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  Csak higgy, csak higgy, 

  Minden lehetséges, csak higgy. 

 Hajtsuk meg fejeinket. 

 At á k, őszi té  i ádkozu k Tehozzád a este, látva i dazt, a it a i idő k e  
cselekszel meg az emberekért. És arra kérünk Téged, Urunk, hogy hadd tudjunk csak 
hinni. Hinni, hogy Ez a Igazság, a leírt Ige megnyilvánulása számunkra. Add meg ezeket, 
Atyánk. 

 Most, ma este szeretnénk Neked megköszönni a Világosságot, a it a délelőtt 
adtál nekünk az Igére. Ma este azért imádkozunk, Urunk, hogy az imasorban igazold a Te 
Igédet, hogy Az az Igazság. 

I ádkozu k a g ülekezetekért a el ek i de felé a kis ikrofo ok köré g űltek össze, 
az egész e zet ől, egészen a nyugati partig, fent Arizona hegyeiig, lent Texas síkságaiig, 
a keleti partig, szerte az ország a , Ura , i de hol, ahol sak összeg űltek. Tö  óra 
választ el e ü ket, Uru k, de égis idő e , a este eg ség e  vag u k eg ütt hívők, 
várva a Messiás Eljövetelét. I ádkozu k, Me ei At á k, hog  ha ar küldd el Őt a Te 
G ülekezetedért. Az Ő Nevé e  kérjük ezt. Á e . 

 Leülhettek. Keresztény köszöntések mindazoknak, akik itt vannak ma este. 
Saj álo , hog  a ira össze vag u k zsúfolva, hog  levegőt is alig kapunk. Még a 
légkondicionálásnak  - ert űködik a ere dezés-, sincs sok hatása, ilyen sok emberrel. 
Ha sak eg  egszokott g ülekezeti éretű soport le e itt, ég fáz á k is a 
légkondicionálás miatt. Most azonban a ventillátorok is mindenki szá ára űköd ek, és 
a légko di io áló ere dezés is teljes erejével űködik. 

 Köszöntünk mindenkit a keleti parttól nyugatig, minden barátunkat Krisztusban, 
akik hallgatnak bennünket. Köszöntjük San Jose-ban Borders testvért, és az ottani 
csoportot. Köszöntjük a hegyekben, Prescott-ban, Arizonában Leo Mercier testvért, és az 
ottani csoportot, akik várják az Úr Eljövetelét. Köszöntjük a Tucson- a  összeg űlt 
csoportot, akik várják az Úr Eljövetelét. Köszöntjük a Houston- a  összeg űlteket, akik 
várják az Úr Eljövetelét. Köszöntjük a Chicago- a  lévőket, akik várják az Úr Eljövetelét. A 
keleti partiakat, a New York-ban és Connecticut- a  összeg űlt ag  soportokat, akik 
várják az Úr Eljövetelét. Nincs arra helyünk, hogy itt helyet adjunk nekik, ezért az Igét 
számukra a telefon eszközén keresztül küldjük el. Köszöntjük Junior Jackson testvért ma 
este, és az ő soportját le t Clarksville-ben. Köszöntjük Ruddell testvért a 62-es út 

e té , és az ő soportját, akik várják az Úr Eljövetelét. És i a este itt g űltü k össze 
az itthoni gyülekezetben, a Tabernacle-ben, várva az Úr Eljövetelét. 



 És ost, talá  soka  e  voltatok itt a a délelőtti alkal o . De ízo  e e, 
hogy aki csak nem volt itt, meg fogja kapni a kazettát, mert úgy gondolom, hogy ez volt a 
gyülekezet számára a legegyenesebb Üzenet az Uraim, hány óra van? c. prédikáció óta. 
Éreztem a Szellem kenetét, és éreztem a vezetést, hogy elmondjam, amit elmondtam. 
Hosszú volt, égis vezetést érezte  rá. És úg  go dolo , hog  az Úr, az Ő Igéje által, 
megmutatta, hogy melyik órában élünk. Gondotok legyen rá, hogy megértsétek azokat a 
titokzatos dolgokat, amik történnek. Tudjátok, a Biblia azt mondja: A bölcsek meg fogják 
érteni.  

De a nemzetek és az emberek gyengébbé és bölcsebbekké  növekszenek. Csak 
gondoljátok el, hogy az átlag középkorú amerikai ember ma kb. húsz éves, gyengébb, de 

öl se . A régi idők e  e  voltak repülőgépek, és ato  feg verek, de az e erek 
sokkal hosszabb ideig éltek. Gyengébbekké és bölcsebbekké leszünk. Önmagunkat fogjuk 
elpusztítani. Nem Isten fog elpusztítani bennünket; hanem a saját bölcsességünk pusztít 
majd el. Ez mindig is így volt, és ismét így lesz.  

 Most, ha az Úr akarja, jövő vasár ap délelőtt, e  tudva ég, hog  iről eszélek 
majd; de bízom abban, hogy ha az Úr megadja, hogy éljünk és semmi nem jön közbe, és 
ha az Ő akarata lesz, akkor jövő vasár ap délelőtt eg  ásik Üze etet szeret é k 
elmondani, a betegekért pedig vasárnap este imádkozunk. Utána vissza kell térnem 
Arizonába, hogy a családot visszavigyem, hogy a gyerekek be tudjanak iratkozni az 
iskolá a. Aztá ... Aztá , a i t tudu k, értesítü k e eteket az elkövetkező 
összejövetelek idejéről, és hel éről, hog  hol leszü k. Iste  áldjo  eg i de kit. 

 Ma este, tudo , hog ... Először is eg ed órát ár késte , itt Jeffersonville-ben 
19:45 van, a keleti parton az kb. 20:45, a nyugati parton pedig kb. 17 óra. Tehát itt éppen 
napnyugta van. Röviden szeretnék csak prédikálni, próbálva megtalálni a Szellem kenetét, 
és aztán hívni az imasort.  

És azt szeretném, hogyha az itteni g ülekezet, és a ás hel eke  összeg űlt g ülekezetek 
is találjanak egy férfit, egy Szellem által felkent testvért; és amikor itt elkezdünk 
i ádkoz i a etegekért, akkor ők is kézrátétellel i ádkozza ak az ő g ülekezetük e  
lévő etegekért. E lékezzetek, Iste  i de ütt jele  va ; Ő ott va  i de ütt. Tehát, 
ott van Texas-ban, California-ban, fent Arizonában, bármerre legyetek is. Kezeiteket 
tegyétek a betegekre, amikor mi itt elkezdünk értük imádkozni. Én biztos vagyok abban, 
hogy Isten meghallgatja és megválaszolja az imádságot. 

 Különös dolog, ami múlt vasárnap este történt, itt volt a kenet, és a Szentlélek... 
Nagy dolog volt az. Már hónapok óta nem volt megítélési szolgálatom, amióta utoljára itt 
voltam. És aztán úgy állni ki oda egy ígérettel... Nem tud i, hog  Ő egteszi-e azt. Nem 

o dhato , hog  Ő eg fogja azt te i. Csak ki kell oda áll i és vár i. Ő ár it 
egtehet. Azt selekszi, a it akar. Ott kell áll i és vár i, hog  eglássuk, it fog Ő 

cselekedni, és aztán érezni, amint Az szinte keresztül tör rajtunk. 

 És az alkalom végén, nem tudtam, ki az, de valahol az imasorban volt egy férfi, aki 
magas volt, kopaszodott, és nagyon beteg volt. 



 És aztán végezetül, egy férfi jelent meg a színpadon, lehajtotta a fejét, és látszott 
rajta, hogy nagyon szenved, kezével a hasát szorította. Gondoltam magamban, hogy 

iztosa  az i asor ól az első, vag  a ásodik e er, akiért i ádkozta , ivel kopasz 
volt és lehajtotta a fejét; egy nagy darab ember, összegörnyedve. Aztán körbe néztem, és 
láttam, hogy az a férfi ül, és örvendezik. Azt gondoltam magamban: Akkor kit látok én?  
Ne  tudta  eldö te i, hog  hol tartózkodott. Érezte , és látta  aga  előtt azt a 
férfit. 

 Aztán éreztem, hogy errefelé kellett lennie, mert hátulról jött. Neville testvérre 
néztem, és a másik két ott ülőre, de e  ők voltak azok. Azt o dta : A keresztelő 
hel ség e  lévő férfi, ott hátul.  És tudjátok ki volt az? Shepherd testvér. Azért nem 
ismertem fel, mert ott hátul ült, fejét lehajtva, imádkozott. 

Azt gondolta, hogy meg fog halni, már ezt gondolta jó néhány hete. A felesége elküldte, 
hog  veg e  agá ak eg  pár új ipőt, és ég arra is azt o dta: - Nem lesz szükségem 
rájuk. Hiszen már nem sok van nekem hátra. 

 Shepherd testvérrel a minap találkoztam a kertben...  Woods testvérnél volt, 
kiáltozott és Istent dicsérte. Azt mondta: - Szalonnát, tojást, paradicsomot eszem, amit 
csak akarok! 

Alázatosan adta oda másnak a helyét, ott hátul húzódott meg, és csak imádkozott. 
Látjátok, nem kell ima sorszám, csak hit kell. Látjátok? 

 Ne  tudta , hog  ő egg óg ult-e vagy sem, én csak annyit mondtam: - Egy férfi 
i ádkozik, aki ek vala il e  etegsége va . Azt hisze , Ő úg  evezte eg: - Gyomor 
baj, ott hátul imádkozik. Az Úr Jézus gyógyítson meg téged. Én csak ennyit tudtam 
mondani. Az vonta magára a figyelmem, hogy imádkozott. Láttam, de hogy mi történik, 
azt nem tudhatom. Értitek? 

 De a ikor Az visszatér, i de ki jól tudja azt, hog  a ikor Ő azt o dja, hog  IGY 
SZÓL AZ ÚR, értitek, akkor ár e  é  eszélek, ha e  Ő.  

 De én mindig azt mondom: - Jézus Krisztus meggyógyított téged. És ez pontosan az 
igazság. A i vétkei kért se esíttetett eg, az Ő se ei e  lett g óg ulásu k.  Látjátok? 
Értitek? 

 De a ikor Ő jö , IGY SZÓL AZ ÚR, és megmondja neked, hogy mit kell tenni és hogy 
mi fog történni, azt figyeld, mert az úgy is lesz.  

 De amikor én azt mondom, hogy Jézus Krisztus meggyógyít és egészségessé tesz 
téged, azt hidd el, ert Ő ár eg o dta ezt. É  sak is étle  azt, a it Ő o dott. 

 Eg  láto ás pedig sak azt is étli, a it Ő eg utatott. Értitek? 

 Most pedig igyekezzünk, és menjünk az Igéhez, mert tudom, hogy sokan vagytok 
itt, akiknek még hosszú mérföldeket kell utaznotok ma este. Imádkozom, hogy Isten 
áldjon meg benneteket, segítsen benneteket, és adjon nektek védelmet az utakon. Most 
pedig szeretnék Szent Mátéhoz lapozni, a 21. fejezethez, az 1-11 versekhez, a Szent 
Mátéban. Most, ha nincs nálatok Biblia, vagy csak fel akarjátok jegyezni az igehelyet, 
rendben. 



 Ti pedig, akik e  hallottátok a délelőtt az Üze etet, de va  ag ótok; ost 
e   a kazetták sokszorosítására g űjtü k. Ne  g űjtü k arra, hog  eladhassu k ár it 

is. Néha, nagyobb összejöveteleken hirdetik azt, hogy hátul könyvek vannak; de nem 
reklámot akarunk ezzel csinálni magunknak. Vayle testvér az író. A kazettákról a 
kazettákat sokszorosító testvér el o dhatja ektek, hog  e  g űjtü k külö  kazetta 
pénzt. Mi nem... Nem a kazettákon van a lényeg, hanem az Üzeneten. És ha egy ember 
azt veszi a fejébe, hogy pé zről va  szó, akkor a ahag ja a kazettákkal való foglalkozást. 
Igy van. Megkérdeztem, úgy tudom, hogy a kazettáinkat három és öt dollár közötti 
értékben lehet megvenni, vagy nagyjából ennyiért. Hogyan? Három, négy dollárba 
kerülnek azok a hosszú kazetták. 

 Eg  szolgáló testvértől kérdezte , hog  e i e kerül az ő eg ik kazettája. Kile  
dollár volt, a prédikáció pedig kb. 20-30 perc hosszú.  

 Tehát látom azt, hogy Sothmann testvér nem gazdagodik meg a kazettákon, 
a el eket tőle lehet egvásárol i. Éppe  a i a evétel, hog  egél ek előle. Azt 

e  lehet tőlük kér i, hog  i g e  adják őket, hisze  ekik is pé zért kell egve i az 
üres kazettákat, és sok más dolog is pénzbe kerül a kazettákkal kapcsolatban. A gépezet is 

ag o  drága, először is k . 0000 dollárba kerül egy ilyen berendezés beállítása, hogy az 
a sok kazetta elkészülhessen. 

 Nos, értem, hogy hamarosan... ezt még nem hirdettem. Megint megbeszélés van a 
kazettákról. Rendszeresen... csak a megbízottak, nekem semmi részem nincs ebben. Nem 
is... nem is mentem el ezekre a megbeszélésekre. Én sem érte, sem ellene nem szavazok. 
A eg ízottak szavaz ak, és úg  dö tik el, hog  ki leg e  a következő, aki a kazettákkal 
foglalkozik, és levél e  értesítik őt arról. Ez i de , a it tudok erről. Ezzel a 
megbízottaknak kell foglalkozniuk, hiszen én még a kisbabákat sem tudom magam 
bemutatni, nemhogy a kazettákkal foglalkoznék, vagy keresztelnék. 

 Tehát, a teljes értelmemmel az Üzenetre figyelek, ez az a Harmadik Húzás, nekem 
ehhez kell hűséges ek le e , ezt kell tisztelnem. 

 Máté 21:1-11. Azért mondom még egyszer, hogy tudjatok oda lapozni a 
Bibliátokban. 

És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, 
akkor elküldött Jézus két tanítványt, és mondta nekik: 
Menjetek ebbe a falu a, a ely előttetek va , és legott találtok egy egkötött 
sza arat és vele együtt az ő ve hét sza ár sikó ; oldjátok el és hozzátok ide 
nekem. 
És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és 
legott el fogja bocsátani őket. 
Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott:  
Mo djátok eg Sio  leá yá ak: Í hol jő eked a te királyod, alázatosa  és 
szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. 
A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik, 
Elhozták a sza arat és a ak ve hét, és felső ruháikat rájuk terítették, és ráült 
azokra. 



A sokaság leg agyo  része pedig felső ruháit az útra terítette; ások pedig a 
fákról gallyakat vagdaltak és hintettek az útra. 
Az előtte és utá a e ő sokaság pedig kiáltott, és o dta: Hozsá a a Dávid 
fiá ak! Áldott, aki jő az Úr ak evé e ! Hozsá a a agasság a ! 
És mikor bement Jeruzsálembe, felháborodott az egész város, és ezt mondta: 
Kicsoda ez? 
A sokaság pedig o dta: Ez Jézus, a galileai Názáret ől való próféta.   

 Most ha e ek szeret ék í et ad i, har i  per el az i asor egkezdése előtt, 
ezt a címet szeretném adni: Mi az az érdekesség a hegyen? 

 Nos, egy nagyon fárasztó, feszültséggel teli, szokatlan napról van szó. Látjuk, hogy 
Jézus Jeruzsálembe érkezik, készen arra, hogy részt vegyen a páska  ünnepén. A páska az 
az ünnep, amikor a húsvéti bárányt levágják, vérét pedig az oltárra hullatják, a népért 
való e gesztelésül. Ő Bethfagé ól jött és az olajfák heg é ek tetejére ért, a el ről rá 
lehet lát i arra a do ra, a el e  Jeruzsále  városa állt. És ahog  Ő leteki tett o a , 
tudta, hogy ez lesz az utolsó ottani látogatása. 

 Ez lesz az az óra, a ikor Ő ű ösök kezé e adatik ajd, akik eg fogják Őt öl i. A 
legborzalmasabb halált kell majd meghalnia, amit halandó ember valaha is halt, és utána 
elte etik ajd. Az Ő Sajátjai fogják Őt elárul i, akik közül éhá a  ost is ott áll ak 
körülötte. És Ő, ivel Iste , tudta, hog  i va  a szíveik e , és kezdettől fogva tudta, 
hog  ki fogja ajd elárul i Őt. Tudta, hog  az az e er is ott ül Ő ellette, szá o  tartja 
a pé züket, tudta, hog  ő lesz az elárulója. Tudta, hog  eg  keg etle  ró ai kereszt vár 
Rá ott. Tudta, hog  a testé e  lévő vér és víz külö  fog vál i, és hog  a ho loká a  lévő 
vér ag  verejték seppek e  fog hulla i előle. Mi de t tudott, a i Előtte állt. Ig  állt Ő 
ott a hegy tetején, letekintve Jeruzsálemre. 

 Annak az órának az emberei pedig... akiket úgy hívtak, hogy a jóféle vallásos 
emberek csoportja , g űlölték Őt. Az akkori g ülekezetek g űlölték, és tá adták Őt, és 
tá adták i dazokat, akik hallgattak Rá. Ha pedig valaki is el e t vele az Ő útjaira, 
azokat kirekesztették a g ülekezeti közösségek ől. Ne  soda, hog  az Ige azt o dja: 
Az Övéi közé jött, és az Övéi e  fogadták e Őt.  Akik ek szeret i kellett vol a Őt, 

akiknek Mellette kellett volna állniuk — az Ő legádáza  elle ségei voltak. 

 Ő pedig a Maga kis soportját eg  tu at szegé  e er ől, halászok ól, 
vá szedők ől, tanulatlanokból állította fel. A Biblia mondja, hogy néhányan teljesen 
ta ulatla ok, írástudatla ok voltak. Néhá a  ég a evüket se  tudták leír i. Ő soha 

e  e t a g ülekezetek e az Ő követőiért. 

 És soha e  értett eg et a g ülekezeti vezetőkkel. Mi dezeken túl ugyanolyan 
stílusú volt, mint egy próféta. Mindent elítélt, amit azok csináltak, ugyanúgy, ahogy az 
Előtte élt próféták; ivel az Előtte éltek az Ige eg es részei voltak, Ő pedig Maga volt a 
teljes Ige. 

 Mindezek mellett mégis, minden korban és minden próféta idejében van egy 
bizonyos embercsoport, akik eleve el vannak rendelve arra, hogy meghallják az Üzenetet, 
és ők követ i is fogják Azt. Őket e  érdekli a tö ség. Eg  dolgot kell te iük, hi iük 



Annak minden kis részét, úgy inni Azt magukba, ahogyan azt Mária tette Jézus lábainál 
ülve. 

 Márta az Ő va soráját készítette el, és Jézus eki azt o dta: De Márta, te annyira 
az ez élet dolgaival foglalkozol, de Mária a jobb dolgokat keresi , látjátok, az Örök Élet 
dolgait. 

 Látjuk, hogy nagyon sokan egértették... Akkor ég e  volt erről irodal uk, 
i t a, e  volt TV vag  telefo , vag  ár i il e  a a  az idő e , égis a ag  

tö séghez eljutott a hír, hog  Ő is ott lesz a húsvéti ü epe . Soka , a szelle i 
eállítottságúak közül, tudták, hog  Ő Maga lesz a húsvéti Bárány, hiszen akkorra már 

elmondta nekik a dolgokat, amiknek meg kell történniük. 

Aztá , ter észetese , ivel tudták, hog  Ő ott lesz, és ivel szerették Őt, ag o  vártak 
ár Rá. Valószí űleg volt eg  soport, akik tolakodtak, városkaputól városkapuhoz 

mentek, az utakat figyelték mindenfelé, mert tudták, hogy hamarosan meg kell érkeznie. 
Ők fig eltek. 

 Mások közben azon csodálkoztak, hogy mi bajuk lehet ezeknek, akik kaputól kapuig 
rohangálnak.  

- Mi ez a szenzáció? Tekintgettek erre, tekintgettek arra, hogy rájöjjenek, mi ez a 
mozgolódás. Mintha azok azért figyeltek volna mindenfelé, mert számítottak rá, hogy 
valami meg fog történni. 

 Óh, mennyire szeretném egy pár percre megváltoztatni a témámat, és arról 
beszélni, hogy pontosan ez az, a iről a i idő k e  is szó va ! Az Ő eljövetelét váró 
e erek ag  várakozás a  va ak. Érezzük ezt, e ek a feszültségét. Ők keres ek, 
minden mozzanatra és minden jelre felfigyelnek, és összevetik azokat az Igével.  

 És ikor látták i dazt, a ik előre meg voltak mondva Róla, egészen a végéig, 
tudták, hogy közel van a vég. Ott akartak lenni, ezért figyeltek. A tömeg egy része 
mellette állt, a kisebbség. Mások Ellene voltak, a legtöbbjük, kilencven százalékuk Ellene 
volt. 

 És ez nagyjából így van a mai vallásos körök e  is, a ikor való a  az Igéről és 
Krisztusról van szó, kb. egy százalék hiszi Azt el. Mások még csak nem is figyelnek oda Rá, 
törté jék ár i is, ők vag  vi előd ek Róla, vag  kritizálják Azt. Tehát a is szi te 
ug a az va . Az idők, a dolgok nem sokat változnak, a történelem csak ismétli önmagát. 

 Nos tehát, látjuk, hog  Ő e ire felkeltette az e erek feszült fig el ét. Neki 
ezt kellett te ie, Neki ezt kell te ie. Ők várakoztak és azo  töpre gtek, hog  vajjo  it 
fog ajd Ő te i, a ikor egérkezik. Ott akartak le i, hog  kapja ak a ól, a it Ő 
te i fog, ár i leg e  is Az. Ők akarták Azt. Lát i akarták Azt. Hittek Be e. Mások 
hallottak az Ő érkezéséről, és azért e tek elé, hog  kigú olják Őt. Tehát a feszült 
várakozás, a szokatlanság, az egyedülálló alkalom, az alvó gyülekezetek, a feszült 
idegesség és a zsúfoltság napja volt ez, és akkor történt Az meg! 

 Az olajfák heg é  jö  eg  kis fehér sza ár, aktat le a heg ről, körülvéve eg  
csoport kiáltozó emberrel, akik pálmafák leveleit szaggatják a fákról, ruhájukat az útra 



terítik, és így kiabálnak: Hozsánna Dávid Fiának, aki az Úr Nevében jön!  A kis szamáron 
ülő sze él  pedig e  ás volt, i t Iste  felke t Messiása a a  az órá a . 

 És Isten mit végzett akkor? Mi az az érdekesség ott fent a hegyen? Hogy Isten ott 
történelmet csinált, Isten ott próféciát teljesített be. Ez pedig mindig magára vonja az 
e erek fig el ét. Ez összehozza a kritikusokat, a dögkesel űket a a délelőtti 
Üzenetéit is) és a sasokat is. Látjátok? Összejönnek, hogy meglássák, mi történik. 
Néhányan kíváncsiságból jönnek, néhányan valami kifogásolni valót találni, mások 
kritizál i akar ak. Mi de féle e er összeg űlt, a i t azt a délelőtt o dtuk: hívők, 
si ált hívők és hitetle ek. Mi va  ott a heg e ? Prófé ia teljesedik be éppen. Most 

meglátjuk, hogy mi is történik. 

 Most nézzük Zakariás próféta könyvét, a 9. fejezet 9. versét. Zakariás, az egyik 
próféta a Szelle  által a következőket szólta: 

 Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme, jön neked a te 
királyod; igaz és sza adító Ő; szegé y és sza árháto  ülő, azaz ősté ysza ár ak 
vemhén (szamárcsikóján).  

 Nos, mi nem volt helyén azokban az írástudókban? Mi nem volt helyén azokban a 
papokban? Mi nem volt helyén azokban a vallásos emberekben? 487 évvel a 

egtörté ése előtt lett i dez leírva eg  igazolt próféta által, tehát ár le volt írva és 
része volt a Bibliának, az ó szövetségi tekercseknek. Akkor hát miért nem tudták azt 
meglátni, hogy ott éppen egy prófécia teljesedett be? Ugyanazért, amiért ma sem tudják 
meglátni Azt. Fogták Isten Igéjét, és hatástalanították Azt az emberek számára az által, 
hogy emberek hagyományait tanították Hitelvekként.  

 Ha csak olvasnák a Bibliát az írástudók, a prédikátorok, a szolgálók, a szellemi 
emberek, az úgy nevezett felkentek, akkor nem kellene töprengeniük azon, hogy mi is 
törté ik éppe  akkor, ha e  tud ák, hog  i Az. Iste  teljesíti e az Ő Igéjét! 

 Iste  törté el et si ált, prófé iát teljesített e. Az üdvösség volt elérkező e  a 
világ számára, az a nagy nap, amelyre minden próféta várt. Mindazok, akik a sírban 
voltak, erre a napra vártak (gondoljatok csak bele), akik csak meghaltak, a mártírok és a 
próféták igaz véré ől valók, vala e ie . 

Ő íg  kiáltott: Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, 
akik tehozzád küldettek, há szor akarta  eg eg űjte i a te fiaidat, iképpe  a t úk az 
ő kis sirkéit az ő szár ai alá, és ti e  akartátok! De ost eljött a te órád.  

 Ezt az órát várta mindaz, aki a sírban volt, Ábrahám, Izsák, Jákób és az összes 
próféta. 

A gyülekezet pedig vak volt Erre. - Ki az, aki ilyen nagy port ver fel itt? Ki ez az ember? Egy 
alkalommal azt mondták: - Hát e  a ak az á s ak a fia va  itt? Is erjük Őt. Ho a  
lett Neki ilyen bölcsessége? Hiszen egyik iskolánkkal sincs kapcsolatban. Egy könyvet sem 
is erü k, a i ől Ő ta ult vol a. Ki Ez? 

Ő volt a válasz a próféták prófé iáira. Itt jö  Ő, sza árháto  ülve. Mi soda lát ivaló! 
Iste  teljesítette e az Ő egígért Igéjét, azt az órát, a el re ég ezer éve vártak. A 



Tere tés kö vé ek . részé e  a . vers e  Iste  előre el o dja: Az asszony Magva 
a kíg ó fejére tapos, a kíg ó azo a  az ő sarkát ardossa , ez az a prófécia, ami az egész 
Bi liá  végig vo ul, a i E ek az E er ek az eljöveteléről szól. 

 És nemrégiben volt egy próféta, aki felállt közöttük, egy igazolt próféta, Zakariás 
evű, aki azt o dta: Örvendezzetek Jeruzsálem leányai és Sion leányai, ujjongjatok és 

kiáltsatok, mert Királyotok jön hozzátok, aki szelíd és alázatos, szamárháton ül.  

 És ott azok az emberek, akik napról- apra olvasták a Bi liájukat látták Őt, a i t a 
szamár hátán ülve jött, és azt kiabálták: - Ki a soda ez? Látjátok? Iste  teljesíti e az Ő 
Igéjét azok szá ára, akik ek tud iuk kellett vol a, hog  i volt Az, de ők em ismerték 
Azt. 

 A ikor Iste  eteljesíti az Ő Igéjét, Az i dig érdeklődést kelt fel, i de  
alkalo al. Az eg  érdekesség, ert szokatla . A ira szokatla , a ikor Ő a oder  
irá zat szá ára is eteljesíti az Ő Igéjét, ert a oder  irá zat e  hiszi Azt. Ők a 
maguk dolgait hiszik. 

Most, hogy látjuk, menjünk vissza az Igében és vegyünk sorra más szokatlan eseményeket 
is csak néhány perc erejéig, amikben Isten próféciát teljesített be. Amikor Isten megmond 
vala it, Ő eg is fogja Azt seleked i. Az egek és a föld elmúlnak, de az az Ige soha nem 
tud elmúlni. Ezért van, hogy általában nagy látványosság, szokatlan érdekesség Az. 

 Lássuk meg, milyen szánalmas, hogy ott van Isten Igéje azon emberek számára, 
akiknek hinniük kellene Azt, ám az mégis annyira szokatla , hog  ők sak kiáltoz ak: - 
Nahát, mi történik itt? Honnan veszitek ezeket a dolgokat? Ki a csoda ez? Mi a csoda ez? 

 Nég  ezer év prófé iái utá  egtörté ik azzal a e zettel a lehető leg ag o  
dolog, mert a meghaltak minden reménye Azon nyugodott, és az egész jövő Azo  
nyugodott. A vallásos emberek pedig, akik magukról azt állították, hogy hiszik Azt, csak 
ordítoztak: Ki a csoda Ez? És mi ez a szenzáció? Valami rendkívüli! Ugyanaz, mert 
eg szerűe  e  változik, ost is szokatla . 

 Nézzünk meg tehát néhány szokatlan dolgot, amint mondtam. Mi volt az az 
érdekesség, ielőtt ítélet sújtott le, és víz pusztította el a világot? Eg  öreg e er, úg  
120 évesen egy hajót épített, amikor még víz sem volt, amin a hajó úszhatott volna. Ott 
volt fent évekig, az ajtóban állt, a hajó belsején dolgozott, kívül és belül dolgozott azon, 
és azt mondta: - Víz fogja elnyelni az egész világot — abban a nagy, tudományos korban. 

 - Mi az a kopácsolás ott fent a hegyen? - Ó, sak az a Nóé evű öreg e er va  ott 
fent, egy vén fanatikus. Túl sokáig volt a napon szegény öreg. Napszúrást kapott. Elment 
a józa  esze. Vala i ag  dolgot épít, a it ő bárkának  nevez, és azt állítja, hogy víz fog 
lejö i felülről, ahol i s is víz. És persze a a  a árká a  fog ak ajd eg arad i az 
e erek, és aki sak e  hallgat az ő üze etére, és aki sak e  jö  e a a a árká a, 
mind vízbe fog fulladni. Hallottak még ilyet? — Ez egy nagyon szokatlan érdekesség volt.  

 Gondolom, hogy amikor az emberek egy jót akartak nevetni, akkor felmentek oda, 
megálltak a bárka ajtajánál és jól kinevetgélték magukat. - Hisze  ár  évvel ezelőtt is 
azt o dtad, hog  es i fog! Már a ag apá  is arról esélt, hog  hallott tőled a ag  



esőről! És ég i dig itt vag , és ezt a ag  fadara ot kalapálod. Miért nem térsz már az 
eszedhez? 

 Pedig ott Iste  készült arra, hog  egerősítse az Ő ígéretét és hog  eteljesítse a 
prófé iát, a it az Ő prófétája hirdetett. Nag o  szokatla ! Iste  az Ő Nóé ak tett 
ígéretét teljesíti be, míg a többiek nevetgéltek. Isten arra is készülődött, hog  
törté el et si áljo , és hog  ások ak is eg utassa, a ai apig is, hog  Ő egtartja 
a Szavát! Bár e ire is valótla ak és értel etle ek tű ik, Ő ég i dig egtartja az 
Ő Szavát. Ő ott eg  példát állított fel a a  az öreg e erben, aki a bárkát építette, 
példát a a este itt lévő a erikaiak és szerte az egész világ szá ára. Bár it is o djo  a 
tudo á , ár it is o dja ak, ez, az, a az, Ő ég i dig egtartja az Ő Szavát. Ő 
történelmet csinált. 

 Mi volt az az érdekesség egy napon; amikor szokatlan dolog történt a 
pusztaságban, ahol egy bokor lángokban állt? És egy elszökött próféta állt ott lent a 
pusztaság a . Ő se il e  ha got e  hallott, se il e  ha gzatot, de fel ézett és 
egy szokatlan dolgot látott meg a hegy tetején. Iste  akarta Magára vo i az ő fig el ét. 
És ez ugyanígy van ma is! 

 Iste  készülődött arra, hog  etöltse az Ő Szavát az Ő prófétája, Á rahá  által: - A 
te magod négyszáz évig fog idegen földön bolyongani. De én hatalmas kézzel hozom ki 
o a  őket. 

 És ő azt az embert a feladatára készítette fel, amint a bárkát is menhelynek 
készítette el mindazok számára, akik hittek. Isten lángra gyújtotta azt a bokrot, és Mózes, 
a juh pásztor azt mondta: Odamegyek és megnézem, mit jelent ez a különös dolog.  És 
amikor Ő Mózest felhozta a okorhoz, Ő eszélt is hozzá. Mi volt késő  az 
érdekesség a Pilátus palotájá a , a ikor ez a pásztor ledo ta az ő otját és az kíg óvá 
változott? Isten töltötte be a Mózesnek tett ígéretét. Mi volt az érdekesség a Holt-
tengernél, amikor a fáraó lovai ugyancsak ámulhattak miközben azt látták, hogy hatalmas 
szél jö  le ez ég ől és a Vörös-tenger ketté válik jobb és bal oldalra; és az a sok szegény 
rabszolga, Isten kötelessége szerint, száraz földön kel át? Mi volt az? Isten tartotta meg az 
Ő Szavát. A halál véget ért, eg  élő ép kelt ott át; és a szelle ileg halott ép, a ikor 
utá oz i pró álta őket, víz e fulladt. Iste  prófé iát teljesített e és törté el et si ált. 
Ez volt hát az érdekesség a Holt-tengernél. 

 Mi volt az érdekesség két nappal ez után a Sinai-hegynél, amikor a férfiaknak 
megmondatott, hogy ne közelítsenek feleségükhöz, amikor meg kellett mosniuk a 
ruháikat és eg kellett sze tel iük agukat, és a heg  köré kellett g űl iük, ahol eg  
Mózes evű e er azt o dta, hog  Iste el találkozott eg  Tűzoszlop a ? És Iste  azt 
mondta Mózesnek: Lejövök a nép közé. Bizonyságot teszek arról, amit neked 
megmondtam és arról, hogy Ki vagyok Én. Megmutatom nekik, hogy Én vagyok az Isten.  
Ez volt az érdekesség, Iste  eteljesítette az Ő Igéjét. 

 Mi volt az érdekesség a történelem azon napján, ahol egy nemzet megfeledkezett 
Iste ről, ahol a ép szertartásos és közö ös lett, ahol a papok is a oder  irá zatot 
követték, és a próféták a papok akarata szerint prófétáltak? És azon a napon, szokás 
szeri t, volt eg  e erük, akit fa atikus ak tartottak. Aki az asszo ok s i kjéről eszélt 



meg minden ilyen dologról, egy páratlanul furcsa szerzet. És ez az öreg ember lejött és azt 
mondta a királynak: Még har at se  fog hulla i... a íg é  elő e  szólítom azt.
 Aztá  látjuk, hog  ő elrejtőzött, el e ekült, valahol a pusztá a  ujdosott. A ag  
közönség persze azt gondolta, hogy biztosan halálra éhezett vagy elkárhozott; miközben 
ige  jól go dot viseltek róla élele el és vízzel is. És aztá  előállt és azt mondta: 
Látjátok-e, hogy nálam van az IGY SZÓL AZ ÚR? Na most, ha még mindig nem 

g őződtetek eg róla, akkor e jü k sak fel a heg re és izo ítsuk, hog  ki soda az 
Isten.  — Mert neki már egy másik látomása volt az Úrtól. 

 Azt mondta: Válasszatok egy oltárt, építsétek meg és hozzatok ökröket, vágjátok 
le őket. É  is egépíte  az Úr oltárát, és é  is ökröket hel ezek a aga éra. Áldozzu k 
mindketten, és hadd válaszoljon az az Isten, aki az Isten.  Ő ezt se iképpe  e  
csinálta volna végig, ha az Úr e  o dta vol a eki; ő aga o dta késő : Mindezt 
megtettem, Uram a te parancsolatodra.  

 De i az érdekesség? Nég száz pap áll ott a heg e , eg  királ  és az ő szekerei, 
körülötte feg ver e  az őrsége. És ez az öreg, ogl as, e  éppe  ápolt külsejű, kopasz 
fejű, szőrös ar ú e er, eg  agára tekert g apjú dara a öltözötte , teljese  szőrös 
testtel, bottal az egyik kezében és olajos kannával a másik kezében áll ott; miután három 
és fél évvel korábban azt mondta: Még har at se  fog az ég ől hulla i, ha sak é  elő 
nem szólítom azt.  Isten helyébe állítja magát, a glóriákkal és árnyakkal, ahogyan az 
emberek beszélnek arról. - Az a vén ember áll ott fent a hegyen és mindenkit maga köré 
sődít. Mi volt az az érdekesség? Iste  készítette el az alkal at, hogy bizonyságot tegyen 

arról, hog  az Ő prófétája igazat o dott. Iste  prófé iát teljesített e. Iste  törté el et 
csinált, és az Igét teljesítette be. 

 Néhány száz évvel ez után volt egy férfi, ugyanezen Szellem által felkenve, aki a 
pusztából jött ki, aki semmilyen szervezettel nem állt kapcsolatban — bár az apja 
szervezeti e er volt, eg  re d szeri ti pap. De ő a pusztá ól jött elő, g apjú őr e 
öltözötte , szőrös ar al. Csak éppe  ő e  ősz, ha e  fekete volt. Mi volt e ek az 
embernek az érdekessége, a i egész Jeruzsále  és Júdea érdeklődését felkeltette? 
Néhányan kimentek és azt mondták: - Egy vadember van ott kint. Próbálja vízbe fojtani az 
embereket. Ki hallott még ilyet? 

 Mások kíváncsiak voltak és azt mondták: - Ez bizonyára a Messiás. Egyikük azt 
mondta: - Talán egy próféta lehet. Nem tudták mire vélni a dolgot. De hát mi volt az? 
Isten teljesítette be az Ézs 40-et, ahol Ő azt o dta: Íme... , amit cselekedni fog az 
utolsó apok a , hog  Ő elküldi az Ő szolgáját, és hog  it fog az Ő szolgája tenni. 

 Ez utá  pár héttel látjuk hog  ez az e er a ira izo os volt az ő üze eté e , 
hogy azt mondta: Közöttetek áll az, Akinek én a saruja szíját sem vagyok méltó 

egolda i. Ő Sze tlélekkel és tűzzel keresztel ajd eg titeket, a i t é  vízzel 
kereszteltelek meg.  

 Eg  apo  eg  k .  éves, átlagos külsejű, fiatal E er e t le oda és 
megkeresztelkedett. És amikor ez az Ember eljött, az olyan nagy érdekesség volt a próféta 
számára, hogy a próféta nagyon különösen viselkedett azon a napon. A gyülekezet nem 



bírta megállni, hogy ne nézze végig, amint a próféta a folyó túlsó partján álló papokkal 
vitázott.  

 Azok azt mondták: - Isten építette ezt az oltárt. Isten mondta nekünk, hogy ezt 
cselekedjük. Mózes a próféta. Mi hiszünk Mózesnek. Soha nem jár le az áldozatok ideje. 

 Hallom, amint János válaszol erre és azt mondja: Nem olvastátok-e az Írást, ahol 
Dániel próféta azt mondja: Eltöröltetnek a naponkénti áldozatok?! És eljött az az óra! 
Nem olvastátok-e, amit Ézsaiás próféta mond a 40. fejezetben: Kiáltó szó hangzik a 
pusztában, készítsétek az Úrnak útját?! Két prófécia szól rám. És egy másik dolog: nem 
ismertétek-e fel, hog   évvel ezelőtt iről eszélt a prófétá k, Malakiás?! Í e, é  
ar o  előtt küldö  el hír ökö et, hog  elkészítse az utat?! Ne  tudjátok, hogy itt 
prófécia teljesedik be?  — Prófécia teljesedett be! 

 És egy másik alkalommal a próféta elfordult és azt mondta: Íme az Isten Báránya, 
aki elveszi a világ ű eit!  Most mi az érdekesség? Már nem a próféta személye, hanem 
az ő prófé iája. 

 Fig eljük eg, hog  i zajlott ott le. Itt jö  eg  átlagos külsejű e er, akit se ki 
nem ismer, egy ács fia. Begyalogol a vízbe. Ekkor János, a nagy próféta azt mondja: 
Nekem kell Általad megkeresztelkednem. Miért jössz hát Te hozzám?  

 Ő azt o dta: Igy kell lennie. A prófétának és az Igének be kell töltenie minden 
igazságot.  

 Ezért egértette, hog  az Áldozat ak először eg kell osód ia a e utatása 
előtt, és egkeresztelte Őt. 

 Eg  ásik érdekesség törté t, a ikor Ő feljött a víz ől. Ez a próféta, aki annyira 
hűségese  hirdette az ő korszakát és idejét, fel ézett és látta az eget eg íl i. Látta 
Iste  Szelle ét gala ké t leszáll i Őreá, és hallotta, a i t a Ha g azt o dja: Ez az én 
szerelmes Fiam, Akiben gyönyörködöm.  Isten igazolta a próféta üzenetét, amely az 
emberek figyelmét a Jordánhoz vonzotta. 

 Egy testvérnek kellett nemrégiben elénekelnie a Messze fent a hegyen áll egy régi 
kereszt  kezdetű é eket. Mi az az érdekesség a Golgotá ? A i t látjuk, hog  a vallásos 
világ elítélte Őt, és a ró ai kor á  halálra ítélte Őt. A i t ott függött Ő két lator között, 
szo júhozva, testé ől a Vér fol ik. Ott függ Ő, és kiált: Én Istenem, Én Istenem, miért 
hagyták el Engem?  A vallásos emberek ott állnak, látják mi történik és sejtelmük sem 
volt arról, hogy az Ó Szövetség próféciája teljesedett be ott és akkor a Golgotán. 

 Dávid maga írta, úgy... A Szellem által, mint a többi próféták, mintha magáról írta 
volna. Dávid kiáltott a 22. zsoltárban: Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el Engem? 
Csontjaim néznek szembe velem. Átlyukasztottak kezeimet és lábaimat.  Dávid úgy 

eszél, i tha ő o da á ezt. De az e  Dávid volt, ha e  Krisztus Dávid a . 

 És itt, a Golgotán teljesült be az a sok prófécia, ami különféle prófétáktól hangzott 
el. Mi volt az az  érdekesség a Golgotán? Hogy Isten beteljesítette az Igéjét. 

 Másik érdekesség is volt egy hegyen, Pünkösd napján, amikor mindannyian ott 
voltak a vallásos ünnepen és azt gondolták, hogy végre megszabadultak azoktól a vallási 



fanatikusoktól. Hiszen már tíz napja nem hallottak róluk. Aztán hirtelen, mint egy 
kisza adult éhraj, ők sak rajzottak ki az épület felső szi tjéről, ki az ut ákra, kiáltozva 
és folytatva mindent. 

 - Mi ez? Mire véljük ezt? Hát berúgtak ezek mind? 

 Figyeljetek! És egy próféta állt fel közöttük, valódi prófétaként és azt mondta: Ti 
Izrael ől valók, és ti, akik Júdeá a  lakoztok, Jeruzsále e , tudjátok eg ezeket, és 
hallgassatok az én beszédemre. Nem részegek ezek, ahogyan azt ti gondoljátok. Hanem 
ez az, amit az Úr Jóel prófétán keresztül megmondott: Az utolsó napokban kitöltök az Én 
Szelle e ől i de  lélekre.  Ez volt hát az érdekesség. 

 A vallásos emberek, miután megölték az Élet Fejedelmét és a többi dolgaik után, 
még mindig nem látták a Szentlélek eljövetelének ígéretét. Érdekesség volt az: - Kicsoda 
ez? Mit jelentsen ez? Mi történet ezekkel az emberekkel? 

 Óh, ma is ugyanez van. Átugrunk néhány dolgot, hogy a mai órához elérhessünk. 
Ma ugyanez a dolog van. Ugyanaz a dolog történik ma is. Ugyanaz a kérdés hangzik el: - 
Mi ez a nagy felhajtás? Nézzetek csak végig az utcán, kocsik Michigan-től Florida-ig, 
Maine-től Califor ia-ig. Ahogy ma reggel kocsiba ültem, vagyis inkább kora délután, a 
feleségem és én végig hajtottunk az utcán és néztük az autókon a sokféle 
rendszámtáblát. (Az amerikai autók rendszámai feltüntetik, hogy melyik államból valók -
ford.) Akkor gondoltam a mostani témára. 

 - Mit jelentsen mindez? 

 Amint Az megmondta: Ahol a Test, oda g űl ek a saskesel űk.  

 Azt mondtam a feleségemnek: - Drágám, emlékszel arra az utolsó éjszakára, amikor 
búcsút kellett mondanom mindannak, ami kedves volt nekem ezen a világon, és ki kellett 

e e  a puszta ezőre, hog  elkezdjek vala it, a it Iste  o dott eke , hog  
megtegyek? Akkor énekelted azt az éneket. 

  Óh, keletről és ugatról érkeznek 
  A távoli tájakról jönnek, 
  Lakomázni Királyunkkal, hogy vendégei legyenek 
  Mily áldott e nagy zarándok sereg. 
  Fé lő Ar a előttük, 
  Isteni szeretettel ragyog, 
  Kegyelmének részesei, 
  Koronáján gyémántok. 

 Ez az érdekesség. Isten eleve elrendelt Magja, aki nem is tehet mást, mint hogy 
kövesse Azt, mert az életénél is többet jelent Az neki. Az életünket elvehetik, de Azt 
sohase . Mi az az érdekesség? Iste , szokás szeri t, eteljesíti az Ő Igéjét. Újra eteljesíti 
a Zakariás által megmondottakat, amiket Zakariás próféta szólt. 

 Néhá  per el ezelőtt a 9. verset olvasta  föl, a ikor Jézus az Ő te plo á a 
érkezett, és... vagyis Jeruzsálembe érkezett egy kis fehér szamáron ülve, akkor teljesült be 
a Zakariás által kimondott prófécia. Itt van: Örüljetek nagyon, Sion leányai. Kiáltsatok, 



Jeruzsále  leá ai. Í e, Királ otok jö  hozzátok; Ő igaz és üdvözítő; alázatos, 
szamárháton ül és a szamárcsikó hátán.  Ez volt az érdekesség Jeruzsálemben, a vallásos 
székhelyen. 

 Most i láthatjuk az utolsó idők történéseit! Lapozzunk csak tovább néhány 
oldallal, és ézzük eg, hog  arról i áll ott. Lapozzu k oda az utolsó idők leírásához. Ez 
itt a középkor volt; lapozzu k ost az utolsó időkhöz. Lapozzu k a Zakariás . 
fejezetéhez, és kezdjük a 4. versnél. És figyeljünk! Úgy kilenc verset fogunk elolvasni, a 4. 
verstől a 9. versig. Nag o  fig eljü k. Az Ő Eljöveteléről prófétál, az utolsó apokról. 
Most nagyon figyeljünk. Ez itt IGY SZÓL AZ ÚR. Ez a Szentírás, a Zak 14. Emlékezzünk, mit 
mondott a Zak 9! És nem ismerték fel Azt. Mi a hel zet a? A Zak , a i az Ő 
Eljöveteléről szól. 

 És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel 
apkelet felől, és az Olajfák hegye közepé  ketté válik, kelet felé és yugat felé, ige  agy 

völggyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. 

 És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, 
a i t futottatok a földi dulás elől Uzziás ak, Júda királyá ak apjai a ...  

 Egy másik földrengés hasítja ketté a földet! Ha itt követni akarjuk az Igét, akkor 
figyeljük meg az 5. verset, ami elmondja, hogy az Olajfák hegyének ketté hasadása egy 
földre gés iatt következik e, ezt erősíti eg az Ézs 9:  és a Jel :9. Po tosa ! Mi ez? 
Ug a az a próféta, aki az Ő első eljöveteléről eszélt, eglátta az Ő ásodik Eljövetelét 
is. Vegyük észre: Amint a földindulás idején.  Látjátok, mit csinálnak a fölrengések? 
Látjátok, mi van róluk eleve elmondva? 

 Bizo y eljő az Úr, a ti Iste etek (Károli: az én Istenem), és minden szent vele. 

És úgy lesz azon a napon (hallelujah), azon a napon: Nem lesz a világosság tiszta vagy 
sötét (Károli: Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak); 

 De lesz egy nap, amelyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az 
estvének idején. (Ó, Istenem!)  

 Világosság lesz az esti idő e  -ugyanaz a próféta. És az emberek vakok! Mi az 
érdekesség? Olvassunk el még néhány verset.  

 És e apo  lesz, hogy élő vizek jö ek ki Jeruzsále ől, fele részük a apkeleti 
tenger felé, fele részük a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz. (Az 
Evangélium megy ki; mind a zsidóknak, mind a pogányoknak.) 

 És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lesz, és a neve is egy.  

  Világosság gyúlik az esti órán (így van) 
  A Di sőségre vivő utat izo al egtalálod; 
  A víznek útján van ma a Világosság, 
  A Jézus drága Nevében eltemetve. 
  Ifjak és vé ek, térjetek eg i de  ű ötök ől, 
  A Szentlélek bizonnyal eljön; 
  Eljött az esti Világosság, 



  A tény, hogy Isten és Krisztus Egy. 
 Látjátok, hol tartunk? 

  Nemzetek hullanak szét, Izrael felébred, 
  A jelek, it a prófétái k előre el o dtak a földre gés a pogá ok ak az 
utolsó idők e  
  A pogányok napjai meg vannak számolva, riadó szól, 
  Elszóratottak, térjetek vissza otthonotokba. 

 Ti, akik ki lettetek rúgva, mert azok a bárkák másokat vittek tovább, gyertek ki 
o a , ielőtt a halál lesújt rátok. Iste  izo ságot tett Arról. Az íg  fog törté i. 

 Lapozzunk egy másik részhez az Ó Szövetségben, a Malakiás 4. részéhez, és 
olvassu k eg  ki sit a . rész ől. 

 ...í e, eljö  a ap, lá goló, i t a sütőke e e, és olya á lesz i de  kevély és 
i de  go osztevő, i t a pozdorja...  

 Most, ez e ... A Mal  volt az első eljövetele, itt pedig a ásodik eljöveteléről va  
szó. Még ez a Dr. S ofield is itt, ter észetese  e  értek eg et az ő lá jeg zeteivel, de 

ég ő is jól látja ezt: János elküldetése  a Mal 3 és a Krisztus ásodik Eljövetele előtt , 
Illés jön el. Minden rendben. 

... a kevélyek megégnek, mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, 
sem ágat. (Hol van akkor az örök pokol?) 

 És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás 
lesz az ő szár yai alatt, és ki e tek és ugrá doztok, i t a hízlalt tulkok. 

 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a 
napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. 

 E lékezzetek eg Mózes ek, az é  szolgá ak törvé yéről, a elyet re delte  ő 
általa a Hóreben az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül.  

 Itt van Illés eljövetele. 

 Íme, én elküldöm nektek Illést, a prófétát...  

 Az Ó Szövetség záró verse! 

 ... elküldö  ektek Illést, a prófétát, ielőtt eljö  az Úr ak agy és félel etes 
napja...  

Most, ez nem lehetett János. Nem. Látjátok, a világ nem égett el, és az igazak nem jöttek 
ki a gonoszok közül. Látjátok? Nem, nem. 

 ... ielőtt eljö  az Úr ak agy és félel etes apja. 

 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el nem 
jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.  

 Figyeljük meg a Szentlélek pontosságát, hogy mennyire nem keveri össze Illés két 
eljövetelét. A Mal 3 azt mondja: Í e, é  hír ökö et küldö  el az é  ar o  előtt.  
A ikor Jézust kérdezték eg Já osról, Ő azt o dta: Ha el tudjátok fogadni, ez az, 



akiről a próféta azt o dta: Elküldö  az é  hír ökö et az é  ar o  előtt.  Ez volt az 
eljöve dő Illés. Mal . 

 Figyeljük meg, hogy az Ige mennyire pontosan adja meg azt. Figyeljük, hogy hogyan 
mutatja ez meg azok számára, akik hinni akarnak, akik látni akarnak. Emlékezzünk, Jézus 
hogyan állt meg egy Igevers közepén, mert annak egy része akkor teljesült be, a másik 
része pedig az Ő ásodik Eljövetelekor fog eteljesül i! Hogy hirdessem az Úr kedves 
esztendejét, és vigasztalást hozzak a megtört szívűek ek , és aztán megállt, mert a és 
ítéletet hirdessek a pogányoknak  sak az Ő ásodik Eljövetelekor lesz ajd eg. 

 Figyeljük meg, hogy ez az Ige hogyan állítható párhuzamba ezzel. És ő, Illés az 
atyák szívét a fiakéhoz fordítja.  (A Mal 4-ről beszél, vagyis ne keverjük össze, a Mal 3-
ról.  Já os, Illés, aki Krisztus első eljövetelekor volt eljöve dő, a régi at ák szívét a 
gyermekek üzenetéhez, az új üzenethez fordította.  

Most figyeljünk. És a gyermekek szívét az atyákéihoz.  Az Ő ásodik eljövetelekor, az 
utolsó idők e  ők is ét visszafordul ak az apostoli Hithez. Látjátok, e ire 
tökéletesen áll össze az Ige? 

Ez volt az Ó Szövetség vége, az Ó Szövetségé. Most látjuk azt, hogy világosság gyúlik az 
esti idő e . Mi Az? A tető, a Fatető-hegy. 

 A i t a délelőtt o dta , i feljöttü k a felekezeteke  keresztül, e  eg  
ara sfá , i t ahog  azt a délelőtt o dta , ha e  volt ekü k grépfrútu k, 

citromunk, és mindenféle más dolgunk, ami egyáltalán nem volt meg a kezdetkor. De 
késő ... Nehog  le aradjatok Erről. Itt jö  Az. Miutá  i de  felekezet eljátszotta a 
maga részét, nekik nem volt elég Világosságuk, hogy elinduljanak, és lesz egy nap, amit 
nem lehet sem nappalnak sem éjszakának nevezni. 

 Mit si ál ak ők? Mit si ál ak? Mit keres eg  citrom a narancsfán? Elveszi a 
ara s eredeti életét, a i előjö e, és eg ásítja azt eg  itro o  keresztül. Ezt tették 

a felekezetek Iste  Igéjével, Iste  Igéjét hatástala ították az ő saját hag o á aikkal. Ez 
IGY SZÓL AZ ÚR. Citromokat, grépfrútokat teremtek, de nem narancsot.  

 De mit mondott a próféta? Ugyanaz, aki a ma esti Igerészünket mondta: Örüljetek, 
Jeruzsálem leányai, Sion leányai, mert Királyotok jön hozzátok, szelíd és alázatos, 
szamárháton ül és szamárcsikón.  Ugyanez a próféta mondta: Eljön az érés ideje.  A nap 
azért lett a földre küldve, hogy gyümölcsöt érleljen. Miért nem tudta azt megérlelni? 
Mert nem volt gyümölcs, amit érlelhetett volna. De az Élet tovább utazik. 

 Feljött egy grépfrúton keresztül, hogy narancs legyen, látta a szervezettségét; az 
eg  grépfrút volt. Aztá  tová  e t, és feljött a a  az idő e  eg  itro a . Aztá  
megint tovább ment és megint valami más lett. A legvégén, mikor egy fa tetején 
megjelent, egy mandarin lett, ami félig narancs és félig citrom; egy kevert termés, egy 
megrontott dolog; egy romlottság élt meg ugyanazon a fán; a hüvely, még a 
Választottakat is majdnem megtévesztve.  Úgy néz ki, mint egy narancs, de nem az. 

 De Világosság lesz , a ikor ő túl ő a szerveződéseke . A ikor ki ő végre a 
szerveződések ől, akkor is ét virágoz i fog, és ara sokat fog tere i a i t azt akkor 
tette, amikor a földbe került; és akkor lesz majd Világosság. 



 Mi ez az érdekesség? Mi ez, ami történik? Isten Igéjének a beteljesülése. Két tanú is 
van az Ó Szövetségben, hogy ez meg fog történni. 

 Nézzük a Jn 14:12-t az Új Szövetség ől, a it Jézus o dott. 

 ... aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én 
cselekszem...  

 A Lk 17:22-30- a , Ő azt o dta: A i t Lót idejé e  volt, ielőtt Sodo a 
leégett, ugyanúgy lesz az Emberfiának visszatértekor is, azon a napon, amikor az 
embernek Fia kijelentetik (Károli: megjelenik).  

 Óh, csak nézzük meg az Igét! Az embernek Fia , Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma 
és i dörökké; ki őtte a felekezeteket és fel őtt a Fa tetejé . Mit o dott Ő a Já os -
ben vagy 15-ben? Mi de  vessző, a el  É  e e  va  és g ü öl söt e  tere , 
kivágattatik és le etszetik, tűz e do atik és egégettetik. De i de  szőlővessző, a el  
gyümölcsöt terem, megtisztíttatik.  

Óh, lesz igazi korai és késői eső az utolsó apok a  arra a kis soportra akik Vele jö ek, 
amint azon a kis fehér szamáron ül, alázatosan... nem a felekezetek kiáltozzák, hogy 
Hozsánna a Királynak, aki az Úr Nevében jön!  Mi történik ma? Mi az az érdekesség a 

hegyen? 

 Nemrégiben ennél a szószéknél álltam, és a Szentlélek azt mondta: Eljön a nap, 
amikor egy nagy póznát fognak a házad elé vinni és elmozdítják a kapudat. Csak menj el 
mellette, és ne légy mérges.  Láttam, ahogy a kapum darabokban hevert ott a 
domboldalo . Látta  aga  előtt a do ot teljese  felásva, ahog  tá lák eg 

i de féle dolgok hevertek szerte széjjel. Ő azt o dta... 

 Odanéztem, és egy kis Ricky volt ott, aki kidöntötte a kapumat és mindezt csinálta. 
Azt mondtam:  

Miért e  szóltál erről eke ? Elkezdett okoskod i vele , és eke  eg kellett őt 
ütnöm. És mikor megütöttem, azt mondtam neki: - Ilyet utoljára akkor tettem, amikor 
még a ringben voltam, de akarom, hogy ezt jól vésd az eszedbe! Még egyet behúztam 

eki. És a ikor kiütötte  őt, akkor megint lábra állítottam és aztán megint kiütöttem. 
Háro szor vag  ég szer állította  lá ra és a do  túlsó oldaláig verte  őt. Aztá  
átjöttem ide, és azt mondtam: - Ni s ez íg  jól. Aztá  egi t lá ra állította  őt, kezet 
ráztam vele és azt mondtam neki: - Nem haragszom rád, csak azt akarom, hogy tudd, 
hogy így nem beszélhetsz velem. 

 És aztán amikor megfordultam és visszajöttem, a Szentlélek ott állt a kapunál és azt 
mondta: Most menj túl ezen. Amikor az a pózna ideér, akkor indulj nyugat felé. 

  Ez a Könyv minden, amire szükségem van, 

  Ez a Könyv jó Recept, 

  Az út, melyen járva kikerülhetem a bajt. 

  Ámen! 



 És ez a Könyv az Ige, az Ige pedig Isten. Menj el a problémáid mellett, és majd Az 
megmondja, mit kell tenned. 

 Háro  évvel ezelőtt hallotta , a ikor a aráto , aki a ellettü k lévő úto  lakik, 
hog  eg  póz át vitt agával. Ki e te  és azt kérdezte  tőle: - Mi a helyzet, Mud?  Mr. 
King fia, egy személyes barátom. 

 Ő íg  felelt: - Billy, ki fogják szélesíteni az utat. Mindannyian emlékeztek rá. Azt 
mondtam: - Talán  a híd miatt. Megmondtam Woods testvérnek: - Tartsd meg a 
tulajdonodat. Talán az a híd ezen keresztül fog menni, vagy valami. Az utat feltörték, 
téglák, kövek és mindenféle dolgok hevertek szerte széjjel. Úgyhogy azt mondtam: - 
Tartsd meg a tulajdonodat. Aztán, amikor én... 

 King úr megmondta nekem, hogy ez fog történni. 

 Bementem, és azt mondtam a feleségemnek, aki bent ült: - Drágám, valami le van 
írva erről. Ez IGY SZÓL AZ ÚR, valahol. 

 Bementem és kezembe vettem a könyvemet, belenéztem és abban az állt: Eljön az 
a nap...  N ol  évvel késő ! 

 Aztán, ahogy rá néztem, azt mondtam: - Itt az idő, drágá , hog  ugat felé 
induljunk. 

 Két appal késő , úg  délelőtt  óra felé az Úr Szelle é e  volta . Eg  kis 
galamb csoportot láttam repülni, és figyeltem a kis madarakat. Emlékeztek rá. Hét 
Angyalt láttam piramis formában, amint siettek ki hozzám. Azt mondták: Fordulj 
nyugatra és menj Tucson városába, és legyél ott negyven mérföldre észak-keleti irányban 
a várostól. És egy kis bogarat fogsz a ruhádról levenni.   

 Fred Sothmann testvér is, aki most ott ül szemben velem, ott volt azon a 
délelőttö . El is felejtette . 

 Azt mondtam: - Óriási robbanás volt, mint egy földrengés, ami azon a vidéken 
szinte mindent megrázott. Nem értem, hogy ember hogyan élhetné túl azt. Féltem. Ott 
voltam Phoenix-ben, akik ma este hallgattok, viseljétek el, hogy ezt elmesélem. Az Uraim, 
hány óra van üzenetet prédikáltam. Hol tartunk?  Nyugatra mentem. Közületek 
sokaknak megvan az a kazettája, sokan hallottátok azt, egy vagy két évvel a megtörténése 
előtt. 

 É  ugatra e te , és azo  tű ődte , hog  i fog törté i. Eg  apo  az Úr 
szólított. Megmondtam a feleségemnek, azt mondtam: - Drágám, az én munkám 
valószí űleg véget ért. — Nem tudtam. Azt mondtam: - Isten végzett velem és 
valószí űleg ost ár haza eg ek. De vedd agadhoz Bill -t, vigyázz a gyerekekre. Isten 
valahog a  utat fog eked készíte i. Me j és Iste  előtt igaza  éljél. Biztosítsd, hog  a 
gyerekek fejezzék be az iskolát, és Isten félelmére tanítsd meg őket. Ő azt o dta: - Bill, 
te nem is tudod, hogy ez így lesz. 

 Azt mondtam: - Nem. De ember azt túl nem élheti. 

 Egy reggel az Úr fölkeltett és azt mondta: Menjél fel a Sabino-kanyonba.  
Magammal vittem egy darab papírt és a Bibliámat. 



 A feleségem azt mondta: - Hová mész? 

 Azt mondtam: - Nem tudom. Majd megmondom, amikor visszajöttem. 

 Felmentem a kanyonba, olyan magasra másztam fel, ahol a sasok repültek. Ott álló 
szarvasokat láttam. Letérdeltem imádkozni, a kezemet felemeltem és egy Kard volt ott a 
kezemben. Körül néztem. Azt gondoltam: Mi ez? Magamnál vagyok. Egy Kard van a 
kezemben; ragyogó, csillogó, fénylik a napfényben.  Azt mondtam: Mérföldekre tőle  
sincs itt ember ebben a kanyonban. Akkor honnan jöhetett ez?  

 Hangot hallottam, ami ezt mondta: A Király Kardja Ez.  

 Azt mondtam: A királyok lovaggá ütik az embereket a kardjukkal.  

 Aztán visszajött a Hang és azt mondta: Ez nem egy király kardja, hanem A Király 
Kardja, az Úr Igéje.  Azt mondta: Ne félj. Ez még csak a Harmadik Húzás. Ez a te 
szolgálatod igazolása.  

 Egy barátommal mentem vadászni, nem tudtam, hogy mi fog történni. 

 Valaki hívott engem, aki az Úr Angyalának fényképe miatt kritizált engem, aki a 
fényképet készítette. Le kellett mennem Houston-ba a fiához, aki éppen haldoklott és 
már sak éhá  apja lehetett hátra. Ő találkozott vele , egölelt és azt o dta 
nekem: - Csak gondold el, hogy az az ember, akit én kritizáltam, jött el hozzánk, hogy 
megmentse az egyetlen fiamat! A humanitáriusok egy oszkár-díjat, vagy minek is 
nevezzem, adtak nekem, életmentésért. 

 Aztán visszamentünk, és én felmentem a hegyre vadászni. Fred testvér és én 
e tü k ki azo  a délelőttö , a ikor eke  ár egvolt a vadász puská . Körül ézte  

és megláttam a helyet, ahová mentek. Azt mondtam: - Fred testvér, menj át annak a 
hegynek a másik oldalára most korán reggel, virradatkor, én pedig a másik oldalon leszek. 
Nem lövök rá a vaddisznóra, nem ölöm meg. Ha azonban az a csorda erre fog jönni, akkor 
eléjük fogok lő i, és vissza terele  őket. 

 Fred testvér kiment, és ott nem volt vaddisznó. Láttam, hogy integetett nekem. 
Le e te  eg  ka o a, a ap éppe  akkor volt felkelő e . A heg  ásik oldala felől 
jöttem, egyáltalán nem is gondolkoztam a próféciákról. Leültem, vártam, pihentem és azt 
gondoltam: Mi lehet ezekkel a vaddisznókkal?  

 Felvettem a... Úgy ültem, mint az indiánok, tudjátok, török ülésben. Ránéztem a 
lábamra, és egy kis bogáncs volt a nadrágomon. Felvettem. Azt mondtam: Ez különös! Itt 
vagyok én 40 mérföldnyire észak-keletre Tucson-tól. A kisfiam, Joseph, ott ül és vár rám.  
Aztán feltekintettem és egy nagy vaddisznó csordát láttam jönni fent a hegyen. Ledobtam 
a kis bogarat. Azt mondtam: Elkapo  őket. Szólok Fred testvér ek, erre a okorra tűzok 
fel papírból egy jelet, hogy lássa, melyik úton kell mennie.  

 Igyekeztem fel a hegyen, úgy szaladtam, ahogy csak bírtam, a másik oldal felé. 
Aztá  hirtele  azt érezte , i tha valaki eglőtt vol a. Ekkora ro a ást élete e  

e  hallotta : az egész vidék egre dült ele. Aztá  pedig ott állt előtte  hét A g al 
egy csoportban. 

Ki sit késő  találkozta  össze Fred testvérrel és a tö iekkel. Azt o dták: - Mi volt az? 



 Válaszoltam: - Ez volt az. 

 -És most mit fogsz tenni? 

 - Hazatérek. Mert, IGY SZÓL AZ ÚR, Isten megnyitja számunkra a Hét Pecsétben a 
hét titkot, a i a Bi liá a  e i éve  át volt elrejtve a felekezetekről eg i de féle 
dolgokról. 

 Eg  kör alak a  ozgó dolog volt ott, a földről szállt fel, i t eg  kifor álódó 
felhő. Az felszállt a heg re, és aztá  tová  haladt ugat felé, aho a  Az jött. Eg  idő 
után a tudomány is megtalálta Azt, 30 mérföld magasan volt, 25 mérföld szélességben, 
éppen egy piramist formált körbe. 

 Aztán másnap a képet jobb oldalára fektették és Jézus volt ott, mint a Hét 
Gyülekezeti Korszakban, fején a fehér parókával, azzal utatva eg a Legfelső  
Iste séget. Ő Alfa és O ega; Első és Utolsó; Ő az Örökkévalóság Legfelső  Bírája, Aki ott 
állt és igazolta ez óra Üze etét. És Világosság g úlik az esti idő e ! Miről va  szó? Mi volt 
az? 

 Nyugatra mentem. Ugyanazon a hegyen, amikor Banks Woods volt ott velem, azt 
mondta: Do j fel eg  követ a levegő e. Mo dd azt Woods úr ak, hog : IGY SZÓL AZ ÚR, 

eg fogod lát i Iste  Di sőségét.  

 Másnap, miközben ott álltunk, forgószél jött le és darabokra robbantotta a 
hegyeket. Lezúduló kövek vágták le a fák tetejét, négy-öt lábnyira a fejem fölött. Három 
nagy robbanás volt, és a testvérek szaladtak hozzánk. Kb. tizenöt testvér állt ott, 
prédikátorok és mások. - Mi volt ez? Azt mondta: - Mi volt ez? 

 Azt mondtam: - Ítélet sújt le a nyugati partra. 

 Két appal késő  a földre gés ajd e  elsüll esztette Alaszkát. Mi ez a 
világosság a Sunset-hegyen és az arizona-i Coronado-erdő e ? Mil e  külö ös dolog 
törté t ott, hog  a keletről ugat felé autózó e erek összeszedték a sza aszét heverő 
köveket, ahol Az lesújtott? És i deg ik kődara o  háro  sarok va , a it Az szaggatott 
le. (A három Egy.) Szerte az országban ott vannak ezek a kövek papírnehezékeknek az 
íróasztalokon. Mi az a különös dolog a Sunset-hegyen és a Coronado-erdő e ? 

 Junior Jackson, ahogy hallgatsz minket, emlékszel-e az álomra, amit 
megmagyaráztam: Menni arra, ahol a nap nyugszik ? És ez a Sunset (magyarul: 
napnyugta) -hegyen történt. Ez az esti óra, a napnyugta órája. A napnyugta Üzenete a 
történelmen, a próféciákon keresztül, beteljesült. És Világosság gyúlik az esti órán, a 
Sunset-hegyen és a Coronado-erdő e , eg ve  érföld ire északra Tu so  városától. 
Nézd meg a térképen, hogy ott van-e Sunset Peak (magyarul: napnyugta csúcs). Pontosan 
ott történt. Másnapig magam sem tudta  erről. 

 Minden, ami... Az soha nem fog meghalni. Folytonosan bemutatja Magát. Attól a 
ko krét dologtól kezdve, a i törté t, a rá k teki tő Jézusról való fé képig; és ost 
pontosan a Sunset-hegyen van, a napnyugtai Világosság. Az esti Világosság eljött, Isten 
igazolta Önmagát. Mi az? Az a tény, hogy Isten és Krisztus Egy. A fehér ..., hányan látták 
a fehér parókát rajta, a i t arról a Jel  alapjá  eszéltü k? Látjátok, a Legfelső  



Iste ség, a Legfelső  Hatal asság; se iféle ásik ha g, se iféle ásik isten, 
semmiféle másik akármi! Ő e e lakozik az Iste ség teljessége testileg.  Maguk az 
A g alok voltak az Ő parókája. Á e . 

 Mi történt a Sunset-heg e ? Iste  igazolta az Ő Igéjét. Ez volt az a hatal as zaj. 
Nézzük csak, Isten ismét beteljesíti az Ő egígért Szavát, a Jel : -7-ben. És a hetedik 
a g al Üze ete elha gzásá ak apjai a  az Iste  titka evégződik.  A Jel 10:1-7 elrejtett 
titka az utolsó gyülekezeti korszaknak szóló utolsó Üzenet. Pontosan betölti ebben a 
korszakban a Szent Lukács 17:30-at: Azon a napon, amikor az embernek Fia megjelenik.  

 És hamis próféták és hamis Krisztusok emelkednek fel, nagy jeleket és csodákat 
tesznek, hogy még a választottakat is félre vezetnék, ha lehetséges volna.  Az emberek 
még mindig kételkednek. És, szokás szerint, a gyülekezet sem tud ezekre mit mondani. 

 A tudomány pedig... Tucson városában még mindig, írogatják a cikkeiket és az 
újságokban jelentetik meg azokat. Ott hátul a Lemmon-hegynél azok a hatalmas kamerák 
nem látták meg Azt felemelkedni arról a hel ről, ahol i álltu k; és ugat felé e i, 

utatva azt, hog  az idő lejárt. Már sak eg  kis utat tehet eg addig, hisze  a ugati 
partnál tart. Az ítélet pontosan azon az úton sújtott le, ahol Az elhaladt. Felment Phoenix-
en túl, tovább Prescott felé, fel a nyugati part hegyein túl, egészen... Hová ment? Fel 
egészen Alaszkáig, ott mennydörgött, végig azon az úton. 

 A egfig elő állo ások és a sok kutató Tu so  városá a  ég i dig azt 
kérdezgetik és arról végeznek kutatásokat, hogy mi is volt Az. Olyan magasan volt, hogy 
az e  lehetett eg  felhő, köd vag  pára, se i e  lehetett ol a  agasság a . - Mi 
volt az? Hol van most? Nem tudnak mit hozzászólni ahhoz a Természetfölötti jelenséghez 
ott fent az égen. Éppen úgy, mint ahogy azok a bölcsek voltak, akik a Csillagot követték: 
Hol van, aki megszületett, a Zsidók Királya?  Mi volt az? Iste  teljesített e az Ő Igéjét: 
Csillag fog felemelkedni Jákóbból.  

 A Menny Istene pedig megígérte, hogy az esti órának esti Világosságai lesznek. 
Háro  évvel ezelőtt a titok egy prófécia volt: Uraim, hány óra van?  De ez mostmár 
történelem. Elmúlt. Az ígéret beteljesült. Hány óra van, uraim, és mi az az érdekesség? 
Iste  teljesíti e az Ő Igéjét! Ő ug a az teg ap, a és i dörökké.  

 Imádkozzunk. 

 Kedves Istenünk, sokáig tartottam itt az embereket, hosszabban, mint szerettem 
volna. Imádkozom, Istenem, hogy legyen valami az elmondottak vagy a megtörténtek 
között, ami az embereknek kint is mindenfelé segít megérteni. Hogy megértsék, lássák és 
higgyék, hogy Te vagy az igaz Krisztus, és hog  az itt igazolt Szavak az Ő Szavá ak 

egerősítései, a el  tökéletessé tétetett és a el  eteljesült A ak a kellő idejé e . 

 Most, Úr Jézus, a Saját Szavaiddal mondtad azt, hogy a világ sodomai állapotban 
lesz. Mi tudjuk ezt, elég csak körül néznünk. És Te azt mondtad akkor, hogy amint 
Sodoma napjaiban volt.  Három hírnököt küldtél el akkor a pogány és a zsidó világnak. 
Egyikük Maga Isten volt, az ember Fia, aki Magát emberi alakban mutatta meg és csodát 
tett az által, hogy megmondta Á rahá ak, hog  it si ált Sára az Ő háta ögött, a 
sátorban. 



 Azt o dtad, hog  ez fog egis étlőd i, és hog  az egész pogá  világ sodo ai 
állapotban lesz. És mi itt vagyunk, Urunk. Más próféciák is ugyanezt a dolgot támasztják 
alá, hogy elküldöd Illést az utolsó idők e , Illés Szelle ét erre a földre, hog  az at ák 
szíveit, ill. a fiak szíveit az atyákéhoz fordítsa. És imádkozom, Istenem, hogy ebben az 
órában is igazold a Te Igédet, hogy Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Add meg 
ezt, At á k. Ők itt mindannyian a Tiéid. Imádkozom, hogy add meg ezeket az áldásokat és 
hog  igazold i dazt, a i elha gzott, Iste  Di sőségére. Jézus Krisztus Nevé e . Á e . 

 Mondani egy dolgot, az az ember része; igazolni azt a dolgot, Istené. Egy dolog 
mondani valamit; de hogy Isten azt meg is tegye, az már egy másik dolog. Istennek nincs 
szüksége értel ezőkre, Ő Maga az Ő saját értel ezője. 

 Most arra készülü k, hog  i asort hívju k előre, hog  a etegekért i ádkozzu k, 
ha Isten úgy akarja. És tudjuk, hogy senki sincsen, sem férfi, sem asszony, semmilyen 
emberi lény, sem angyal, aki meggyógyíthatna benneteket, mert az Isten már elvégezte. 
Ő egtette az előkészületeket, ektek sak elfogad otok kell azt. 

 Nincs sem férfi, sem angyal, semmilyen dolog, még Isten Maga sem, aki 
eg o sáthat á a ű eiteket. Mert az ár elvégeztetett. Jézus egtette azt a Kereszte . 

De nektek abból semmi javatok nem származik és semmi hasznotok, amíg el nem 
fogadjátok. Értitek? 

 Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy Isten elrendelése szerint a hívők kezüket 
vetik a etegekre. Ez íg  törté t i de  kor a , a hívők ezt selekedték, i de  
é redés e . És ők ezt Isten -nek nevezték. 

Á rahá  sok jelet látott. De eljött az idő, a ikor Á rahá  az ő utolsó jelét is eglátta, 
éppe  ielőtt Sodo a elégett, és az az volt, hogy Isten emberi alakban mutatkozott meg 
neki. Hiszitek ezt? Mondta-e Jézus, hog  ug a ez fog egis étlőd i? 

 Nos, sokan itt... És a rádiók és telefonok körül, szerte az országban, ha még 
hallgattok e ü ket, ost készülődjetek az i ádkozáshoz, imádkozzatok, és ti is, 
akik ek a zse ke dőik itt va ak. É  e  o dhato  eg Iste ek, hog  it teg e . 
Ne , távol leg e  tőle , hog  ég sak pró álkozza  is azzal. Ő teljhatal ú; azt 
selekszi, a it Ő akar. É  sak e gedel eskedhetek Neki, és el o dhato  azt, a it Ő 

mond. 

 Az emberek most a falak mellett állnak végig, zsúfoltan. Azon gondolkozom, hogy 
megkérdezhetnénk-e Iste t ezekről a szavakról: Mi ez az érdekesség?  Ha Isten újra 
megmozdulna közöttünk (talán idegenek is vannak itt), ha meg ozdul a Ő közöttü k és 

eg utat á ekü k az Ő drága ar át, ha eg utat á, hog  az Ő Szelle e itt va , ha 
eg utat á, hog  Ő teg ap, a és i dörökké ug a az, akkor el tud á k-e 

mindannyian (két ilyen kemény Üzenet után) hinni, hogy az valóban úgy is van? Meg 
tudnánk-e azt tenni? Rendben van. 

 Akkor most az imasor összehívása helyett, mivel meleg van és akkora zsúfoltság 
van, hogy az emberek a falakig állnak. Ha erre nézek, itt sem lenne hely, hogy az imasort 
ide hívjam; annyian állnak már ott. Hát ebben az irányban? A betegeitek, a hordágyon 
fekvők, eg i de  ás dolog is ott va , a etegek feksze ek; ott si s elég hel . 



Úgyhogy mindenki maradjon a helyén ülve, és higgyetek Istenben. Ha van ima 
sorszámotok, akkor azt fogjátok, jó lesz. Mi fogunk odaérni hozzátok, ha imasoron 
keresztül akartok jönni. De nem kell imasoron keresztül jönnötök. 

 Az a Shepherd testvér múlt vasárnap este semmilyen imasorban nem volt benne. 
Nem gondolom, hogy lett volna ima sorszáma. Itt van ma este Shepherd úr? Hol van? Itt 
van? Ott van hátul. Volt imasorszámod, Shepherd úr? Nem volt? Nem volt neki. Megint 
ott ül, ma este is. Jó hely az, Shepherd testvér. 

 Nem csak az kell, hogy ott legyetek, hanem hogy higgyetek is. Emlékezzetek arra a 
kis asszo ra, aki egéri tette az Ő ruhája szegél ét, és Ő érezte azt. És Ő ug a az 
teg ap, a és i dörökké. Az új szövetségi Zsidókhoz írt levél e  az áll, hog  Ő a Főpap 
ma este, akit megérinthetünk a mi gyengeségeinkkel . Hiszitek ezt? Akkor higgyetek! Ne 
kételkedjetek Benne. Higgyétek Azt, és az meg fog történni. Megkaphatjátok, amit kértek, 
ha csak hiszitek Azt. De hinnetek kell Azt. Megteszitek? Mindannyian hiszitek-e Azt? 
Hányan fogtok most hinni? Isten áldjon meg benneteket. 

 Nem tudom, ki kicsoda. Egyet sem ismerek közületek. Nem az én dolgom, hogy 
is erjek árkit is közületek. Iste  dolga, hog  tudja ezeket a dolgokat. De Ő eg selekszi 
azt, ha ti hiszitek Azt. Hiszitek Azt most? 

 Most, kedves Istenünk, mi bizonnyal nem egy tucat hibrid-keresztény vagyunk, 
nem volna szabad annak lennünk, akiket még pátyolgatni és dajkálni kell. Mert neked 

e  il e jeid va ak, Uru k. Neked életerős, egedződött hívőid va ak. Iste  puszta 
Jelenléte már lángra gyújtja az ember szívét. Mint Ábrahámnak, aki hitt Istenben. Te 
megismertetted Magad vele, amikor egjele tél eki és jelt utattál eki, ő hitt Be ed. 
A testét is ét egfiatalítottad, és a feleségét is, ivel a felesége az ő testé ek eg  része 
volt. Aztá  előjött az új g er ek, a egígért g er ek. 

 Isten, Te megígérted, hogy ma ugyanezt a dolgot megcselekszed. Imádkozom, hogy 
igazold a Te Igédet. És mi igazodunk a Te ígéretedhez, mi szerint olyan lesz a pogány világ, 

i t Sodo a, ielőtt Sodo a leégett, ert ítélet sújtott le rá. Az ítélet készülő e  va , 
hogy lesújtson a pogány világra, a zsidóknak pedig még hátra van három és fél évük a 
Nyomorúság idején, Jákób problémája, Dániel hetven hetének folytatása. De a pogányok 

eg va ak szá lálva, itt az idő az el e etelre. Ura , Te adtad azt a jelet és azt 
mondtad, hogy most ismét úgy lesz. Add meg ezt, Istenünk. A Te kezeidben vagyunk, tégy 
úgy velünk, ahogy jónak látod. Jézus Krisztus Nevében. Ámen. 

 Most ne idegeskedjetek. Mi lenne, ha én ideges lennék? Most olyan dolgot teszek, 
a i Iste  teljhatal úságá  függ. Miért tesze  ezt? Mert Ő o dta, hog  így kell lennie. 
Ez i de t eg ag aráz. És ha Ő eg selekszi azt, előttetek is izo ságot téve, akkor 
hisztek-e Ő e e? Ter észetese . Csak leg e  hitetek és higg etek ost. 

 Hadd nézzek körül és lássam meg, hogy a Szentlélek merre vezet, mit fog 
cselekedni. Ne  tudo , it fog Ő te i, ez teljese  Tőle függ. De ha sak hitetek va  és 
hisztek, akkor: Minden lehetséges annak, aki hisz.  Hiszitek-e ezt mindannyian, 
emeljétek fel a kezeteket és mondjátok: Hiszem Ezt.  (A gyülekezet felel: Hiszem ezt.) 
Teljes szíve ől hisze  Ezt. 



 A háro  lesz a egerősítés, ha Ő eg e ese  véghez viszi azt háro  alkalo al, 
hog  izo ítsa, Ő igaz. Ne  szá ít, hol vag  és ki vag , sak leg e  hited és higg él. 
Most, ne kavarogjatok körbe. Erre. 

 Egy hölgy imádkozik, nem ismerlek téged. Csak ülj ott, ahol vagy, nem kell ide 
jönnöd. Nem ismerlek, de a kezedben egy kislányt tartasz, az öledben. Teljesen idegen 
vag ok szá odra. A kislá  egészséges ek tű ik, jól éz ki. Szép kislá , vörös hajú. 
Ahogy ránézek, nem látszik rajta, hogy béna lenne, vagy más baja lenne. Nem tudom, mi 
a aja. Lehet, hog  e  a g erekről va  szó, ha e  rólad. Csak egláttalak ott ül i azzal 
a gyerekkel, és imádkozni. Beszélnem kell hozzád egy pár pillanatig, hogy meg tudjam 
ragadni a szellemedet. Jézus azt mondta az asszonynak: Adj innom , csak hogy 
megismerje azt a személyt. Bryant testvért és a családját, akik itt ülnek, ismerem. Talán 
ők is szükség e  va ak, azo a  te eg  idege  vag . 

 Hiszed azt, hogy Isten prófétája vagyok? Hiszed azt, hogy ma este itt az igazság 
hangzott el? Ha Isten kijelent nekem valamit, amit tettél, vagy amit nem kellett volna 
megtenned, vagy ami a problémád, vagy ami a kérésed; te tudni fogod, hogy igazat 
mondok-e vag  se . Ig  va ? És ha Ő eg selekszi azt, akkor az szá odra is bizonyságot 
tesz az Ő Igéjéről, hog  Ő ug a az teg ap, a és i dörökké, és hog  való a  a Sze t 
Lukács 17:30 teljesül be? Hiszed Azt? 

 Most a hölgy felemelte a kezét, hogy idegenek vagyunk. Nem ismerlek, de 
pró álo  elér i az ő szelle ét, eg  sze él t. Olyan sokan húznátok engem. Most, 
higg él teljes szíved ől. 

 A kislányról van szó. Nem veled van baj. Ideges vagy, de nem az idegességed zavar 
téged. A szívede  lévő ag  dolog a kislá od. Hiszed, hog  Iste  eg tudja eke  
mondani, mi a baj? Hiszed? Ez segítene neked, akkor te is hinnél? Agyi betegség. Igy van? 
Most tedd a kezed a kislány fejére, a te kezedet. 

 Kedves Istenünk. Azt mondtad: Ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. 
Kezeiket betegekre vetik, és azok meggyógyulnak.  Ez az asszony hívő. Keze a g er eké  
van. Hadd gyógyuljon meg. Jézus Krisztus Nevében hozom Eléd imádságomat. Ámen. 

 Most hisztek, mindannyian? Ha hinni tudtok, minden lehetséges. Természetesen! 

Is ere  a ellette ülő hölg et, de ő a ira ko ol a  éz errefelé. Ha sak rá nézek egy 
per ig, akkor tud á . Is ere  őt látás ól, de e  tudo , hog  i a pro lé ád. Hiszed, 
hogy... Isten megmondja nekem, hogy mi a betegséged? Cukorbeteg vagy. Nos, ha így 
van, emeld fel a kezed. Természetesen! 

Egy hölgy fekszik melletted... aki elletted ül, eki is ug a ez a pro lé ája. Ő idege . A 
ásik hölg  ott i ádkozik valakiért, eg  é a g er ekért. Higg él teljes szíved ől és 

Isten megadja azt. 

 Valaki ott hátul. Egy férfi ül ott, próbál megszabadulni a dohányzástól. Hiszed, hogy 
Isten elveszi azt tőled? Re d e . Hiszed? Leg e  úg . Ezt az e ert soha élete e  e  
láttam.  



 Eg  férfi va  itt. Látjátok azt a sötét ár ékot a hordág o  fekvő férfi fölött? 
Haldoklik. Be va  ár ékolva. Rákos. Ne  is ere  őt, soha e  látta . Iste  i de t 
tud rólad. Ez az igazság, uram. Hiszed, hogy Isten nekem is meg tud mondani valamit 
rólad? Segítene az téged abban, hogy elfogadd a gyógyulásodat? (A testvér felel: Igen.) 
Eg  arátod hozott el ide. Te azo a  e  vag  idevalósi, ha e  ol a  hel ről jössz, ahol 
egy nagy tó van és az emberek horgászni szoktak. (Igen.) Úgy van, Albany, Kentucky 
állam. (Úgy van.) Higgy és térj haza, egészségesen. Hidd, hogy az elment rólad. Ha hiszed 
Azt! Hinned kell Azt, és hidd, hogy az érted már elvégeztetett. Hiszed? 

 Te, aki Te essee álla ól jöttél, eg  aszt ás kisfiad va . Ő i s ost itt, de 
hiszed, hog  eg fog g óg ul i? Akkor vedd a zse ke dődet a kezed e, az ő szá ára. Ő 
meg fog gyógyulni, ha te hiszed Azt. 

 Eg  síró hölg , Va le doktorral sze e . Ő is e va  ár ékolva, sötét árnyék van 
fölötte. Soha életemben nem láttam azt az asszonyt, de rákos. Meghal, ha csak valami 

e  törté ik vele. Hiszed azt, hog  Ő egg óg ít téged, hölg e ? Hiszed? Akkor hát 
fogadd el gyógyulásod, ha hiszel. 

Egy kis hölgy ül mögötte, zsebke dőjét a szája előtt tartva. G o or fekél e va , eteg. 
Sokszor ájulsz el, éha e  jól látsz, sokszor esel el. Valaki idehozott téged. Női 
problémád is van. Ha hiszel, akkor hazamehetsz, egészségesen. 

 Te, fiatal e er, idege  vag ; aki itt ülsz előtte  és rám nézel. Puerto rico-i vagy, 
vagy onnan jössz? Idegen vagyok számodra. Tudod azt, hiszen még csak nem is egy 
országból valók vagyunk. De hiszed, hogy Isten megadja a szíved kérését? Ha 
megmondom, mi az, elfogadod-e azt? A Szentlélek keresztséget keresed. Igy igaz. Akkor 
hát vedd a Szentlelket, testvérem. 

 Eg  szí es őrű e er ül itt hátul, teherrel a szívé . A felesége iatt. Ni s itt a 
felesége. A lá ával va  pro lé ája. Hiszed, hog  Ő egg óg ítja a feleségedet? Hiszed? 
Te is idegenként vagy itt. A tengeren túlról jöttél. Jamaikából való vagy. Hiszed, hogy Isten 
meg tudja nekem mondani, ki vagy? Brady úr a neved. Hiszel? Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké. 

Egy hölgy ül ott hátul Wright asszony mellett, szintén teherrel a szívén. A lányáért 
i ádkozik. Műtéte  va . Hiszel-e teljes szíveddel a lányodért? Nem lesz szüksége a 

űtétre, ha teljes szíved ől hiszed Azt. É  e  tudok g óg íta i. 

 Hátul, a gyermek szobában látom az Úr Szellemét, egy Angyalt, amint a gyermek 
szobában mozog. Egy fiatal asszony fölött van, akinek szellemi problémája van, amint 
töpre g dolgoko . Úg  tű ik, hog  is er e  kelle e azt a fiatal asszo t. Női 
rendellenessége is van. Igen. A neve West asszony, David West felesége, Alabama 
államból. Higgyél, és Isten megadja azt neked. 

Világosság lesz, azon a napon, amikor az ember Fia kijelenti Magát.  Ha ez nem a 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz a Jézus Krisztus, akkor nekem semmi közöm Ahhoz. 
Hiszitek Azt? Minden lehetséges annak, aki hisz. 

 Kint, szerte az országban a mikrofonok körül és ebben a Tabernacle-ban is, hányan 
fogjátok a kezeteket felemelni és azt mondani: Hívő vag ok?  Nos, az odaki t lévők ek 



mondom, hogy itt mindenki felemelte a kezét. És bizonyára vannak szerte az országban 
is, akik felemelték a kezüket. Most csukjátok be a szemeteket, és kezeteket vessétek 
valakire, aki mellettetek áll. Fogjátok meg a kezét. A vállára tegyétek a kezeteket. Én 
kezei et a zse ke dőkre tette . Nézzétek, i lett a eg selekedve! Nézzétek, i 
történik most.  

  Követve az Ő fé lő ar át 
  Mel  az Iste  szeretetétől rag og, 
  Kegyelmének áldott részesei 
  Koronáján gyémántok. 

 Imádkozzunk most. Imádkozzunk, mindenütt. 

 Kedves Iste ü k, eljött az óra. Mit jele tse  ez? Iste  eteljesíti az Ő Szavát! Mi az 
az érdekesség, Uram? Isten beteljesíti a Szavát. Mi történik szerte a nemzetben, a 
telefonok körül, ahol emberek százai vetik kezüket egymásra, egyik parttól a másikig, 
északtól délig, kelettől ugatig? Más országok ól érkezők va ak itt: Me i o, Ca ada 
országaiból, és mi is a kezü ket vetjük eg ásra. Iste  eteljesíti az Ő Igéjét! 

 Hogyan tud egy ember a Szentlélek által kiállni, és másokat nevükön szólítani, 
ahog  Ő egszólította Si o  Pétert: Te Simon vagy, Jóna fia.  

 Menj el a férjedért és gyere vissza.  

 Nincsen férjem.  

 Való a . Öt va  eked előlük.  

 Ő azt o dta: Tudo , hog  az eljöve dő Messiás ajd ezt fogja seleked i, de ki 
vagy Te?  

 Ő válaszolt: É  vag ok Ő.  

 És Te ugyanaz vagy tegnap, ma is mindörökké. Azt is megígérted: Azokat 
cselekszitek majd, amelyeket én cselekszem. Ennél nagyobbakat cselekedtek majd, mert 
Én az Atyához megyek.  Íme, az utolsó napokban elküldöm hozzátok Illést, a prófétát, 
aki megváltoztatja az emberek gondolkodását, és a gyermekek szívét visszafordítja a 
Biblia apostoli Tanításához.  És világosság gyúlik az esti órában.  

Itt vagyunk hát, Mennyei hatalmas Isten! Eljött az óra! A kezek az embereken 
nyugszanak. 

Sátá , te leg őzettél. Hazug vag . Iste  szolgájaké t, szolgáiké t, Jézus Krisztus Nevé e  
parancsoljuk neked, hogy engedel eskedjél Iste  Igéjé ek, e j ki az e erek ől, ert 
meg van írva: Az É  Neve e  ördögöket űztök.  

 És minden ember szabaduljon meg. Add meg ezt, kedves Istenünk. Te vagy a 
Me ei Iste , aki eg  apo  eg  érdekességgel leg őztél i de  etegséget és az ördög 
minden munkáját, ott fent a Golgotán. Te vagy az Isten. Az emberek a Te sebeid által 
gyógyultak meg. Szabadok. Jézus Krisztus Nevében. Ámen. 

 Iste e , itt fekszik i de  zse ke dő, az Iste  Szelle e va  jele , Jézus Krisztus 
kenete van az embereken, az Általa megígért hatalmas jelek teljesednek be, a föld 



megremeg, földrengések vannak, az Általa mondott nagy jelek és az Ige teljesedik be, az 
esti Világosság felg últ. Teste el ráhajolok ezekre a zse ke dőkre, a hívők keletről, 
nyugatról, északról és délről érkezett soportját képvisele ; és azt o do  az 
Ördögnek: Jézus Krisztus Nevében hagyj el minden beteget, akikre majd ezeket a 
zse ke dőket hel ezik! , Iste  Igéjé ek tisztességére és di sőségére. Iste  Igéjé ek, a 
názáreth-i Jézusnak Nevében. Ámen. 

 Most se d e , józa ul, szilárda  és jó el étek szeri t, hívőkké t, hiszitek-e és 
elfogadjátok-e a g óg ulásotokat a Mi de ható Iste től, Jézus Krisztus Nevé e ? Ha 
hiszitek, akkor emeljétek fel a kezeteket. Szerte az országban is, emeljétek fel a 
kezeteket. Itt minden ember, amennyire én látom, felemelte a kezét; kívül, belül, az 
a lakok ellett, az ajtók a , a g er ek szo ák a , és i de felé, fele elt kezű 
e erek áll ak. Elfogadják Azt. A Sátá  leg őzetett! Jézus Krisztus se ei e  va  
gyógyulásotok, és Jézus Krisztus Jele léte izo ítja, hog  Ő a is él, és hog  egtart 
minden Általa tett ígéretet. Ámen! Én hiszek Neki. Ti is? (A gyülekezet felel: Ámen.) 

 Most álljunk fel. Az Úr Jézus Nevében elfogadtunk mindent, ami elhangzott és 
elvégeztetett, szeretjük Őt teljes szívü k ől. Teljes lé ü kkel eg e süljük Őt. Ahog  
ma este hazatértek, Isten menjen veletek. Isten adja meg nektek a Szentlelket, ha még 
nem vettétek a Szentlelket. 

 Minden férfi, asszony, fiú és lány, aki itt van és még nem keresztelkedett meg az Úr 
Jézus Nevé e , itt va ak keresztelői ruhák és ede e is. Ne halasszátok hol apra, a it 

a egtehettek. A hol ap talá  túl késő. Mi de  ap ak eg va  a aga aja. A 
szolgálók is ott állnak, várnak, a ruhák is rátok várnak. Nincs kibúvó. Ti is vártok? Ha igen, 
higgyetek. Nem számít, hogyan voltatok megkeresztelve, lelocsolva, meghintve, bárhogy 
is történt, tévedés volt. A Világosság eljött. Gyertek, higgyetek és keresztelkedjetek meg. 

 Aki még Szentlélek nélkül van, az most vegye a Szentlelket, mindannyian, teljes 
Iste i erővel és szeretettel, ahog  Ő azt egígérte ektek, hog  e eteket új 
tere téssé teg e  Ő e e. Iste  áldjo  eg i de kit. 

 És ost, jövő vasár ap délelőtt 9: -ig, énekeljük azt a kis éneket, amit évekkel 
ezelőtt é ekeltünk. 

  Ne felejtsd a családi imát, 
  Jézus ott akar találkozni veled; 
  Ő i de re go dot visel, 
  Ne felejtsd a családi imát. 

 Énekeljük most együtt. 

  Ne felejtsd a családi imát, 
  Jézus ott akar találkozni veled; 
  Ő i de re go dot visel, 
  Ne felejtsd a családi imát. 

 Ahogy most újra énekeljük, fogjatok kezet a körülöttetek álló zarándokokkal, 
miközben énekelünk. 



  Ne felejtsd a családi imát, 
  Jézus ott akar találkozni veled; 
  Ő i de re go dot visel, 
  Ne felejtsd a családi imát. 

 Hát nem szeretitek Őt? É  szerete  Őt. Szerete , ert Ő elő  szeretett e ge , 
és üdvösségem megszerezte (ez volt az érdekesség) a Golgotán. Ugyanaz az érdekesség a 
Sunset-hegyen, a Nebo-hegyen, a Sinai-hegyen és a sok-sok hegyen történt eseménynél. 
Akkor, énekeljük most ezt. 

  Szerete  Őt, szerete  Őt 
  Mert elő  Ő szeretett e ge  
  És megszerezte üdvösségem 
  A Golgotai Kereszten. 

 Aki sak szereti Őt, o dja: Á e . A g ülekezet felel: Á e .  Úg  leg e ! Csak 
go doljatok ele, hog  it tett Ő értetek; hisze  a este akár egy kocsmában is 
ülhet étek. Iste  irgal a élkül a ti is és é  is a sír a  feküd é k. Mit tett Ő érted? Óh, 
hog  is tud á k e  szeret i Őt? Ne szá ítso , hog  ások it o da ak, Ő az első. 

 Csukjuk be szemeinket, hajtsuk meg fejeinket és énekeljü k ost Neki. Ő szereti az 
énekeket, a szép himnuszokat. Neki énekeljünk most. 

  Szerete  Őt, szerete  Őt 
  Mert elő  Ő szeretett e ge  
  És megszerezte üdvösségem 
  A Golgotai Kereszten. 

 Fejei ket és szívei ket eghajtva az Ő Jele lété e  hálásak vagyunk azért, amit a 
szemeink megláthattak, amit a füleink meghallhattak, amit Isten Igéjében olvashattunk, 
és az Ő ai ígéretéért. Iste  áldjo  eg e eteket. 

 Vendégünk van ma este, Ned Iverson testvér, aki korábban református lelkész volt. 
Az édesapja és a testvérei is refor átus lelkészek. Ő, ahog  é  tudo , a 

egkeresztelkedett újra, a Jézus Krisztus Nevé e . Ő szolgáló, és jó szolgáló. Most őt 
kérem meg, mivel hiszem, hogy Isten szolgája, hogy Isten áldását kérje a gyülekezetre és 
úgy indítson benneteket utatokra. 

 Iverson testvér, gyere ki, miközben mi a fejünket meghajtva imádkozunk. Isten 
áldjon meg, testvérem. 

 

*** 


