

 1Móz 3:4 

 Ő azt o dta: Óh, tudod, hogy az Úr nem tenné meg. Bölcs akarsz lenni. Tudni 
akarsz valamit. Hiszen nem vagy más, mint egy buta kisgyerek, látod. Meg kellene 
ismerned valamit.  

 Ha ez nem a Sátán! Ha ez nem a mai, modern... - Óh, azok csak egy tucat szent 
he pergők. Ne is figyeljetek rájuk. Ne... 
82 Az e eri faj első, ter észet szeri ti e yasszo ya, ielőtt a férje odajött ol a 
hozzá, elesett a kegyele től azáltal, hogy a Sátá  hazugságára hallgatott, iutá  Iste  

egerősítette őt az Ige ögött. Ha ő ott aradt ol a az Ige ögött, e  esett olna el. 
Ez van tehát a természet szerinti - figyeljetek -, a természet szerinti asszonyban. És mi volt 
az átok? A tényleges átok, hogy kijöjjenek Isten Igéje mögül... 
83 E lékezzü k rá, hogy ő elhitte a ak a  százalékát. De sak egy dolgot kell 
elenged i. Ő sokat elhitt előle. Óh, ter észetese ! Ezt o dta, és a Sátá  elis erte, 
hogy az úgy volt. Ha csak egy helyen sarokba tud szorítani téged, ez minden, amit akar. 
Csak annyi kell, hogy a puskagolyót egy kicsit erre csavarjuk el, és nem fog célba találni, 
látjátok. E yi. Ő olya  sokat hitt előle, és égis ellétalált. 

 A kö etkez é ye pedig az, hogy a iért ő elhagyta az Igét egy i i-pici kis 
érvelésért... Azt mondod: - Mi a  az asszo yokkal? Miért akarsz ilyes iről eszél i? 
Tudod, azok apró dolgok. Számít az, hogy van-e kezdeti bizonyítéka... Igenis számít! És 
kell, hogy ezt kiegye esítsük! Majd e  hét gyülekezeti koro  át találgattu k erről, de 



eljött az Óra, amikor Isten mondja el. És nem csak elmondja, hanem megmutatja, igazolja 
és bizonyítja is. Így van. Ha nem teszi meg, akkor az nem Isten. Ennyi. Isten az Ige mögött 
áll. 
84 Figyeljetek most. A természet szerinti asszony természet szerinti halált okozott, 
mert hallgatott az érvelésre, hogy bölccsé legyen. Hogy bölccsé legyen ahelyett, hogy az 
Ige ögött aradt ol a és azt tette ol a, a it Iste  o dott eki. Ő a öl sességet 
akarta, és hogy bölcs legyen. És hallgatott az érvelésre, és elveszítette az egész emberi 
fajt, látjátok. 
85 Most ez alkalommal a lelki asszony, Krisztus menyasszonya, aki pünkösd napján 
indult útnak a korai apostoli gyülekezettel, elvesztette ugyanezt a dolgot a nicea-i 
zsinaton. Lee, tudod, hogy így van. A nicea-i zsinaton, amikor eltékozolta a lelki születési 
előjogát arra, hogy elfogadja Ko sta ti usz agy gyülekezeteit és a tö i dolgokat, a it 
ajánlott velük. És eladta az Ige szerinti születési jogát egy csomó római dogmáért. 
86 Ez kemény a katolikusokra nézve, de a protestánsok ugyanezt csinálták! A Biblia 
úgy á rázolja őket, i t a lá yait... Mi t a agy paráz a lá yait. Po tosa  így a ! 
Mi da yia  azok! Ni s ki ú ó, de ezek ől i dig olt egy kis aradék - mindvégig -, 
akik ől a e yasszo y áll. Figyeljük eg, hogy ő el esztette a születési előjogát. Látjátok, 

ielőtt a férje oda e t hozzá, látjátok, a e yegző előtt ő ár el esztette az eré yét. 

 Jel 3:17 

87 Emlékeztek rá, hogy azt mondta: Úgy ülök, mint egy királyné asszony. Semmire 
sincs szükségem , ebben a laodicea-i korszakban. Gazdag vagyok, és a javaim 
megsokasodtak , stb. És, óh, az egész világ felnéz rám. Én vagyok a nagy, szent 
gyülekezet , stb. Így vagyunk mi... , az egész korszak. 
88 Ő azt o dta: Nem tudod, hogy mezítelen vagy, vak, nyomorult, szánalomra 
méltó, szegény; és nem tudsz róla.  Ez az állapota. 

 Ha a Sze tlélek azt o dta, hogy ilye  állapot lesz az utolsó idők e , akkor az úgy 
is van! Ezt nem lehet megkerülni. Ez így van. 
89 Most figyeljetek. A ikor ott eladta a születési előjogát, az Igére onatkozó erényes 
jogát, it tett akkor? A ikor É a ezt egtette, ő el eszítette a tere tést. Az egész 
teremtés elesett alatta. Most figyeljetek. Amikor pedig a gyülekezet tette meg ezt, 
amikor dogmákat fogadott el a Lélek és az Ige helyett, azzal az egész rendszer átkozott 
lett. Minden felekezeti rendszer, amely valaha is volt vagy valaha is lesz, átkozott lett 
ezzel és elbukott, mert nincs másik út. 

 Ha összehozunk egy csoport embert, hogy kitaláljanak valamit, akkor az egyik így 
gondolkozik, a másik úgy gondolkozik, a harmadik meg amúgy gondolkozik. Összerakják a 
dolgot, és egrázzák, és a i e ől kikerekedik, azt kapjuk eg i. 
90 Pontosan ezt csinálták a nicea-i zsinaton is. Pontosan ezt csinálják a metodisták, a 
reformátusok, a Krisztus Gyülekezete, és a többiek is. És senki... Nem számít, hogy Isten 

it jele t ki az e er ek, az ő el árásaik és hit allásaik szeri t kell ta íta ia, ert 



áskülö e  kirúgják o a . Ne eszéljetek eke  erről: ott olta , látjátok, és tudo . 
És pontosan ez történt. Tehát az egész dolog átkozott! 

 Jóel 2:25; Jel 18:4 

91 Nem csoda, hogy az angyal azt mondta: Jöjj ki előle, é  épe , és e légy 
részese az ő sapásai ak!  Mert ő... Meg a  átkoz a, és el kell sze ed ie Iste  
haragjánák az átkát magán, mert eladta az erényét és a jogát. De... Óh, óh! De 
emlékezzünk rá, hogy látva mindezt az állapotot, Isten mégis megígérte - a Jóel 2:25-ben, 
ha fel akarjátok jegyezni -, hogy az utolsó apok a , a ikor Ő azt o dta: ... amit a 
sáska eghagyott, egette a szö skő; és a it a szö skő eghagyott, egette a 
cserebogár; és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó...  És így tovább, 
kárte ő kárte őt kö et e jött arra a gyülekezetre, íg égül e  aradt se i, sak egy 
csonk. 

 Jóel 2:25; Jel 18:4 

92 Figyeljetek. Amit a rómaiak meghagytak, azt megették a reformátusok; amit a 
reformátusok meghagytak, azt megették a metodisták; amit a metodisták meghagytak, 
azt megették a pünkösdiek, látjátok, amíg teljesen leértek a csonkig. És tudjátok, mit? Ha 
vesszük ezeket a kárte őket - a szö skőt, a sáskát és a tö it - és égigkö etjük őket a 
kö y e , akkor eglátjuk azt, hogy ugya arról a kárte őről a  szó, sak külö féle 
szinteken.  

 Jóel 1:4; Jóel 2:25 

93 Tartsuk ezt fejben. Ugyanígy van a pecsétekkel is! Ugya az a kárte ő! Lát i fogjuk 
ezt, a ikor ki o tjuk ezt a dolgot, úgyhogy el o do  ektek ost. Egész idő alatt 
ugya arról a kárte őről a  szó. Négy kárte ő, égy itt, és tessék, ott a ak. Ugya az a 
dolog. Ugyanaz a lélek. Amit egy meghagyott, azt a másik megette. Amit a másik 
meghagyott, azt a harmadik megette. Így tovább, amíg el nem értek a csonkig. De Jóel azt 
mondta: Helyreállítom, azt mondja az Úr, mindazokat az éveket, amelyeket a hernyó 
megevett.  

 Jel 10:7 

94 Mi az? Hogyan fogja ezt elvégezni? Ha antikrisztusként indult útnak azáltal, hogy 
Krisztus tanítása ellen szólt, hogy dogmát fogadott el az Ige helyett, és az évek során a 
refor átorok e ől erítettek, a i t a Bi lia azt o dta: ... az utolsó napokban, 
amikor felhangzik...  Jelenések 10:1- , Ő azt o dta, hogy Iste  titkai e égeztet ek az 
utolsó napokban, a hetedik angyal hangjának felhangzásakor. 

 Mal 4:5,6 

95 Malakiás  azt o dja, hogy Ő elküldi Illést ielőtt az a ször yűséges ap eljö  a 
földre, a ikor Ő úgy egégeti azt, i t a ke e e. És Ő helyreállítja és isszahozza a 
gyer ekeket az atyák hitéhez: az eredeti apostoli, pü kösdi hithez, a elyről egígérte, 
hogy helyre fogja állíta i. Ez a yira egyértel ű, a ilye  egyértel űe  sak fogal azhat 
az Írás. Meg van ígérve. És ha az utolsó napokban vagyunk, akkor valaminek történnie 
kell. És ez történik is, és látjuk ezt. 



96 Figyeljük eg a Sátá  háro ságát: ugya az a sze ély jö , sak egyik test ől a 
másikba megy át. Pontosan így tettek azok a rovarok - azok a kárte ők - is, egymás után. 
Pontosan! Nikolaita: szellemi antikrisztus. Pápa: hamis próféta. Fenevad: az ördög maga, 
testet öltve. Máshogy nem teheti. Csak tartsátok ezt észben. Amikor ezt követitek, akkor 
látni fogjátok ezeket a lovasokat egyenesen ehhez tartani. Csak egy képet adok elétek. Ha 
felrajzolnám a táblára, akkor jobban megértenétek. Látjátok, én figyelem. 

 1Jn 4:3,4 

97 Először... E lékezzetek rá. Először is ő egy a tikrisztusi lélek. Já os o dta így. 
Kicsiny gyermekek, az antikrisztus lelke... már munkálkodik az engedetlenség 

gyermekeiben.  Látjátok, az a dolog elkezdődött. Aztá  egy o dás lett előle a 
kö etkező gyülekezeti kor a . Az azt kö ető gyülekezeti korszak a  egy ta ítás olt ár. 
A kö etkező gyülekezeti kor a  egkoro ázták. Hát e  olya  egyértel ű ez, i t az 
olvasás, bárhogyan is olvassuk? 
98 Ott jö . Először i ek e ezték őt? A tikrisztusi lélek ek, ert az Ige elle  olt. 
Ezzel indult el a dolog. Pontosan ezzel indult el az egész dolog, az Isten Igéje ellen való 
fordulással. Nem azért, mert Éva egy napon elfenekelte Káint, látjátok. Nem emiatt 
kezdődött el. Az egész dolog a ól lett, hogy ő elfordult az Igétől. Elfordult az Igétől! És az 
első dolog, a ely eli dította a prostitú iót az élő Iste  gyülekezeté e , a Krisztus 

e yasszo yá a , az Igétől aló elfordulás volt, és hogy Isten Igéje helyett elfogadták a 
római dogmát. Mi történt minden szervezettel? Pontosan ugyanez. 

 Mal 4:6 

99 Most... De egígérte, hogy az utolsó apok a  Ő ódot ad a helyreállításra, Az Úr 
Igéje úgy hullik majd a földre, mint ahogyan kezdetben volt, és mit fog helyreállítani? 
Mivel indult el? Hogy az Ige ellen volt! És mit kell ennek az embernek tennie, amikor eljön 
Iste  Lelke által felke e? Egyszerűe  isszahozza a gyer ekek hitét az atyák hitéhez. Így 

égzi el Ő a helyreállítást. 

 Jn 5:19; Jn 14:12 

100 És ugyanaz az Ige itt van, ugyanazon a helyen. És ugyanazt a dolgot fogja 
megcselekedni. Jézus azt mondta: Az enyémek... Aki hisz bennem, azokat fogja 
cselekedni, amelyeket én cselekszem.  És amikor megkérték arra, hogy tegyen meg 
bizonyos dolgokat, azt mondta: Csak azt cselekszem, amit az Atya megmutat nekem. 
Amit látok, hogy az Atya cselekszi, azt cselekszem én is. Az Atya cselekszik, és aztán én is 
úgy cselekszem , látjátok. Nem látjátok? Hiszen ez éppen olyan, mint az újságolvasás. 
Most pedig... 

 Most először... Aztá  ő egy a tikrisztussá ált. Ő sak egy lélek e  tudott 
a tikrisztus le i. Tehát ő egy a tikrisztussá lett, és az a lélek fogott egy embert, aki 
ugyanazokat a dolgokat tanította, mint amiket az az antikrisztusi lélek tett. És aztán így 
lett előle az a tikrisztusi lélek ha is prófétája, látjátok. Most akkor, i a  az e errel 
egy szervezetben? Ítéljétek meg magatok. Nem tudom, mit gondoltok róla. Rendben. 
101 Végül pedig egy fe e ad lett előle. Most árju k, és ajd rátérü k erre egy ki sit 
késő , látjátok. Re d e . Ha így épül fel a Sátá  háro sága, a Sátá  egész idő alatt... 



Sátán: antikrisztusi lélek, az antikrisztusi lélek testet ölt, hamis próféta, és aztán egy 
fe e ad lesz előle, látjátok. A ikor... Ne  egy dé o  olt a a  az a tikrisztus a , 
ha e  a ikor aga a Sátá  ettetik ki, ő lejö  és át eszi azt a helyet, ahol a dé o  olt. 
Az ördög akkor... Akkor az ördög ölt testet egy emberben. Ez csak önmagát ismétli. 
102 Ez olt Júdás Iskáriótes. És it tett ő? Ő is egyike olt azok ak, akik Krisztus elle  

oltak? Ne , hisze  ő olt a ki stáros. Ő is Vele járt. Ter észetese . Velük járt, elük 
ment ki, ördögöket űzött és po tosa  ugya azt tette, i t a tö iek. 

 Ézs 7:14; Mt 1:23; Lk 17:12 

103 És Krisztus volt a testet öltött Isten: Isten, testben testet öltve, Immánuel. Júdás 
pedig a kárhozat fia volt, amint Jézus volt Isten Fia. Testet öltött Isten; testet öltött ördög. 
Néhá y e er sak háro  keresztet lát a ól az idő ől. Pedig égy olt. Háro  olt a 
Golgotá , a it látu k. Jézus olt középe , egy tol aj Tőle alra és egy tol aj Tőle jo ra. 
És figyeljetek. 

 Mt 27:40; Lk 23:39 

 Az egyik tolvaj azt mondta a másiknak, illetve azt mondta Jézusnak: Ha...  Tudod, 
hogy Ő az Ige, de: Ha Te vagy az Ige, miért nem mented meg magadat? Miért nem teszel 
valamit ezzel kapcsolatban?  Ugyanez van ma. 

 Mt 4:3; Lk 4:3 

104 Hallottátok ezeket a régi ördögöket jönni és azt mondani: - Ha hiszel az Isten általi 
gyógyításban, akkor itt van valakinek a szeme. Miért nem nyitod meg a szemüket? Tegyél 
engem vakká! Tegyél engem vakká! 

 Ugyanaz a régi ördög. Jöjj le a keresztről, és akkor ajd hiszü k Neked...  Ha Te 
vagy az Isten Fia, változtasd ezeket a köveket kenyérré.  Ugyanaz az ördög. Csak 
menjetek el onnan. Jézus is ezt tette. Nem bohóckodott egyiküknek sem. 

 Lk 22:64 

105 Egy ro gydara ot tettek a fejére, az ő drága sze ei elé így, fogtak egy otot és 
megütötték a fejét, és azt mondták: Mondd meg nekünk... Ha próféta vagy, mondd meg, 
hogy ki ütött meg.  Egymásnak adogatták a botot. Mondd meg nekünk, hogy ki ütött 
meg, és hinni fogjuk, hogy próféta vagy.  Ő ki se yitotta a száját. Csak ott állt. Ne  
bohóckodik. Csak azt cselekszi, amit az Atya mutat Neki. Hadd menjenek csak tovább. 
Közeleg az ő idejük. Ne aggódjatok. 

 Mk 5:30 

106 Most pedig. Megéri tették a ruháját. Ne  éreztek erőt. De az a szegé y kis 
asszo y... Szükség e  olt, és egéri tette a ruháját. Ő pedig egfordult és azt mondta: 
Kicsoda érintett meg engem?  Mennyivel másabb volt az az érintés! Attól függ, hogy 

hogya  éri ted Őt eg, látod, hogy it hiszel. Értitek? 
107 Amint a Sátán... Amint testet öltött az antikrisztusból a hamis prófétába most, és a 
zsidók idejé e  a tikrisztus olt a korai gyülekezet... A sötét középkor a  lett ő a ilág 



számára a hamis próféta. Látjátok, ahol van... Az utálatosságokkal teli pohár? Ez a 
gyülekezeti kornak van. 
108 Most pedig. De a gyülekezet hazamenetele utáni korban egy fe e ad lesz előle. Ő 

álik a testet öltött ördöggé, ő lesz aga a örös sárká y. Óh, óh! Ne  értitek, it 
o dok? Ő testet ölt akkor a ö éi e . Megkötözi őket az erejé el. A ha is próféta 

egye ese  eleprófétálta őket e e, átadta őket az erős té elygéseknek, hogy 
elhiggyenek egy hazugságot és hogy kárhoztatva legyenek általa, megtagadván az Igét a 
kegyesség látszatával. 
109 Iste  egy hár asság a  u kálja ki az Ő helyét: egigazulás, egsze telődés, és 
aztá  testet öltött az Ő épé e  a Sze tlélek keresztség által. Ugyanez a dolog: az ördög 
csak utánozza Krisztus példáját. Óh, a Sátán testet ölt! 
110 Most figyeljetek. Sátá ... A ikor Jézus testet ölt az Ő épé e , akkor ugya az az 
élet van az adott személyben, mint amelyik Krisztusban volt. Mi történne akkor, ha 
ki e éd egy szőlőtő életét, és elete éd egy tök ek a tö é e? Az a tő ár e  tököt 
tere e, ha e  szőlőt. Mi a  akkor, hogyha ki eszed egy ara kfa életét és eleteszed 
azt egy körtefába? Körtét teremne? Nem: barackot teremne. Az élet mondja meg, hogy 
mi az, látjátok. 

 Jn 14:12 

111 Amikor hallasz embereket azt mondani, hogy megvan nekik a Szentlélek, és közben 
tagadják ezt az Igét, akkor ott valami nincs rendben. A Szentlélek írta azt az Igét. Jézus ezt 
mondta: Ha egy emberben ott van az én Lelke , ő az é  selekedetei et teszi.  Ha el 
akarjátok ezt olvasni, ha fel akarjátok ezt jegyezni, ez a Szent János 14:12-ben van. 
Rendben. Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket cselekszi majd, amelyeket én 
seleksze . Sőt, e él tö et is fog selekedni, mert én az Atyához megyek.  

 Aztá  Ő egsze teli és egtisztítja azt az e ert, hogy Iste  elé állhasso . Az a 
ti ta sepp e söppe  oda, keresztül iszi őt a szakadéko . Látjátok? 
112 Most figyeljetek. Sátá , a ikor testet ölt az ö éi e , akkor ők azokat cselekszik, 
a iket ő selekedett. Ne  látjátok? Mit selekedett ő? Egye ese  oda e t ahhoz az 
ártatla  asszo yhoz és e sapta őt. És po tosa  ez az, a it ezek közül az ördögök közül 
némelyek tesznek. Odamennek egy helyre, ahol egy kis pásztor éppen útnak indít 
valamit, odamennek, és azt mondják: - Óh, ha egyszerűe  satlakoz ál hozzá k... 
Ugyanaz az ördögi munka ez. Pontosan ez az igazság! 

 A ikor a Sátá  testet ölt a gyülekezeté e , ha alahol a  ördög, akkor ők azok, 
akik gyilkolnak és mészárolnak és a tö i ilye  dolgot selekszik, ert a Sátá  először is 
egy gyilkos, egy hazug és egy tolvaj. Rendben. 
113 Mit tesz a Sátán, amikor testet ölt az emberek között? Kötelessége az, hogy okos 
legye . Éles eszű. Kutassátok át a Bi liát és utassatok egy olya  helyet, ahol Isten 
foglalkozott az értelmi beállítottságú emberekkel. Keressétek csak, és lássátok meg, hogy 

e  i dig a agyeszű e ereket szállta-e meg az ördög. Nagy szó ez, de ez az igazság. 
Kihívlak benneteket, hogy vegyétek csak Ábel és Káin vérvonalát, nézzétek végig azt a 14 



e zedéket, és lássátok eg, hogy kik a ak a agyeszűek között és kik az alázatosak 
között. 

 Mk 16:17 

114 Miért nem ilyen embereket választott Jézus? Halászokat választott és olyanokat, 
akik még a saját nevüket sem tudták leír i. Őket tette eg az egyháza fejé é. Így a . A 
bölcsesség semmi. Az Krisztus ellen van. A világi bölcsesség mindig Krisztus ellen van. 
Jézus soha e  o dta azt ekü k, hogy e jü k és építsü k teológiai főiskolákat - 
soha nem tett ilyet -, vagy hogy legye ek Bi liaiskolái k. Ő azt o dta: Hirdessétek az 
Igét, hirdessétek az evangéliumot.  Aztán ha azt mondta, hogy: És ezek a jelek követik 
azokat, akik hisznek...  Látjátok, kell, hogy... Más sza akkal, Ő azt o dta: Menjetek, és 
mutassátok meg Isten hatalmát minden nemzetnek.  
115 Most figyeljetek. A Sátán kötelessége az, hogy megrontsa Isten Igéjét a bölcsesség 
ér eléséért. Óh, óh! Óh, akkor ő azzal jelöli eg az ö éit, hogy elutasítják az eredeti Igét.  

 Kibírjátok még velem egy kis ideig, amíg ezt átvesszük? Nem akarom, hogy 
le aradjatok erről. 

 Hadd mutassak nektek egy példát, hogy meglássátok ezt: minden példában és 
szóban és mindenben. Nem lehet... Hogy ne összezavarodva menjetek innen el. 

 3Móz 25:9-13 

116 Amikor az Ószövetségben egy embert rabszolgaságra adtak, minden ötvenedik 
évben a kürtölés éve volt: jubileumi év. A negyvenkilencedik évet követte a jubileumi év. 
És amikor a rabszolga ezt hallotta, és szabad akart lenni, semmi sem akadályozhatta meg 
a sza ad e erré álását. Egyszerűe  eldobhatta a kapáját és azt mondhatta: - 
Viszontlátásra! És hazamehetett. Megszólalt a trombita. Így igaz. 

 2Móz 21:6 

117 Ha iszo t e  akart e i, és elégedett olt a gazdájá al, akkor e itték őt a 
templomba, fogtak egy árat - tudjátok, mi az ár -, és átszúrták vele a fülét, lyukat fúrtak 
bele. Ez annak a jele, hogy soha nem mehet el. Így van? A gazdáját kell szolgálnia minden 
idő e . Ne  szá ít, hogy há yszor ha gzik ég fel a ju ileu  ha gja, agy hogy i 
törté ik, ert ő teljes érték e  eladta a sza adságra vonatkozó születési jogát. 

 Jn 8:32 

118 És a ikor az e er elutasítja az e a géliu i igazságot, a Sátá  eg élyegzi őt. 
Hol? A fülé e . Megsüketíti őt, hogy tö é e hallhassa az igazságot. Ezzel ő e is a  
fejezve! Azzal a csoporttal marad, amelyikkel van, ha nem hallja az igazságot! És 
megismeritek az igazságot, az igazság pedig szabaddá tesz benneteket.  Az igazság 
szabaddá tesz. 

 Jn 14:12 

119 Isten megjelöli az Övéit, amikor eljönnek. Isten megjelöli az Övéit azáltal, hogy 
igazolja az Ő egígért Igéjét általuk. Pontosan így van! Szent János 14:12. És egy másik 



dolog is van, ha le akarjátok írni, a Márk 16. Jézus azt mondta: ... ezek a jelek követik 
azokat, akik hisznek.  

 Mk 16:17 

120 Vegyük sak ezt egy per ig. Vi elt Ő? Csak az apostolokra gondolt ott, mint 
ahogyan némelyek mondják nekünk? Figyeljetek, olvassátok el ennek a hátterét. 
Menjetek el (hová?) az egész világra, (...) és hirdessétek ezt az evangéliumot (kinek?) 

minden teremtménynek.  Az útnak még az egy harmada sincs megtéve. Ezek a jelek 
követik, az egész világon, minden teremtménynek, bárhol is legyen ez az evangélium 
prédikálva. Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek , nemcsak egy kis maroknyi embert. 

 Mk 16:15,17 

121 Mint ahogyan egy ember egyszer azt mondta nekem: - Isten csak a tizenkét 
apostolnak adta a gyógyítás ajándékát... Sokan itt ültek a testvérek közül, amikor ezt 
mondta. Aztán kapott is eleget néhány perc alatt. Tehát, figyeljétek meg: ... széles e 
világon, minden teremtménynek. Ezek a jelek követik...  

 Ne vegyétek fel a Sátán hitetlenségi bélyegét! Ha teheti, akkor már ma este rátok 
teszi azt. Odaszorít a falhoz benneteket, ti pedig azt mondjátok, amikor kimentek innen: - 
Óh. Erről e  tudok se it... Me jetek haza és ta ul á yozzátok. Aztá  legyetek 
őszi ték és imádkozzatok, mert minden túlságosan is Ige szerinti ebben az órában, az 
idő ek e e  a sze t órájá a . É ek óta eg a  ez, e izo yít a. Jöjjetek fel eze  
keresztül, és ez az az óra. Ez az az idő! 

 Ne e gedjétek, hogy elefúrja a fületek e az ő hitetle ségi bélyegét, látjátok. Mert 
ő ár kezdés ek hitetle  olt. Kételkedett e e. Re d e . Óh, e e gedjétek eki, 
hogy az ő öl sességé el egye az Igét, hogy ki sa arja és egro tsa azt a saját 
bölcsességével, az érvelés erejévé. Csak legyetek alázatosak és mondjátok azt: - Isten 
mondta így, és ezzel el is van rendezve... Most. Óh, figyeljetek. Túl sokáig leszünk itt, 
úgyhogy jobban is tesszük ha itt abbahagyjuk ezt, és kezdjük. 

 Jel 4:7; Jel 5:5 

122 Menjünk tehát a második pecsétre, amikor a megöletett és feltámadott Bárány 
megnyitotta azt, és a második, borjú arcú lelkes állat azt mondta: Jöjj, és lásd, mi a 
titok.  Most meglátjuk ezt. Emlékeztek rá, hogy a Báránynak kell kinyitnia minden 
pecsétet. A második lelkes állat pedig, ha megfigyelitek abban a mintában, ahogyan 
végigvettük a gyülekezeti korokat, ugyanaz a dolog. A 2. vers egy oroszlán volt; a 
kö etkező pedig egy orjú agy egy i aly, agy ala i. És ez a lelkes állat azt o dta: 
Jöjj és lásd , amikor a Bárány felnyitotta a pecsétet. Aztán odament, hogy megnézze. 

 Jel 6:1,3,5 

123 És amikor odalépett, mi történt? Nézzük meg, mit talált. Jöjj és lásd. Egy titok van 
itt lepecsételve.  Már körülbelül 2000 éve itt van. Nézzük meg, mi az. És mit találunk, 
hogy it látott ő itt? Egy örös lo at előjö i. 

 Jel 6:4 



 Az én értésem szerint ez - az én értésem szerint -, az a nagy kard, ami a kezében 
olt... Háro  dolgot is eg kell éz ü k a kö etkező ,  per e . Ol assuk sak el és 

lássuk meg, hogy mit mond itt: 

 

 És ott kiment (4. vers)... Ott kiment egy másik ló, amely vörös volt az első ló fehér 
volt): és hatalo  adatott a rajta ülő ek, hogy elvegye a ékét a földről, és... hogy 
gyilkolják egymást: és egy nagy kard adatott neki.  

 

 Mt 24:6 

124 Most pedig. Jelképek vannak itt, és mi nagyo  alaposa  eg akarjuk éz i őket. De 
az é  értése  szeri t, a legjo  tudáso  szeri t, látjátok, Jézus előre eg o dta 
ugyanezt a dolgot a Máté 24-ben, látjátok. Azt mondta: Hallani fogtok háborúkról és 
há orúk híreiről, és há orúkról és há orúk híreiről, és háborúk...  De azt mondta: 
Mindez még nem az , látjátok. Az ég e  az az idő. 

 Mt 24:19 

125 Látjátok, háro  kérdést tettek fel Jézus ak, látjátok, és Ő eg álaszolta azt a 
három kérdést. Ez az a pont, ahol sok testvér összezavarodik, amikor próbálják 
elhelyezni... Az adventista testvérek, a hetedik napról és a többi dolgokról, ott abból az 
idő ől. Jaj annak, aki olyan gyermekkel van, akit szoptatni kell. És a kapuk zárva lesznek 
a sábesz napján , és ilyen dolgok. Óh! Ez egyáltalán nem is tartozik a kérdéshez. 
Egyáltalá  e ! Ő arra adott álaszt, a it kérdeztek, de e  i de t az utolsó apokra 
vonatkoztatott. 

 Mt 24:6; Mk 13:7 

126 Azt mondta: Hallani fogtok...  Most ezzel a dologgal foglalkozu k. Bő e e  is 
belemegyünk ebbe néhány este múlva. Nézzétek. Azt mondta: Hallani fogtok háborúkról 
és há orús hírekről, st . De i dez e ...  Látjátok. Aztá  ők is ét issza e ek, és 
felszabadítanak benneteket  és így tovább... Óh, óh, az még nem most van. Hanem 
a ikor odaért ahhoz az időhöz, a ikor arról eszélt ekik, a iről egkérdezték Őt a 
világ végével kapcsolatban: Mikor lesz ek eg i dezek? Mikor lesz az, hogy kő kö ö  
nem marad? Mi lesz a jel? És mikor jön el a világ vége?  Háro  dolgot kérdeztek Tőle. 

 Mt 24:32 

127 Aztán amikor rátért a ilág égére, Ő azt o dta: Mikor látjátok a fügefa ágait 
zse dül i, akkor tudjátok, hogy az idő ár a küszö ö  áll. És izo y, o do  ektek, 
hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez be nem teljesül.  

 Mt 24:32 

128 Óh, hogy mennyire szeret a hitehagyott ember a magyarázat nélkül erre 
tá aszkod i. Ő azt o dta: Ez a nemzedék.  Nem az a nemzedék, amelyikhez beszélt; 
hanem az a nemzedék, amelyik látta a fügefa ágait zsendülni. 



129 Akarta  ala it kérdez i tőletek. Csak ézzetek eg ala it, a i itt a  a 
sze ü k előtt. Izráel ost először e zet,  é  eltelte utá . Ma este ott lo og 
Jeruzsálem fölött a világ legrégebbi zászlaja. Izráel hazatért. 

 Volt itt egyszer egy testvér, aki misszionárius akart lenni. Úgy érezte, hogy a zsidók 
közé menjen el missziózni. Azt mondtam neki: - Egyet-egyet talán néha-néha 
megnyerhetsz... 
130 Óh, az emberek azt hiszik, hogy az egész nemzet... Nem, uram. Izráel egy 
nemzetként jut hitre, nem pedig egy személyként. Egy napon pedig egy nemzet 
születik.  Ez Izráel. Az egész Izráel meg van mentve. Csak emlékezzünk erre. Pál mondta 
így. A teljes Izráel megtartatik. Most figyeljetek. A teljes Izráel. Pontosan így van. 

 Mt 24:32 

131 Most figyeljétek eg ezt. De Ő azt o dta: Amikor látjátok a fügefát és az összes 
többi fát, hogy az ágaik zsendülnek...  Most figyeljetek. 2500 évig egyetlen alkalommal 
se  tért issza Izráel a hazájá a. Va  az a kis űsoru k, a i ek az a í e, hogy Három 
perc még éjfélig... Ott a  ő, egy e zet, Dá id hatágú sillagá al a zászlójá , és 
mindezek a dolgok. 
132 Volt korá a  olya  idő, a ikor a felekezetek ek olya  é redési alkal aik lettek 
volna, mint az elmúlt években? Csak figyeljétek meg. Hazaértünk. Mikor virágoztak 
valaha is a felekezetek olyan mértékben egyetlen ember szolgálata alatt, mint ahogyan 
Billy Graham szolgálata alatt virágoznak? Metodisták, baptisták, és a többiek. Mikor volt 
valaha is korábban egy olyan ember - kutassátok végig a történelmet -, aki kiment a 
névleges egyházhoz, és akinek a neve a h-á-m szótaggal égződött ol a? Á-b-r-a-h-á-m 
utá . De ézzük sak eg, hogy Á rahá  e e hét etű ől áll: Á-b-r-a-h-á-m. A mi Billy 
Graham testvérünk neve viszont: G-r-a-h-a-m. Hat etű - a világ -, nem hét. És ott szolgál 
ő, a testi egyház ak. 

 1Móz 18:2; 1Móz 19:2 

133 A testi egyház volt Lót Sodomában. Amikor pedig ez a személy elment oda, 
prédikált, és eg akította őket az e a géliu  által... De olt egy, aki ott aradt 
Á rahá al, és Á rahá  úgy e ezte Őt: Elo hi , Ura . A ikor Á rahá  látta, hogy 
hárman jönnek, azt mondta: Uram . Amikor Lót látta, hogy ketten jönnek, azt mondta: 
Uraim . Itt a különbség. Látjátok a hármassági szavatokat? Jézus azt mondta: Amint Lót 

napjaiban volt...  Látjátok ezt? 

 1Móz 7:15,15; 1Móz 18:9 

134 Figyeljétek meg. Próféták. Jött egy a lelki egyházhoz - a menyasszonyhoz, 
Ábrahámhoz -, a ely először is e  Sodo á a  olt. Figyeljétek eg, it tett Ő. Ne  
prédikált úgy, i t azok. Ta ította őket, de e utatott előttük egy jelet. Be utatta a 
messiás-i jelet. A hátával fordult a sátor felé, és azt mondta: Ábrahám...  Emlékezzünk 
rá, hogy alójá a  egy pár appal korá a  ég az ő e e Á rá  olt. De Ő azt o dta: 
Ábrahám, hol van a te feleséged, S-á-r-a?  Egy pár appal korá a  ég az ő e e 

S-z-á-r-a-i volt. 



 1Móz 18:9 

 Ábrahám azt mondta: A sátorban van, mögötted.  

 1Móz 18:9,10 

135 És Ő azt o dta: Ábrahám, Én ... (itt van megint a személyes névmásunk), Én 
meglátogatlak téged aszerint az ígéret szerint, melyet tettem neked.  (Üres hely a 
szalagon.) ... megnyilvánult testben. Megígérte, hogy az utolsó napokban ismét 
megmutatja Magát testben. Figyeljétek meg: Ábrahám, hol van a te feleséged, Sára?  

 1Móz 18:9 

 A sátorban van, mögötted.  

 1Móz 18:10 

 Ő azt o dta: Meglátogatlak téged.  

 1Móz 18:12 

136 És persze az a hölgy, 100 évesen, valahogy a markába nevetett. Ott, hátul a 
sátorban, a sátor függönyei mögött. Azt mondta: Én, egy öreg asszony.  Már évek óta 

e  oltak úgy, i t férj eg feleség, tudjátok, ert Á rahá   é es olt, ő pedig . 
Azt mondta: Soha nem történik meg.  

 1Móz 18:13 

 És Ő azt o dta: Miért nevetett Sára? (Hú! Hátával a sátor felé.) Miért nevetett 
Sára, azt mondva magában: Hogyan lehetnének meg ezek a dolgok?  Látjátok, Ő egy jelet 
mutatott Ábrahámnak. 
137 Most Ő egígérte, hogy ugya ez fog egis étlőd i a égidők e . Az a két e er 
lement oda és prédikálta az Igét, és azt mondta nekik, hogy jöjjenek ki onnan, mert az a 
hely fel fog ég i, és így to á . És úgy is lett. Lót ki otorkált o a : a testi egyház a ű  
pocsolyájában, de mégis küszködve a maguk szervezeti programjaival. De a 

e yasszo y... Az a ásik sze ély iszo t soha e  e t oda hozzájuk. Ő sakis a 
menyasszony-típushoz e t el, és őt hí ta. Most pedig, az utolsó apok a  agyu k, 
látjátok? 

 Jn 10:34-36 

138 Most figyeljetek. Azt mondtad: - Ott van Isten, testben megmutatkozva... Jézus 
Maga mondta ezt: Hogyan kárhoztattok engem?  Azt mondta: Nincs-e megírva a 
Bi liátok a , a tör é yetek e , hogy ők, a próféták, akikhez jött az Iste  Igéje...  Jézus 
azt mondta, hogy az Ige a prófétákhoz jött, ert Ő i de  dolog a  Ige szeri ti olt. Azt 
mondta: Most az Isten Igéje azt mondja, hogy az Ige a prófétákhoz jött. És ti isteneknek 

e eztétek őket, ert az Iste  Igéje jött hozzájuk.  Azt mondta: Akkor hogyan 
kárhoztattok engem, amikor én azt mondom, hogy én az Isten Fia vagyok?  Mikor a saját 
tör é yük... Óh, óh, itt agyu k, tessék. Akkor hol tartu k ost? A égidők él agyu k. 

 Mt 24:6,32 



139 Most nagyon figyeljetek. Látjuk, hogy lesznek háborúk és háborús hírek, és most 
látjuk, hogy a fügefa ágai is zsendülnek, és hogy a többi fa is zsendül - metodisták, 
baptisták, presbiteriánusok, és mind, zsendülnek - egy hatalmas ébredés zajlik. Hiszem, 
hogy Iste  ost gyűjti össze a e yasszo yt az utolsó órára, a álasztottakat. Óh, óh! 

 Most figyeljetek. Gondoljuk át, hogy mit látott János akkor, amint ezek a dolgok... 
A it látott. Egy örös ló és a lo asa jö ek elő, a lo as pedig hatal at kap arra, hogy 
öljön egy hatalmas nagy karddal. 
140 Most pedig itt van az én kijelentésem erről. Ez is ét a Sátá ! Ez is ét a Sátá , sak 
egy másik formában. Most tudjuk, hogy ezek a pecsétek - amint tegnap este mondtam -, 
és a trombiták is a polgárháborúkhoz tartoznak, látjátok, az emberek között és a 
nemzetek között. De látjuk itt azt, hogy e ek az e er ek olt egy kardja, így ő az 
egyházi politikai háborúhoz tartozik. Lehet, hogy nem így gondoljátok, de figyeljetek csak 
egy percig. 
141 Figyeljétek meg a lovak színének megváltozását: ugyanaz a lovas, de megváltozott a 
lovak színe. A ló pedig egy állat, az állatok a Bi liá a  pedig az erő jelképei. Ugya az a 
re dszer lo agol egy ásik szí ű hatal o , az ártatla  fehér ől a éres örösre ált át, 
látjátok. Figyeljétek őt ost, hogy hogya  jö . 

 Jel 2:6 

142 A ikor először út ak i dult, ő sak egy... Nos, egy kis tanítás volt, amit úgy hívtak: 
nikolaitizmus. Természetesen ez semmit nem gyilkolhatott meg! Ez a Jelenések 2:6, ha fel 
akarjátok jegyezni. Semmit nem gyilkolt meg. Csak egy tanítás volt. Csak egy szellem volt 
az emberek között. Semmit nem gyilkolt meg. 
143 Óh, annyira ártatlan volt, amint azon a fehér lovon lovagolt. - Tudjátok, lehetne egy 
világszerte elterjedt gyülekezetünk. Nevezhetnénk úgy, hogy az Egyetemes Gyülekezet... 
Még mindig így nevezik! Óh, igen, látjátok. Most pedig. - Lehetne nekünk... Óh, teljesen 
ártalmatlan! És, óh, annyira ártatlan. Csak egy csoport ember. - Mi mindannyian a 
közösségért gyűltü k össze... Látjátok, ez agyo  ártatla . Fehér, ilye  olt a fehér ló, 
látjátok. 
144 Most pedig. Tehát az előkelőségek, a jo a  öltözöttek és a tanultabbak, tudjátok, 
az egy tollból való madarak , tudjátok, úgy összehozták a dolgokat. - Az a szegény kis 
soport, hisze  re d e  a  az, ha ők így akar ak égig ukdá sol i. A i 

gyülekezetünkbe azonban egy jobb osztályból való csoport jár. Ha így együtt ki tudunk 
kerülni innen, akkor mi is egy Mason csoport leszünk, és így tovább, tudjátok. Szépen 
elre dezzük a dolgai kat... Azok eg külö ök... Mi t ők. Most e  az Odd Fello  Lodge 
(különc emberek páholya) -ra gondolok, hanem tudjátok, mit akarok mondani. Az igazi 
hí ő szá ára éppe  ez a páratla  dolog. 

 Más szavakkal mondva: - Mi csak egy kis csoportot akarunk, vagy egy kis 
együttélést, amit a sajátunknak mondhatunk. Hiszen ez csak egy tanítás, egy nagyon 
ártalmatlan dolog. Testvérek, hiszen nem mondunk mi semmit ellenetek. Természetesen 
nem. Rendben vagytok ti, de tudjátok, hogy érezzük azt, hogy nekünk üzletünk meg 

i de  ás dolgu k a . Úgyhogy jo a  jár á k akkor, ha egyszerűe  így 



egy ere deződ é k... Látjátok. És ez így e t, amíg meg nem történt. Igen, uram! 
Összejöttek. 
145 De a ikor ez a orzal as, egté esztő lélek, óh, testet ölt - testet öltött lélek, ez a 
tanítás lélek -, testet öltött, hogy átvegye Krisztus helyét egy emberben, akkor azt imádni 
kell, úgy kell imádni, mint Krisztust. 

 Jel 13:18 

146 Más szavakkal, a Vatikánban most - és én tényleg ott voltam -, fel van írva, hogy: 
Vi arius Filii Dei, a egfelelő ró ai szá okkal. Ha o alat húzu k ezek alá a ró ai 
számok alá, akkor ez azt jelenti: Isten Fia helyett. Más sza akkal, ő egy helytartó. 
Tudjátok, i egy helytartó. Egyszerűe  át eszi ala i ek a helyét. Ő a helytartó Iste  Fia 
helyett. És a Biblia azt mondja: Akinek van bölcsessége, számítsa ki a fenevad számát, 

ert egy e er ek a szá a az, és az ő szá a .  Ha vesszük a Vicarius Filii Dei-t, és 
megnézzük a római számok értékét - a V értéke 5, az I értéke 1 -, és összeadjuk őket, 
akkor lássuk meg, hogy pontosan 666-ot kapunk. 

 2Thessz 2:3 

147 A Bi lia azt o dja, hogy ő Iste  te plo á a  fog ül i, és hogy Iste ké t fogják őt 
i ád i. A ikor az a kis ta ítás testet öltött, akkor lett ő egy helytartó, Iste  Fia helyett, 
látjátok. Óh, óh! Az a orzal as egté esztő lélek! Ha el akarjátok ezt ol as i, ol assátok 
el a 2Thesszalonika 2:3-at. Láthatjátok, hogy hol van ez. 

 Mt 4:8,9 

148 Természetesen, emlékszünk arra, hogy a Sátán minden nemzet minden politikai 
hatalmának a feje! Hányan tudjátok ezt? Le akarjátok írni? A Máté 4:8-ban a Sátán 
felvitte Jézust egy magas hegyre, és megmutatta Neki a világ összes országát, amely 
valaha is létezett és létezni fog, egyetlen szempillantás alatt. Micsoda személy! Azt 
mondta: Neked ado  őket, ha i ádsz e ge .  És Jézus tudta, hogy Ő lesz ajd azok 
örököse. 

 Mt 5:5 

 Ezt o dják ők: - Óh, ti sze t he pergők... Pedig, hisze  ié k a világ! A szelídek 
örökölni fogják a földet.  Ezt mondta Jézus, látjátok. 

 Mt 4:10 

149 Figyeljétek eg, hogy Jézus tudta, hogy Ő örökli ajd azokat az országokat, és azt 
mondta: Tá ozz tőle , Sátá . Meg a  ír a is ét issza az Igéhez, látjátok , hogy csakis 
az Urat, a te Istenedet imádd.  
150 A ikor ő, i t a fő dé o ja, testet ölt egy szuper allásos e er e  - amint a 
Bi lia ezt előre eg o dja -, akkor ő egyesíti az egyházat és az álla ot. Az ő két saját 
hatalma egyesül, látjátok. Amikor kiment az antikrisztusi lélek, az egy lélek volt. Aztán 
mivé lett? Akkor lett... Figyeljétek meg ezt a pecsétet! Amikor a lélek kiment, az egy 
antikrisztus volt, Krisztus tanítása ellen. 



 Re d e . A kö etkező dolog, a it tett... A it Krisztus elre delt a gyülekezetének, 
hogy tegye , az a ű  elle  olt. - Óh, nem azt jelenti az. Nem azt jelenti. Az valaki 

ás ak szól. Az tö  i t  é el korá i időszakra o atkozik. Ne  ekü k szól az... 
Ezzel a ti: hogy elle e a . Aztá  e ől lett... Most ki e t a lo as. Ne  olt koronája, de 
kapott egyet... Az a fehér ló. Volt eki íja, de e  olt yíl esszője, látjátok. 

 Jel 13:1 

151 Aztán amikor kiment... Egy idő utá  kapott egy koro át, ert egy lélek fejére e  
lehet koronát tenni. De amikor ez a lélek testet öltött annak a kornak a második 
selekedeté e , az ő rejtélyé ek a ásodik u kájá a , akkor ő egy egkoro ázott 

hamis prófétává vált, az antikrisztusi lélek munkálkodása szerint. 
152 Most pedig, látjuk őt... Azzá álik ő, és eszi azt a... Aztá  kész arra... A Sátá  tartja 
kéz e  a ilág politikai erőit. Olya  helyre fog kerül i, hogy létrehoz ajd egy egyete es 
egyházi hatalmat, hogy kézbe veszi a vallási hatalmat. 

 Jel 13:1- 

153 És nem értitek azt, testvéreim, hogy amikor ez a nemzet megjelenik a Jelenések 
13-ban, amikor ez a kis állat felemelkedik, mint egy bárány, és két szarva van - polgári és 
egyházi hatalo ... De ő ugya azt a dolgot tette, a it a fe e ad tett előtte! Ez külö ös, 
Amerika a 13-as szám, és egy asszony. És különös az, hogy még a Jelenések 13. 
fejezetében is jelenik meg. Mi a zászlónkon 13 csíkkal indultunk el, 13 csillaggal. Minden 
13, 13, 13, végig. És minden egy asszony, egy asszony, asszony, végig. 
154 Végül pedig, a i t azt előre eg o dta , egy asszo y irá yítja ajd őt. 
E lékeztek rá, hogy ezt  é el ezelőtt o dta . És a hét dolog közül, a elyeket előre 
megmondtam, öt már beteljesült. Most pedig itt van az a férfi, aki behozza azt az 
asszo yt. Megsza aztátok őt a politikátok a . 

 Rendben. Annyi sok a mondanivaló, hogy alig lehet eljutni oda, amit mondani 
akarunk. Figyeljetek most. Már csak egy kicsit tovább tartalak itt benneteket, ha holnap 
este tovább kell folytatnom. 

 Jel 14:- 

155 Nézzétek. Figyeljétek meg, amikor a Sátán... Mindenki, aki felismeri, hogy a Sátán 
irá yítja a ilág i de  politikai hatal át... Ő így o dta. Máté . fejezete, ha 
elolvassátok, a 8. vers. Minden ország hozzá tartozik. Ezért hadakoznak, háborúznak és 
gyilkolnak. 
156 Most emlékezzetek... Hát nem furcsa ez? Azért kapták ezt a kardot, hogy öljék 
egymást. Óh, óh! Figyeljétek meg most. Most, amikor ezt megtette, nem volt neki még 
egyházi hatal a, ha e  a ha is ta ítás egy dé o já al i dult út ak. E ől a tanításból 
pedig egy ta  lett. Ez a ta  pedig testet öltött egy ha is prófétá a , és aztá  ő éppe  a 

egfelelő helyre e t el. Soha e  e t el Izráel e, ha e  Ró á a e t: Ni eá a, 
Rómába. 
157 Megtartották a zsi atot, és eg álasztottak egy főérseket. Azzal, hogy ezt tették, 
egyesítették az egyházat és az államot. Aztán eldobta az íját, leszállt a fehér lóról, felszállt 



a vörös lóra, mert most már mindenkit megölhet, aki nem ért vele egyet! Itt van hát a 
pecsétünk! Ugyanaz a személy! És figyeljétek meg, miként megy el az örökkévalóságig 
ezzel. Egyesíti a két saját hatalmát. Ugyanaz a dolog, amit most is próbálnak tenni. 
Ugyanaz a dolog. 
158 Ma és... Furcsa dolog. Talán nem értitek meg. De ma a baptisták közül 
Louisville-ben - hallottátok a rádión -, egy szónok felállt és... Hányan hallottátok? 
Látjátok? Re d e , tessék. Ők azt akarják... És kérik a gyülekezetet, o d á , hogy e  
igazán kell nekik ezt tenni, csak azért úgy valamennyire csatlakozzanak a katolikus 
egyházhoz, csak éppen, hogy egy kicsit közösséget kell vállalniuk velük. És pontosan 
egyidő e  azzal, hogy Louis ille-ben ez történik, Isten itt felnyitja a pecséteket az 
Ö éi ek, hogy eg utassa ekü k: e tegyétek ezt! Látjátok őket, kettejüket, egyszerre 

űköd i? E lékezzü k rá, hogy a arjú és a galamb ugyanarra a póznára ültek. Itt 
vagyunk hát, bizonyosan. Csak emlékezzünk. 
159 Tehát látjuk azt, hogy ő egyesíti az erőit. Aztá  a ikor ő lesz i d az álla , i d a 
gyülekezet - egyház -, mihez kezdünk majd akkor? Megalapítja a saját vallását, és most 
már azt teheti, amit csak akar. Akkor már joga van arra, hogy megöljön mindenkit, aki 
nem ért vele egyet. 
160 És po tosa  ezt is tette. Po tosa  ezt tette. És a ikor ezt tette, egölette az élő 
Isten igazi szentjeit, akik megtartották az Igét és nem értettek egyet az ő dog ái al. 
161 Most pedig, Lee Vayle testvér, és ti, a nicea-i kor és a korai egyház tanítói, nem 
tudom, hogy olvastátok-e ezt vagy sem. Ha el akarjátok olvasni, akkor megtaláljátok ezt 
Schmucker Di sőséges Refor á ió c. könyvében. És megtaláljátok, hogy amikor hippo-i 
Sze t Ágosto  pap lett a ró ai egyház a , akkor eki lehetősége olt... Egy idő e  a 
Sze tlélek egpró ált lejö i rá, ő pedig elutasította. Há ya  tudjátok ezt, ta ítókké t? 
Elutasította a Szentlelket. 
162 Pontosan ez a mai protestáns gyülekezet típusa, amely elutasítja a Szentlelket... 
Visszament le Hippo- a, és ő olt ugya az a sze ély, aki aláírta azt a papírt, a ely szeri t 
Iste től aló kijele tés az, hogy Iste  előtt ked es dolog i de  olya  e ert egölet i, 
akik nem hisznek együtt a római katolikus egyházzal. 
163 Most figyeljetek. A ártírok törté el é ől idézek: Hippo-i Sze t Ágosto  idejétől 
kezdve 1586-ig a római katolikus egyház 68 millió protestánst mészároltatott le.  Vörös 
volt a kardja? Vörös lovon ült? Mi volt az? Ugyanaz a hatalom! Ugyanaz a lovas. Itt van a 
pe sét! Ők eis erik, hogy  illióa  haltak ártírhalált, és e e  ég i s e e a 
nem mártírként megöltek száma. Óh, irgalom! A sötét középkorban milliókat vetettek az 
oroszlánok elé, és mészárolták le őket i de  ódo , ert e  hajoltak eg a katolikus 
dog a előtt. Tudjátok ezt. 

 Jel 17:- 

 Me yi időtök a ? Re d e , hadd ol assak fel ala it. Lapozzatok ele  együtt. 
Hadd mutassak meg nektek valamit. Képzeljük csak el ezt egy percre. Most jutott 
eszembe, és el is olvassuk ezt. Lapozzunk a Jelenések könyvének 17. fejezetéhez. Még 



mindig van 15 percünk. Rendben. Most nagyon, nagyon figyeljünk, amint olvasunk. 
Akik él a  Bi lia, lapozzatok oda. Csak egy kis időt szá ju k erre, hogy egértsük. 
164 Értetted ezt, Lee? Schmucker-ben találtam, látod. Di sőséges refor á ió, ez 
egye ese  a Vatiká ól aló ró ai ártírok törté eté ől a . Egésze  addig e t, 
amikor Szent Patrik csoportját üldöztették. Most pedig Szent Patrikot a maguk szentjének 
tartják. Szent Patrik annyira volt katolikus, mint én. És tudjátok, hogy én mennyire vagyok 
katolikus! Ő eg etette az egyház ta ítását. Ő egtagadta, hogy a pápá al e je . Ige , 
uram. 
165 Szent Patrik még... Voltatok már Írország északi részén, ahol az iskolái voltak? 
Tudjátok, hogy nem is Patrik volt a neve. Hányan tudjátok ezt? A neve Suscat volt. Így 

a . El esztette a húgát. E lékeztek, a ikor ők... 

 Jel 17:1 

 Rendben. Most figyeljétek meg. A Jelenések 17. fejezete. Mindenki próbálja meg 
kinyitni a szívét, és engedni, hogy a Szentlélek tanítson most benneteket. 

 ... és odajött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt...  

 Tehát látjuk a hét poharat. Ismeritek ezeket a heteseket, amint végigvesszük ezt. 
Mind egyszerre történtek, követve a csapásokat, követve ugyanúgy a gyülekezeti korokat, 
mert mind le van pecsételve abban az egy könyvben. Minden körforgásban történik, és 
egyik a ásik a egy át, a ásik pedig a kö etkező e. Két lélek űködik: Iste  és az 
ördög, látjátok. 

... akinél volt a hét utolsó pohár, és beszélt velem, azt mondván... Jöjj ide, és 
megmutatom neked a nagy parázna ítéletét, aki a  sok vizeken ül...  

166 Most pedig nézzük meg itt ezt. Az a víz... Parázna. Mi az? Egy asszony. Nem lehet 
férfi. És mit jelképez az asszony a gyülekezetben, a Bibliában? A gyülekezetet. Krisztus 
menyasszonya, és így tovább, látjátok. Egy asszony: a gyülekezet. 

 Jel 17:15 

167 Most pedig, mit jelentenek a vizek? Figyeljük meg itt. Olvassuk el itt a 15. verset. 

És azt mondta nekem: a vizek, amelyeket látsz, ahol a nagy parázna ül, népek 
azok, és sokaságok... nemzetek, és nyelvek...  

 Jel 17:2 

 Ez a gyülekezet uralkodott az egész világon, látjátok... Sok vizeken ült. 2. vers: 

Akivel a föld királyai paráználkodtak lelki paráz aság, hogy az ő ta ításukat 
vették, a nikolaita tanítást), és a föld lakói egrészegültek az ő paráz aságá ak 
borától. Itt aztá  lehet a részegekről eszél i!  

 Így ő elvitt e ge  lélek e  a pusztaság a: és látta  egy asszo yt...  

 Jel 17:3 



 És tudjátok, mit? A katolikusok saját írásai eis erik, hogy ez az ő saját egyházuk. 
Hányan tudják ezt? A saját írásaikban van benne. Nekem is megvan a Hitünk tényei c. 
könyvük. Egy paphoz tartozik. Rendben. 

És lélekben elvitt engem a pusztaságba: és láttam egy asszonyt, aki egy 
skarlátszí ű fe evadon ült, amely telve volt káromlások nevével, hét feje volt és tíz 
szarva.  

 Jel 17:4 

 Csak figyeljétek meg ezt, ezt a jelképet. Ez hét fej. Látjátok, itt a 9. versben azt 
mondta: És a fejek, amelyeket látsz, hét hegy, amelyeken az asszony ül.  Róma ül hét 
hegyen, látjátok. Nincs ebben hiba, látjátok. Hét fej és tíz szarv, tudjátok, tíz királyság, és 
így tovább. 

És az asszo y í or és skarlátszí ű ruhák a volt öltözve, és ara yal és 
drágakövekkel felékesítve... gyöngyökkel, és aranypoharat tartott a kezében, amely 
telve volt utálatosságokkal és az ő paráz aságá ak sze yével...  

 Jel 17:5,6 

 Az az antikrisztusi lélek, a paráznaság, amely házasságtörést követ el Istennel 
szemben, látjátok. Neki menyasszonynak kellene lennie, és közben már házasságtörést 
követ él, éppen úgy, mint ahogyan Éva tette. Éppen úgy, mint ahogyan a gyülekezet teszi 
itt. 

És a fején egy név volt írva: TITOK, A NAGY BABILON (mindenki tudja, hogy Babilon 
Róma), A FÖLD PARÁZNÁINAK ÉS UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA. 
(Figyeljétek a 6. verset.) És látta , hogy az asszo y részeg volt  a sze tek vérétől, 
és Jézus ártírjai ak vérétől: és agy sodálkozással sodálkozta , a ikor látta  
őt.  

 Jel 17:7,8 

 Ő egy olya  gyö yörű dolog olt, keresztek eg i de  ás oltak rajta. Hogya  is 
lehet e ő ű ös a szentek vérének megivásáért? Ezen eltöprengett. És itt megmondja 
neki. 

És az angyal azt mondta nekem: Miért csodálkoztál el ezen? Elmondom neked az 
asszony titkát, és a fenevad titkát, amelyen ül, ... (Ez nem az egyik pecsét alatt van. 
Ez valami más. És ő azt o dta:  a hét fej és a hét szarv titkát. 
A fenevad... Amelyet láttál, hogy volt, és amely nincs, és amely a feneketlen 

élység ől jött fel (nincs alapja: a pápa), és a kárhozatba megy; és a föld lakói 
csodálkoznak, akiknek a nevei nincsenek beírva a Bárány élet könyvébe (ez a 
kiválasztott mag) a világ tere tésétől kezdve...  

 Mikor lett beírva a neved az élet könyvébe? Azon az ébredési összejövetelen, 
a elye  részt ettél? Ne , ura ! Ha e  a ilág tere tésétől kezd e. 

 ... amikor látjátok a fenevadat, amely volt, és amely nincs, noha van.  

 Jel 17:9,10 



 Látjátok, a fe e ad. Az egyik eghal, a ásik át eszi a helyét. Ő olt, ő e  olt. Ő 
olt, ő e  olt. Ő olt, ő e  olt. És egye ese  ele egy a kárhozat a így, látjátok. 

Rendben. 

És itt van az elme, amelyben van bölcsesség. (Hányan tudjátok, hogy kilenc lelki 
ajándék van, és az egyik közülük a bölcsesség? Rendben.) A hét fej hét hegy, 
amelyen az asszony ül. (Teljesen vaknak, süketnek, és némának kell lennünk ahhoz, 
hogy ezt ne értsük meg.) 
És hét király van: öt elesett, egy van (Néró), egy pedig ég eljöve dő; és a ikor 
eljön, kevés ideig kell annak megmaradnia.  

 Jel 17:11 

168 Emlékeztek rá, hogy mit tett: felégette a várost, és a keresztényekre fogta. Az 
anyját meglincseltette és úgy húzatta végig lóval az utcákon, és hegedült, miközben Róma 
égett. Rendben. 

 És a fenevad, amely volt, és amely nincs, az maga a nyolcadik...  

 Jel 17:12-16 

 A pogá y hitű Ró á ól lett a pápai Ró a. A ikor az a tikrisztusi lélek testet 
öltött, egtestesült, és ő lett Ró a egkoro ázott királya, i d az álla é, i d az 
egyházé. Óh, testvérem! Tele van ezzel, látjátok. 

 

... és a hét közül való és megy Meddig tart ő? Soha e  áltoztatták eg a 
rendszert.) a kárhozatra. 
... tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, akik még birodalmat nem kaptak; de 
hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. (Ezek diktátorok, látjátok, 
természetesen.) 
Ezeknek egy az elméjük... Most ézzétek eg ezt. És aztá  ők a ko u iz usról 
beszélnek!) 
Ezeknek egy az elméjük, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. 
Ezek a Bárá y elle  há orúz ak, és a Bárá y legyőzi őket: ert urak ak Ura és 
királyok ak Királya Ő; és az Ővele lévőket evezik kiválasztottak ak és 
hűségesek ek. 
És azt mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok... 
sokaságok, nemzetek és nyelvek. 

 ... És a tíz szarv, a elyet láttál a fe evado , ezek eggyűlölik a paráz át (amikor 
egszegik azt a szö etséget, a iről teg ap este eszéltü k , és kifosztják és 

mezítelenné teszik őt, és eszik az ő húsát, és egégetik őt a tűzzel.  

 Jel 17:17,18 

 Nem tudjátok-e, hogy a Biblia azt mondja, hogy a hajósok és mindenki azt mondta: 
Íme, íme, az a hatalmas város!  Hogyan lehetett vége egyetlen óra alatt? Látjátok? 



Mert az Isten adta azok ak szívé e, hogy az ő akaratát eteljesítsék, hogy 
egegyezze ek és hogy az ő irodal ukat a fe evad ak adják, a íg az Iste  szava 

beteljesedik. 
... az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amely uralkodik a föld minden 
királyán.  

 Dán 13:4 

169 Mondjátok meg, mi...? Oroszország nem uralkodik mindenen. Mi nem uralkodunk 
mindenen. Csakis egyetlen király van, aki uralkodik minden... Mint ahogyan 
Nabukodonozor vasa elért mindegyik lábujjba. Ez Róma! Róma nem egy nemzetként 
csinálja meg ezt, hanem egy egyházként! 
170 Minden nemzet az ég alatt Róma felé húz. Nem csoda, hogy azt mondta: Kicsoda 
háborúzhat vele?  Ő ki o dhatja, hogy éke, és ezzel el is a  i de  re dez e. Mi de  
katolikus azt mondja: - Ne harcoljunk... Nem harcolnak. Ennyi. Kicsoda képes megtenni, 
a it ő tesz? Se ki. Így a . Tehát sodálkoztak a sodáko , a iket eg tudott te i. Meg 
tudja állítani a háborút. Csak annyit kell tennie, hogy kimondja: - Állj... Ennyi. De 
szerintetek megteszi? Természetesen nem. 
171 Figyeljétek meg. Az a... Mutatja, hogy gyilkolniuk kell egymást, hogy ölniük kell 
egy ást. Az íjá a  e  olt először yíl essző, az ő hatal as kardja iszo t ár ölt. 
Késő  égezte el a gyilkolást, a ikor átült a fehér lóról a örös lóra: po tosa  ugya az 
az ördög, karddal. 

 Mt 26:52 

172 Mit mondott Jézus? Jézus azt mondta: Kard által vesznek el, akik kardot 
ragadnak.  Ne harcoljatok vissza, látjátok. Jézus, azon az estén, amikor azt mondta... 
A ikor ezt o dta, Péter kardot ragadott. Csak úgy kell seleked ü k, ahogya  Ő 
cselekedett. Csak e jü k előre. 

 Most pedig. Emlékezzünk, hogy van kardja. Kezében egy karddal megy ki, vörös 
lovon ül, és átgázol mindazoknak a vérén, akik nem értenek vele egyet. Értitek ezt? 
Hányan értik meg most, hogy mi ez a pecsét? Rendben. Tehát mit mondott Jézus? Kard 
által vesznek el, akik kardot ragadnak.  Így van? Rendben. 

 Mt 26:52; Jel 19:11-13 

173 Rendben. Ez a lovas és mindazok a birodalmi alattvalói, akik megöletnek a korszak 
során, akik a szentek és a mártírok vérét kiontották; ezek mind meg fognak halni Jézus 
Krisztus kardja által, a ikor Ő eljö . Kard által vesznek, akik kardot ragadnak.  Ők ették 
a dogma és az antikrisztus kardját, és több millió igaz, Istent imádó embert mészároltak le 
a korok során. Amikor pedig Krisztus jön el a karddal - ert az Ő Igéje az, a ely kijö  a 
szájából -, Ő i de t le ág a kardjá al, a i elé kerül. Hiszitek ezt? Nézzük sak eg ezt 
egy percre. Jelenések... Most pedig látni fogjuk, hogy csak én mondom-e ezt, vagy pedig 
az Ige. Jelenések 19:11: 

És láttam a mennyet megnyílni (Ámen!), és látta  egy fehér lovat; a rajta ülő 
pedig neveztetett Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. 



És az Ő sze ei olya ok, i t a tűzlá g, és az Ő fejé  sok koro a (Óh, testvérem! 
Bizo y, egkoro ázták Őt a sze tek. ; és fel volt írva a neve, melyet egy ember sem 
tud, sak Ő aga. (Emlékeztek, hogy még nem tudjuk, még nem.) 
És öltözve volt (Lássuk csak.) vérrel hintett ruhába, és neveztetett a neve (Nem az 
volt a neve, hanem annak nevezték.) Isten Igéjének Mert Ő és az Ige ugyanaz).  

 Jel 19:4 

 Most figyeljétek eg, hogy e  az Ő e eiről a  szó, ha e  az Ő e éről, a ely 
Iste  Igéjé ek e eztetett. Ő sakis egy e et is er, tö  e et e . 

És a e yei seregek követték Őt fehér lovako , fehér és tiszta gyol s a öltözve 
(ez a szentek igazságossága).  

 Mt 26:52; Zsid 4:12 

 Most figyeljetek! Mit mondott Jézus? Aki kardot ragad...  Rendben, vörös lovas, itt 
jö  ő! Aki kardot ragad...  Lehet, hogy megöltél 68 millió embert a korok során akkor, 
sőt, ég tö et. De Jézus azt mondta: Aki kardot ragad, az kard által vész el.  Most 
figyelj! 

És az Ő szájá ól éles kard jött ki...  

 Jel 19:15,16 

A Zsidókhoz írt levél 4. része ezt mondja: Iste  Igéje élese  i de  kétélű kard ál, ég 
a csontok velejét is elvágja.  És mit tesz még az Ige? Megítéli a szív gondolatait! Így van. 

... az Ő szájá ól éles kard jött ki, hogy azzal verje le a e zeteket; és ő fogja 
azokat ural i vasvesszővel; és Ő yo ja a i de ható Iste  haragja hevé ek 
borsajtóját. 
És az Ő ruhájá  és to porá  oda volt írva egy név: KIRÁLYOK KIRÁLYA, ÉS 
URAKNAK URA.  

174 Mint szélhámosok Isten Igéje ellen, és mivel nem egyeztek bele... És ezt a dolgot 
elhelyezte a Sátá , egyesítette a ála lé ő politikai hatal at és a szelle i hatal akat, 
amelyeket összefogott, és létrehozott egy olyan egyházat, amely minden nemzetet 
lerohan. És milliókat, és milliókat ölt meg... Miután leugrott a fehér lóról és átült a vörös 
lóra, fogta a kardot és ki e t... De Iste  azt o dta, hogy ugya az a dolog, a elyet ő 
megrontott, vagy amit próbált megrontani - a hamis tanítás -, hogy ugyanaz az Ige újra 
hatalo ra e elkedik ajd, és előjö  Jézus Krisztus ajkairól, és égez ele és i de el, 
a i Ő előtte lesz. Á e ! Itt a  a ásodik pe sét! Hát szeretitek Őt? Óh, óh! Ez ÍGY SZÓL 
AZ ÚR! Di sőség legyen Istennek! 

 Mindezekkel a többi kijelentésekkel és látomásokkal együtt, és mindennel, ami 
pontosan rátapintott... És hányan tudjátok ezt, emeljétek fel a kezeteket. Több száz 
ember van itt, akik felemelik a kezüket. Így van. Így lesz ez! Emlékezzetek, hogy így van. 

 Óh, barátaim, jöjjetek az I á uel erei ől folyó érrel teli forráshoz, ahol a 
ű ösök a ér folya a alatt el eszítik az ő ű től aló sze yfoltjaikat.  



175 Jöjjetek, és higgyetek Benne. Ha még soha... Ha még nem ragadtátok meg az 
alkalmat. Ne... Ha van valami az életetekben, barátaim, mi azért vagyunk itt... Valami 
történni készül. Nem tudom, miért; nem tudom, mikor. Tudom, hogy mi fog történni, de 

e  tudo , hogy ikor fog egtörté i. De eg kell le ie, ert Ő éppe  ost jele ti 
ki ezt. 

 Ámós 3:7 

176 Nem tesz semmit addig, amíg azt nem tudatja, Ámós . Először tudatja az 
e erekkel, és Ő egígérte, hogy ezek a dolgok lesz ek ajd eg az utolsó apok a . A 
hetedik gyülekezeti korszak végén pedig, amikor a hírnök megérkezik, akkor lesz meg ez. 
Akkor lesznek kijelentve. Azok a feltört pecsétek ki lesznek jelentve, és itt is vannak. Most 
pedig, ez az Úr nevében van. Higgyétek el, barátaim. Jöjjetek ki Babilonból. 

 Szeret ék o da i ég ala it, ielőtt efejeze , ert... Már :  a , éppe  
most. 
177 A ikor Billy és é  kiszálltu k a repülőgép ől I diá a  - az utolsó ottani utunkon -, 
megnéztem egy újságot, amit hoztak nekünk, ami angolul volt írva. És ez állt benne: - A 
földrengéseknek bizonyosan vége. A madarak költözködnek vissza... Aztán leírta a 
részleteket. És valami különös dolog történt.  
178 Indiá a  i se ek fo ott kerítések, i t álu k. Ők kö ek ől építik a kerítéseiket, 
és sok ház is kö ek ől épült ott. Csak elhelyezik őket és e ek to á ... Óh, I diá a  
minden elég közel van, hacsak az ember fel nem megy a hegyekbe. És Calcutta városában 
is és mindenfelé, az emberek ott fekszenek az utcákon, halálra éheznek, és más ilyen 
dolgok. 

 A házaikat és a tornyaikat építik... A házukat... Közvetlenül a ház mellé építik a 
kerítést. Megépítik a ház tornyát, és a torony akkorra van meg, mint amikorra a kút. 
Megássák a kutat a jószágaiknak, és aztán körülveszik a kerítéssel. 
179  És akkor hirtelen valami a kezdetét veszi. A kismadarak, tudjátok, bemennek 
azokba a sziklákba, fészket raknak és felnevelik a fiókáikat. És valami elkezd történni. 
180 Minden nap, amikor igazán meleg van, a tehenek odamennek és megállnak a falak 
adta ár yék a , hogy hű ös e  aradja ak. És a sok kis adár is ott lakik. És hirtele , az 
összes kismadár, valamilyen ismeretlen oknál fogva... Tudjátok, hogy mit mondtunk a 
minap a kismadarakról, látjátok? Valamilyen ismeretlen oknál fogva mindnyájan 
el e tek, és e  jöttek issza a fészkeikhez. Ki e tek a ezőre, és a fákra ültek, agy 
ahol helyet tudtak találni maguknak, vagy a földre. 
181 És a tehenek sem jöttek. A juhok sem jöttek. Ott aradtak a ező  és szorosa  
össze újtak. Nagyo  kifejező olt. Tudták, hogy ala i törté i fog. Aztá  hirtele  
bekövetkezett a földrengés, teljesen lerombolta a falakat, a kerítéseket és mindent. 
182 Aztán a kismadarak elkezdtek visszajönni. Három vagy négy napig nem jöttek 
vissza, de aztán elkezdtek visszajönni. Az emberek azt mondták: - Nos, biztosan 

efejeződtek a földre gések. Visszaköltöz ek a adarak... 



183 Akkor hát? Nem hiszitek, hogy ugyanaz az Isten, aki képes volt beterelni azokat a 
madarakat, tehe eket és juhokat Nóé idejé e  a árká a, hogy Ő ost is ugya az az 
Iste , aki izto ságos helyre tudja őket irá yíta i? Így a ? 
184 Hadd mondjak valamit, testvérek. Valami történni készül. És ezek a nagy, egyházi 
falak össze fognak omlani, összegyűl ek és egegyez ek egy ással. Mert olya  
bizonyos, hogy ezt megteszik majd, mint hogy itt állok. Olyan bizonyosan van annak a 
fenevadnak egy képmása, mint hogy itt állok. És ez a nemzet vette azt, az Úr Igéje szerint.  
185 Figyeljetek, amikor érzitek azt a különös érzést, menjetek el azoktól a falaktól. 
Me jetek el o a . Mert ott eghaltok! Ne tegyétek! Jöjjetek ki előle! Me jetek el 
mindazoktól a dolgoktól! Meneküljetek a biztonságba, amilyen gyorsan csak tudtok! 
Kérjétek Isten irgalmát. 

 Ne csak mondjátok: - Ha már anyukám metodista, én is az leszek... 
186 - Apukám baptista volt. Én is az leszek... Ne tegyétek! Ne fogadjatok el csak úgy 

ár it! Ne  szá ít, e yire egyszerű ek és alázatos ak tű ik, az Úr Igéje ez. 
Meneküljetek Jézus Krisztushoz, amilyen gyorsan csak bírtok, és maradjatok ott addig, 
a íg Iste  etölt e eteket az Ő Sze tlelké el. Mert eljö  az az óra, a ikor keres i 
fogjátok ezt, és már nem lesz többé ott. Ezért legyetek bizonyosak abban, hogy 
megtettétek ezt! Hajtsuk meg a fejünket csak egy percre. 

 Me yei Atyá , óh, Ura , éha egre egek, a ikor itt állok. Arra a ször yű 
órára go dolok, a elyik közeleg, és a it e  lehet egállíta i. Előre eg o datott, 
hogy el fog jönni. Gondolkodtam arról, hogy az emberek miért nem jönnek el, miért nem 
hallgatják meg, és hogy miért nem jönnek el és fogadják el. De természetesen tudom, 
hogy Te mondtad, hogy nem fogják ezt tenni, és valóban nem is teszik ezt. 
187 De vannak, akiknek a neve be van írva a Bárány életkönyvébe. És amikor azok a 
pecsétek meg yittat ak, ők látják a e üket e e, a Sze tlélek szól hozzájuk, és ők 
eljö ek. Ne  lehet isszatarta i őket. Se ki se  képes rá, se ki. Ők úgyis jö i fog ak, 

ert Te ezeted őket, i t ahogya  ezetted azokat a kis adarakat, a juhokat és a 
teheneket. Te Isten vagy. Azokban az állatokban van valamilyen ösztön, hogy tudják azt, 
hogy el kell menniük... 

 Ha az állatot egy ösztön figyelmeztetni tudja arra, hogy meneküljön el a veszély 
elöl, akkor mit kellene a Szentléleknek tennie egy olyan gyülekezettel, amely azt állítja 
magáról, hogy be van töltekezve Vele? Isten, légy irgalmas hozzánk! 

 Bocsásd meg, Urunk, mindnyájunk hiányosságait. Nem akarunk csak úgy itt állni a 
szószék mögött és hagyni az embereket, hogy a falak mellett álljanak, és hogy aztán fájó 
tagokkal elmenve annyit mondjanak: - Hát, ez nagyon szépen hangzik... 

 Urunk, tenni akarunk valamit érte. Akarjuk, hogy vizsgáld át a szívünket. És ha van 
benne bármi helytelen, Urunk, tudasd velünk. Kérünk, ne engedd, hogy akkor érjünk oda 
arra az órára, a ikor ár túl késő a . Vizsgálj eg e ge , pró álj eg e ge , Ura . Itt 
állok, Iste  kegyel é ől, lát a a pe sétek feltörését, hogy eljöjjek és el o dja  az 
e erek ek, a i t Te azt hetekkel ezelőtt előre eg o dtad, hogy így fog törté i. És 
most, Atyám, itt a  előttü k. 



 Uram, most próbálj meg engem. Vizsgálj át engem. Vizsgálj át engem a szívemben. 
Uram, akarjuk, hogy betekints az életünkbe, és ha van benne bármi, ami nem helyes, 
akkor csak szólj hozzánk, Urunk. Helyre akarjuk hozni, most. Most, amíg van vérrel telt 
forrás, a íg a  fehérítőszer, a ely eg tud tisztíta i a ű ei ktől és a hitetle ségtől. 
Bele akarjuk mártani a lelkünket (soul), és minden hitetlenségünket. 

 Mk 9:24 

 Iste , segíts a hitetle ségü kö . Vedd el tőlü k, Uru k. Meg akarjuk kapni az 
elragadtatási kegyelmet. Képesek akarunk lenni rá, amikor az a titokzatos mennydörgés 
mennydörög, és a gyülekezet felvitetik, meg akarjuk kapni azt, Urunk. Add meg ezt 
nekünk. Próbálj meg minket, Urunk, az Igéd által. Hadd tekintsünk bele, és lássuk meg, ha 
elbuktunk... 

 ApCsel 19:1-5 

188 Uram, ha vannak itt olyanok, akik a címek szerint keresztelkedtek meg, hadd legyek 
olya  hűséges, i t Pál, a ikor ő elhaladt Efézus felső partjai , és egtalálta azokat a 
tanítványokat, akik kiáltoztak, kiabáltak és ige  di sőséges alkal uk olt, és ő azt o dta 
nekik: Vettétek-e a Szentlelket, mióta hitre jutottatok?  Ők azt se  tudták, hogy a  
Szentlélek. Azt mondta: Akkor mire keresztelkedtetek meg?  Ők a di sőséges, sze t 
prófétára keresztelkedtek meg, de csak a megtérésre voltak megkeresztelve. Aztán újra 
megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. És Pál parancsolta meg nekik, hogy 
keresztelkedjenek meg újra. 
189 Uram, a Te Igéd világosságában felszólítok minden személyt, aki nem 
keresztelkedett meg az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy siessen gyorsan a vízhez, amíg 
lehetősége a  rá. Ha ég alaki e  töltekezett e a Sze tlélekkel, akkor felszólítok 
minden ilyen személyt az Úr Jézus Krisztus nevében arra, hogy boruljon térdre és ne 
keljen fel addig, amíg a Szentlélek alaposa  eg e  sze telte őt az Ő szereteté el és 
jóságával, amíg a lelke (soul) annyira be nem töltekezik Isten jelenlétével, hogy az 
egyetle  ágyakozása az, hogy szolgálja Őt, és hogy előtte járjo , és hogy Vele 

u kálkodjo  az élete hátralé ő részében. Add meg ezt, imádkozom, hogy Isten adja 
nektek ezt a felszólítást, Jézus Krisztus nevében. 

 

  Szeretem, szeretem, 
  Mert ő elő  szeretett e ge . Té yleg szeretitek Őt? E eljétek fel a 
kezeteket!) 
  És megváltotta az üdvösségemet 
  A Golgota fáján. 
 

 Ha vannak itt olyanok, akik érzik a szükségüket ma este, ha érzik a szükségét annak, 
hogy megkeresztelkedjenek, vagy ha szükségük van a Szentlélek keresztségre... Tudjátok, 
hogy mire van szükségetek. Ki lett nektek jelentve, és akarjátok, hogy imádkozzunk 
értetek. Közülünk senki nem adhatja meg nektek. Óh, meg tudunk benneteket 
keresztelni. Az egyetlen dolog, amit mi nem adhatunk  meg nektek, az a Szentlélek. Ezt 



csakis Isten teheti meg. De érzitek a szükséget, amit Isten a szíveteknek mond, hogy 
szükségetek van rá. És ha akarjátok, hogy emlékezzünk meg rólatok imádságban, akkor 
álljatok fel, hogy megismerjünk benneteket, hogy megtudjuk, kik vagytok! Isten áldjon 
meg. Az Úr áldjon meg. 

 Szerintem úgy 150 ember állhat, körülbelül ennyien, ha mindenkit látok. Nem 
tudom, hogy hányan vannak a többi teremben és a falakon kívül, akik felemelik a kezüket. 
De nektek szükségetek van. Most imádkozzunk. 

 Most, látjátok azokat az e ereket, akik ellettetek áll ak, és ők Krisztus 
tanúiként állnak ott. - Szükségem van Rád, Uram. Szükségem van Rád. Bízom abban, hogy 
egyike leszek azoknak, akik a nevüket ma este megtalálják a pecsét mögött, amely már a 

ilág tere tése előtt eíratott oda. Vala i szí e  talált e ge , és ezért állok, Ura . É  
vagyok az? Engem hívsz? Akarom, hogy kijelentsd a nevemet odaát. Tölts be engem és 
pecsételj engem Önmagadba a Szentlélek által... Ti, akik már be vagytok pecsételve, 
álljatok fel, és forduljatok oda hozzájuk, tegyétek rájuk a kezeteket és imádkozzatok 
értük. Legyetek halálosan komolyak. 

 Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében, add, hogy a hatalmas Szentlélek szálljon le 
erre a hallgatóságra, mint egy hatalmas szél. Szólíts meg minden szívet itt, Uram, és küldd 
le a Szentlélek keresztséget ezekre az emberekre, és a víz... Miközben Péter még szólta 
ezeket a szavakat, a Szentlélek leszállt rájuk.  

 

*** 


