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1 Ezé t ag u k itt a délelőtt, hog  a poha ai kat fele eljük: - Töltsd meg, Urunk. 
Csak ost a  alkal u k ezt ké i. Eljö  az idő, a iko  á  odaát leszü k. Akko  e  
lesz e e lehetőségü k. Tehát a íg saját elátásu k sze i t egtehetjük, sze i te  ez a 
legi dokolta  dolog. A íg lehetőségü k a  á, addig telje  eg poha u k az Ő 
szeretetével és irgalmával. 
2 Van valaki, aki nemrég még velünk együtt ült itt, de azóta elment. Sajog a szívünk 
Willia s test é  iatt. A ezetőségü k tagjá ak, Willia s test é ek az édesapjá ól a  
szó. Hány éves is volt az édesapád, Williams testvér? 88 éves. 18 évvel több, igen... Nem. 
De ige ,  é el tö , i t a egígé t idő. Eg  ag sze ű e e . Ne ég, a iko  ég 
itt ült közöttünk a gyülekezetben, egyszer azt mondtam neki -és ezzel nem az ifjabb 
Williams testvért akartam megbántani-,: - Carl, még a fiadnál is fiatalabbnak nézel ki... Ez 
is csak azt mutatja meg, hogy ma még itt vagyunk, de holnap talán már nem. Nem tudjuk, 

iko  jö  el a i idő k. Csak azt tudjuk, hog  eg sze  eljö . Go dolkozta  a ól, hog  
il e  ag  dolog az élet, és hog  ekko a lehetőség. 

 Jób 14:13; 1Kor 15:19 

3 A napokban történt súlyos tragédia egy édesanyával, aki már régóta jár hozzánk a 
gyülekezetbe Chicago-ból. Útban hazafelé meghalt. Úgy tudom, 70 éves lehetett. A 
férjével együtt Kansas és Missouri államokon utaztak keresztül, amikor hatalmas 
szél iha a ke ültek. A sze ejö ő autós el esztette az i á ítást a já ű e fölött, a 
test é ő pedig azo al akát tö te az ütközésko . Ne  tudhatjuk, hog  iko  ke ül 
ránk a sor. Amikor én... Nekem telefonáltak, a gyerekeket pedig én hívtam fel. A 
g ülekezet pászto aké t eke  kellett é tesíte e  őket. Elgo dolkodtam azon, hogy 
milyen gyorsan elmehetünk. Az asztalomon volt éppen az a doboz édesség, amit egy hete 
kapta  ettől a test é őtől. E ől is láthatjuk, hog  il e  g o sa  á k ke ülhet a so . 
Viszont, ha csak... Ha csak ebben az életben volna reménységünk, akkor nyomorult 
emberek lennénk. Jób mondta a 14. fejezetben: Vajha engem a holtak országában 
tartanál; rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod...  
4 Megfig eltétek á , hog  a te észet hog a  tesz izo ságot Iste ől? Látjuk a 
fákat. A fák lehullatják a le eleiket, a fá a  lé ő élet pedig a föld e ke ül, i t eg  sí a. 
Ott is a ad, a íg a tél ha agja el úlik. Aztá  új a előjö , és új életet hoz. Ez izo ság 
arról, hogy újra életre kelünk. Amikor a nap reggel felkel, olyan, mint egy kisgyermek: 
g e ge. Aztá  il e  táj a  a g e ek á  iskolá a já , gi azista. Dél e  a lege őse , 
délután pedig már kezd a túlsó oldal felé fordulni. Este pedig megint elgyengül és meghal. 
De a nap története nem itt ér véget. Másnap reggel újra felkel, hogy egy új nemzedéknek 
tegyen bizonyságot: van élet, van halál, van temetés és van feltámadás. 



5 Még a természet is mindenütt Róla beszél. Másról is bizonyságot tesz. Arról, hogy 
csak akkor lehet a miénk ez a feltámadási élet, ha Isten célját szolgáljuk vele. Ha 
elültetünk egy magot, és az megtermékenyül, új virágot hoz. Ha pedig nem termékenyül 
meg, ha nem Isten célját szolgálja, akkor nem hoz új virágot. Tehát a virág nem csak azért 
jö  elő, e t i ág; ha e  e t ezzel szolgálja Iste  élját. A ap is azé t kel fel, mert 
ezzel szolgálja Isten célját. És mi is akkor támadunk fel, amikor Isten célját szolgáljuk. 
6 Hiszem, hogy Williams testvér Isten célját szolgálta az élete során: igazi apa volt. És 
látom itt ülni a kedves társát, Williams asszonyt is. Williams testvér igazi férj volt, ami 
eg ike Iste  éljai ak. Igazi apa olt, a i szi té  Iste  eg ik élja. Iste  fő élja pedig az 
volt, hogy a Szentlélek által termékennyé váljon Isten számára. Ha tehát azt mondanánk, 
hogy Williams testvér nem támad fel és nem lesz újra velünk, akkor azt is kellene 
mondanunk, hogy nincsen napkelte és nincsen napnyugta. Minden a testvér  
feltá adásá ól eszél. És a ól, hog  új a köztü k lesz. Előszö  is: a ap, a i ágok, a 
te észet, a ö é i élet. Mi d e ől eszél ek. Aztá  pedig: Isten Igéje emellett szól 
é te. Végül pedig a szí ü k e  élő hit is azt do ogja, hog  új a lát i fogjuk őt. Iste  adjo  
nyugalmat a lelkének (soul). Most pedig álljunk fel egy percre, hogy ezzel is megtiszteljük 
őt, aki elü k eg ütt ült itt. 
7 Mennyei Atyánk, soha nem tartottunk csak azért összejövetelt, hogy lássanak vagy 
hallja ak e ü ket. A Te Fiad, Jézus K isztus építésé e g űlü k össze i de  
alkalommal. És hogy bizonyságot tegyünk azoknak, akik Nélküle élnek: hogy megtalálják 
Őt. A szí ü k eg ütt é ez azokkal, akiket a e ég ég elü k itt ülő test é ü k ost 
maga mögött hagyott. De hisszük, hogy megadtad neki, hogy jó, teljes életet élhessen 
végig; és hogy a lelke (soul) most Veled van. Istenünk, adj neki nyugalmat addig a napig, 
amíg újra láthatjuk őt. N ugtasd eg a fiát, a tö i g e ekét, a ked es feleségét és 
mindazokat, akik szerették: mindnyájunkat, Atyám. Hadd lássuk meg most is, hogy 
nagyon törékenyek vagyunk és hogy egy napon nekünk is mennünk kell. Hadd tudjunk 
felkészülni a nagy alkalo a. Ha pedig a  alaki itt a délelőtt, aki ég e  készült fel, 
hadd tudjanak ma igent mondani az Úr Jézusnak, és hadd tegye a Szentlélek termékennyé 
őket az Ő szá á a. Jézus e é e  ké jük ezt. Á e . Leülhettek. 
8 Most pedig néhány hirdetnivalót szeretnénk elmondani. A feleségemnek azt 
mondtam ma reggel: - Drágám, a reggeli prédikációt be fogom fejezni... Még a városban 
lenne egy-két tennivalónk. Azt mondtam: - 10 órakor befejezem a prédikációt... Rám 
nézett. Azt mondtam neki: - Ha nem fejezem be 10-ig, három ruhát is vehetsz 
magadnak... Úgyhogy most már tudom, mi következik: már most tartozom neki a három 
ruhával, mert 9:40 van. De próbálok olyan gyorsan haladni, ahogy csak lehet. 
9 Örülünk annak, hogy itt lehetünk a testvérekkel Jerikóban ma reggel. Hétfő esté e 
pedig Jeruzsálembe, vagyis a tucson-i összejövetelre hívlak benneteket. Látjátok, Phoenix 
a völgyben van, mint Jerikó. Tucson pedig, ahol én lakom, a hegyen: az Jeruzsálem. Te hol 
vagy, Tony? Miért nem mond itt senki áment? Csapdába estem, mert Tony nincs is itt. 
Hol ap, ag is hétfő este Tu so -ban lesz összejövetel. Örömmel várunk mindenkit, aki 
a a já  ajd. G e tek, látogassatok el hozzá k. Ha az Ú  is úg  aka ja, a kö etkező Igé ől 
beszélek holnap: Láttuk az Ő sillagát kelete , és eljöttü k, hog  i ádjuk Őt.  



10 E hónap 19-é  pedig, illet e a jö ő hó ap a , ja uá  -én ébredési összejövetelt 
szeretnék tartani itt, ebben a teremben. 20-án és 21-én pedig a Ramada Inn (Ramada 
Fogadó)-ban. 22-én pedig, vagy 23-án... Négy estén át  leszek itt az ébredési 
összejövetelen. Szolgáló testvérek, nagyon örülünk nektek, hogy itt vagytok most velünk. 
Sok sze etettel eghí juk a g ülekezeteiteket is. Főleg pedig ol a okat á u k e ől a 
városból, akik még nem ismerik Jézust személyes megváltójukként. Másodsorban pedig a 
betegeket várjuk, akik hiszik, hogy Isten válaszol az imádságokra. Szeretnénk a betegekért 
is imádkozni ezeken az alkalmakon, a 22-é  kezdődő ag , e zeti összejö etel előtt. 
Biztos, hog  a a is készültök, hisze  ag sze ű p édikáto ok lesz ek itt. Nag sze ű 
alkalmakon vehettek részt melletük. 

 Mal 3:6 

11 Úg  go dolta , hog  a délelőtt pedig ehhez a g ülekezethez szólok. Phoe i  
mindig a szívemben van. Szeretem Phoenix-et. Kisfiúként is itt voltam, fölöttünk nem 
sokkal, a Wickenburg-nál. Ott laktam a 16. utca és a Henshaw sarkán. Akkoriban ez a rész 
még pusztaság volt. Most pedig teljesen beleolvadt a nagyvárosba, tényleg a város 
szí é e  a . Ez is azt utatja, hog  áltozó idő e  élü k, áltozás a . Aki ől azo a  
én szeretnék ma reggel eszél i, áltozhatatla . Iste , az Ő p og a ja, az Igéje, soha e  

áltozik. Az idők áltoz ak, az e e ek áltoz ak, a e dsze ek áltoz ak. De Iste  soha 
nem változik meg, mindig ugyanaz marad. 

 Mt 2:1-6 

12 Gondoltam, hogy a karácsony közeledtével... Egy karácsonyi prédikációval 
szolgálnék. Ha itt van a Bibliátok, és ha szeretitek olvasni -néhányan még a prédikátor 
háta mögött is olvassák-, Máté e a géliu á ól ol as ék, a . fejezet ől eg  Ige észt. 

Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király 
idejé e , í é apkeletről öl sek jövé ek Jeruzsále e, ezt o dvá : 
Hol va  a zsidók királya, aki egszületett? Mert láttuk az ő sillagát apkelete , és 
azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. 
Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész 
Jeruzsálem. 
És egy egyűjtve i de  főpapot és a ép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell 
a Krisztusnak megszületnie? 
Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a 
próféta: 
És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi 
városai között: ert előled szár azik a fejedele , aki legeltet i fogja az é  
népemet, az Izráelt.  

13 Az Úr adja áldását az Ige olvasásához. Most pedig szeretném, ha teljes figyelemmel 
kö et étek a ai té át, éhá  ás igei utalással ug a eze  Ige e sek ől, el ek 
címe: Miért a kis Bethlehem?  
14 Tudjátok, karácsonykor mindannyian -illetve túl sokan, nem mondanám, hogy 
mindannyian-, szem elől té esztjük a ka á so  igazi jele tőségét. Eze  a idéke  ég 



azt is megfigyeltem, hogy a pálmafákat is feldíszítik. A keleti parton  ugyanezt teszik az 
ö ökzöld fákkal, a fe őkkel. Má  hat héttel ag  eg  hó appal ka á so  előtt i de ütt 
a nagy... Csillogó díszeket lehet látni. Az igazi jelentése helyett egy reklámot csináltak 

előle az e e ek. 
15 Nem hiszem, hogy Krisztus december 25-én született. Egyáltalán nem hiszem ezt. A 
többi dolgot is figyelembe véve ez nem lehetséges. Júdea hegyein ebben az időszak a  
még derékmagasságig ér a hó. A történelmet tanulmányozva azt láthatjuk meg, hogy 
Krisztus valamikor tavasszal születhetett, talán áprilisban vagy májusban. A tavaszi 
dátumot akkor változtatták meg, amikor a kereszténység eggyé olvadt a római egyházzal. 
Ők a apiste  születését a de e e  . és 5. közötti időszak a  ü epelték, a iko  a 
nap a legalacsonyabban áll a föld fölött. Ekkor ünnepelték a napisten születését, amit a 
ó ai eg ház késő  Iste  Fiá ak születésé e áltoztatott eg. 

16 Ne feledjétek, hog  á el ik ap ól leg e  is szó, e  eszíthetjük el a szí ü k ől 
azt a sze tséget, a it ez jele t. A Sátá  el a olta az e e ektől az ü ep sze tségét, és 
eg  ag  eklá ot si ált előle. A Télapó pedig egsze ezte agá ak az e e ek 
imádatát. A karácsony is egy olyan ünneppé vált, mint a húsvét a maga csokinyuszijaival 
és ózsaszí  kis si éi el. Előszö  is: i köze a  ezek ek a hús éthoz? Mi köze a  
ezeknek Krisztus feltámadásához? 
17 Ugyanez történik ma a világban is: a gyerekek többet tud ak á el ik é ekes ől, 

i t Jézus K isztus ól. Tö et tud ak eg  a élő ge gszte ől, i t az Élet Fejedel é ől, 
aki  é el ezelőtt született eg. Ez azo a  e  eheti el tőlü k, ke eszté ektől, 
az igazi jele tőséget. 
18 Látjátok, a világosság lege őse e  a sötétség e  fé lik. A sötét, éjszakai 
égbolton felvillanó villámlás azt mutatja, hogy felragyoghat a világosság a sötétségben. 
Amikor pedig a világosság fénylik, akkor nem látjuk... Ha süt a nap, nem igazán van 
szükségünk lámpákra. A nagy sötétségben pedig minél kisebb a fényforrás, annál 
élese e  ilágít. Mi él sötéte  a , a ál e őse e  utatja eg agát a ilágosság. 
És ekü k, ke eszté ek ek, e ől kell izo ságot te ü k Iste  di sőségé e, aki az Ő 
Fiát adta nekünk. Ez a karácsony legyen egy nagyon különleges dolog. Nekünk, 
keresztényeknek... Nem számít, hogy néz ki most ez a dolog, annál jobban fog világítani. 
Az egész világnak karácsonyi díszei vannak. Nekünk pedig Krisztusunk van. Ezt kell 
ragyognunk ebben a sötét órában, amelyben élünk. 
19 Elgo dolkozu k azo , hog  Iste  szokatla  ódo  isz éghez dolgokat, e t Ő 
Maga is szokatla . Iste  szokatla . Ő a te észetfölötti, a égtele ; i pedig a égesek. 
Tehát i de , a it Ő tesz, a aga e é e  szokatla . Iste  ol a  hatal as, hogy a világ 
ismeretlen dolgai által ismerteti meg Magát. 

 1Kor 1:21 

20 Látjátok, a mai prédikáció címe: Miért a kis Betlehem? Egész Júdában a legkisebb 
város a fejedelmi városok között. Miért ezt választotta Isten, hogy erre a helyre küldje el 
a Fiát? E ől akarunk beszélni ma. Isten a világ dolgait használja, ahogyan azt hiszem, az 



Ige mondja: Az Igehirdetés bolondsága által tetszett Istennek, hogy megtartsa az 
is e etle  dolgokat. Ká oli: ... ta tsa eg a hí őket.  

 Zsolt 114:4,6; Ézs 40:4; Ézs 55:12; Mt 3:2,4; Lk 3:5 

21 Az elő  éppe  a i U u k születésé ől go dolkodtu k el. Mi de  p óféta az Ú  
előhí öké ől eszélt: a heg ek alászáll ak, a ölg ek föle elked ek, a hal ok 
ujjo ga ak a ező fái pedig tapsol ak. Az Ú  előhí öke pedig eg  Já os e ű szolgáló 

olt. A pusztaság ól jött elő, e  ala il e  teológiai iskolá ól. Sző ös olt az a a, az 
öltözéke eg  da a  g apjú. Ne  papi uházat olt ajta, a iko  előjött és kihi dette: 
Isten országa elközelített!  Az emberek pedig nehezen értették meg, hogy ilyen 

öltözéket hord, hogy egy rendszerhez sem tartozik, hogy nincsen tagsági igazolványa és 
hog  eg etle  felekezet se  áll ögötte. Az üze et túl ag  olt, e e től e  
ta ulhatta eg. Iste  aga ta ította eg á a pusztaság a . Az ő üze ete e  
valamil e  teológiai ké dés ele zésé e szolgált. Vipe ák fajzatai ól és fejszék ől eszélt. 
Hozzászokott a te észethez, iköz e  azt fig elte, hog a  űködik. Így közelítette meg 
a dolgokat. Nem egyházi emberként, hanem a természet embereként. 
22 Az emberek pedig ag o  eheze  é tették eg. Szószéke se  olt, alószí űleg 
egyetlen szószék sem fogadta szívesen. A Jordán partján prédikált, talán térdig a sárban 
áll a. Az e e ek égis ki e tek oda, hog  eghallgassák őt. Azok, akik a szí ük e  
őszi ték oltak. Hallani akarták, mert valami más volt benne: az igazság glóriája is 
elkísérte az üzenetét. 
23 Ma is éppen így kellene megközelítenünk a Krisztus születését az üzenetünkkel, 
hogy az igazság glóriája is csatlakozzon hozzá: hogy az emberek szomjazzanak arra, hogy 

egtalálják Őt. 

 Mt 11:11; Lk 7:28 

24 Iste  ezt az eg sze ű e e t hasz álta, aki e  ta ult és eg etle  apot se  
töltött az iskolá a . Mégis i de  alaha élt p óféta közül ő o dta ki a leg ag o  
dolgot. Mert Isten a világ számára ismeretlen dolgokban ismerteti meg Magát. 
25 A világ számára ismeretlen volt, ahogyan Jézus kiválasztotta a tanítványait. Sok 
e e  sokkal képzette ek tű t a ta ít á ok ál e e a feladat a. Ő azo a  a sok 
eg házi e e  közül eg et se  hí ott el. Pedig a a  az idő e  is voltak egyházi 
e e ek. Nag e e ek, papok, ta ult e e ek, hí es e e ek. De Ő eg et se  hí ott el 
közülük. Halászokat és á szedőket hí ott el, hog  elük küldje ki az üze etét. Mi dig íg  
tesz.  
26 Noé idejé e  eg  föld ű est hí ott el, eg  eg sze ű föld ű est, hog  ele 
hi desse ki a ak a ko ak az elpusztítását. Eg  eg sze ű föld ű es olt, e  eg házi 
e e : sak eg  föld ű es! Noé idejében egy... Elnézést. 

 2Móz 3:2 
27 Mózes idejében egy szökött rabszolgát használt, nem egy egyházi embert. A 
pusztaság a  ta totta i daddig, a íg elege dő ek e  élte az időt ahhoz, hog  



Mózes el eszítse a ta ultságát: aztá  pedig egjele t eki az égő sipke oko a . És eg  
göcsörtös bottal küldte el, hog  g őzzö  a ép fölött... Akik elől e ekült. 

 Zsid 11:3 

28 Látjátok, Iste  az eg sze ű dolgokat hasz álja, hog  egis e tesse Magát. 
Veg ük... Veg ük sak az Ő Igéjét. Ol a  dolgok ól te e tette a ilág i de séget, 
amelyek nem is voltak láthatók. 
29 Néhány napja a Morris Auditorium (Morris Csarnok)-ban voltam, az egyik nagy new 
york-i ka pá u k é é . Ott hallotta  eg  előadást a ól, hog  Ei stei  it o dott 
e ől a ap e dsze ől. 5  illió fé é i tá olságot kell egte ü k, hog  kijussunk 

előle, és is ét 5  illiót, hog  isszajöjjü k. Ez eg ütt tehát ...  illió fé é et 
jelent. Amikor pedig visszaérnénk ide, mégis csak 50 év telne el az elindulásunk óta. 
Gondoljunk csak bele, hogy milyen gyorsan halad a fény: 186 ezer mérföldet  
percenként, és gondoljuk csak el, hogy hány millió vagy milliárd év kellene ahhoz, hogy 
kijussu k e ől a ap e dsze ől és isszaté jü k. És ez eg etle  ap e dsze  a ól a 
e geteg sillag e dsze ől, a it Iste  kiszó t a kezé ől. Lehet, hog  illió fényévekkel a 
ap e dsze ek ögött Ő éz le a sillagok a. 

30 Ez az o osz e e  eg azt o dta, hog  5  ag   é föld e e t fel az ű e, 
de nem látta Istent vagy az angyalokat. Milyen butává válhat az ember? Aztán gondoljunk 
bele a fényévek millióiba vagy milliárdjaiba; és hogy innen mindössze 50 évnyire mit tett 
az ember. Behatolt az örökkévalóságba. 
31 Azt o dják, hog  ez az ű hajós sok ó át töltött a ilágű e  és ag  utat tett eg. 
17-sze  ke ülte eg a földet, de az ő életé e ... Ez egyetlen másodperc sem volt. Az 
idő el eg ütt utazott. Látjátok, íg  hatolu k e az ö ökké alóság a. Ez Iste  
hatalmassága. 
32 Az el é k e  tudja elképzel i, hog  il e  hatal as Ő. A iko  pedig a a készül, 
hog  kijele tse Ö agát, a i a eg sze űe  teszi. Az eg sze ű dolgokat hasz álja, a 
dolgok eg sze űségét. 
33 Úg  tű t, hog  Dá id... Isai hét fia közül őt hozták utolsóké t a p óféta elé. Mié t? 
Mert a saját családja is nevetett rajta: nem tudták elképzelni. hogy a kis maszatos arcú 
Dávid, a beesett vállú kisfiú lesz majd Izráel királya. Azoknak az embereknek a szemében 
talán nem úgy nézett ki, mint egy király: de Isten szemében bizony király volt. Isten 
ki ál ak ke te fel Dá idot. Látjátok, az eg sze űt álasztotta ki Dá id saládjá ól, illet e 
Isai saládjá ól, hog  ő leg e  a ki ál . A ilág le ézte Dá idot... Vissza is küldték, hog  
ő izze to á  a juhokat. Előhozta az első fiát. Nag , e ős, álla fé fi ki ézetű e e  olt, 
aki tudott egyenesen állni és úgy megjelenni, mint Izráel királya. Gondolták, hogy 
ko o á al a fejé  és ki ál i uhá a öltöztet e ő el tud á égez i a ki ál i tee dőket. Az 
e e ek sze é e  ő olt a egfelelő fé fi. 

 1Sám 16:11 
34 De a próféta, kezében a felkenetési olajjal, azt mondta: - Nincs még egy fiad? Aztán 
egyenként hozta oda a fiait, és a próféta mindig azt mondta: - Nincs még egy fiad? 



 1Sám 16:11 

35 Azt mondta: - Va  eg , de ő ost se it e  szá íta a. Csak eg  éz a fiú ska, 
akire a juhokat szoktuk bízni. 

 1Sám 16:11,12 

36 A próféta azt mondta: - Hozzátok ide őt is... És ahogy Dávid a felkent próféta szeme 
elé ke ült, ő felke te az olajjal és azt o dta: - Ezt a fiút választotta ki Isten... Látjátok, 

e  i dig a ilág sze i ti díszek ől a  szó. Ha e  Iste  álasztásá ól. 
37 Keg ele ől álasztott e ü ket, és ezért hálásak vagyunk ma reggel. Ehhez 
pedig nem kellenek a világ szerinti díszek. A legalázatosabb ember is szolgálhatja 
Krisztust, csak egy olyan emberre van szükség, aki ezt akarja tenni. 
38 Iste  felke te őt. Látjátok, a kis dolgokat hasz álja. Mié t használta a kis 
Betlehemet? Úgy látszott, hogy nagyobb helyek is voltak, ahol a Király, a királyok Királya 
megszülethetett volna. 
39 Általában amikor valamilyen rendezvényt szervezünk itt a földön, igyekszünk a 
legmagasabb, legcsillogóbb helyszínt megszerezni. Próbáljuk a legnagyobb helyet 
megszerezni, a legtöbb pénzt rákölteni és a legszebb dolgokat felhasználni. Így 
viselkedünk mi. 

 ApCsel 4:13 

40 Iste  azo a  e  íg  si álja. Ő eg  se ihez é hető dolgot hasz ál fel, hog  
megmutassa, mennyire hatalmas Ő. Ha Ő a ta ít á ok elhí ásako  eg  főpapot ag  eg  
jól képzett embert választott volna a tudatlan, iskolázatlan halász helyett, aki a saját 
nevét sem tudta leírni; az emberek azt mondták volna: - Látjátok, érdemes tanulni... Isten 
azonban egy olyan fé fit álasztott, aki a saját e ét se  tudta leí i: őt tudta a kezé e 

e i, előle tudott ala it kihoz i, hog  eg utassa: Ő Iste . A iko  eljutu k oda, 
hogy rádöbbenünk, semmik vagyunk; Isten akkor vesz minket a kezébe és akkor formál 
téged és engem azzá, amivé akarja, hogy legyünk. De amíg fontosnak érezzük magunkat, 
addig nem jutunk sehová sem. Még Isten kezébe sem jutunk el addig, amíg rá nem 
döbbenünk, hogy nem vagyunk fontosak. 
41 Az egyik kislány a minap a fontosságról kérdezett engem. Azt mondtam... Valóban 
fo tos e e ől olt szó: az el ök ől, akit e ég egg ilkoltak, és a szí ü k é zett 
érte. Azt mondtam: - Valóban fontos ember volt... Az újságokban olvashattunk róla, a TV 
is mutatta, a kormány dollár milliókat fizetett a hír közléséért. De azt mondtam... Itt volt 
ez az eg sze ű pü kösdi p édikáto  is Ca oli a-ban. Egy ember csak úgy részegen 

esétált, elő ette a pisztol át. Odahí ta a p édikáto  feleségét, lelőtte a p édikáto t a 
szószéke , lelőtte a feleségét és aztá  ö agá al is égzett: a nagy haláleseményt 
leközlő újság hátoldalá  lehetett sak eg  kis tudósítást ol as i e ől. Hadd o dja  el 
neked, testvérem, bárki is légy: - Tudni akarod, mennyire vagy fontos? Azt mondtam a 
kislánynak: - Dugd bele az ujjadat egy vödör vízbe, aztán vedd ki a kezed a íz ől, és 
próbáld megtalálni a lyukat, amit az ujjaddal csináltál... Semmik vagyunk. Csakis egy van, 
aki fo tos: Iste . E lékez ü k kell, hog  Ő a fo tos. 



42 Úg  tű t, hog  ha az e e ek... Ha ők p ó áltak ol a hel et talál i a ki ál  
születésére, akkor a király számára a kis Betlehemnél vallásosabb és történelmibb 

á osok is lettek ol a. Ol a  hel ek, i t Siló. Siló olt az a hel , aho á előszö  é kezett 
a f ig láda. Tudjuk, hog  a i t a Jo dá o  ke esztüljö ü k Paleszti a i e ső oldalára, 
itt állították fel előszö  a f ig ládát sze t hel ek. Vag  lehetett ol a Gilgál, ag  Sio . 
Gilgál is. 

 Mik 5:2; Mat 2:6 

43 Vag  lehetett ol a a üszke, ag  fő á os is: Je uzsále . Mi de  sze ezet 
ezetője itt g űlt össze, itt oltak a székhel eik. Olyan volt, mintha Jeruzsálemben 

készítettek ol a elő eg  hel et a születe dő ki ál ak. E e  a ag , külö leges, 
történelmi városban. Hiszen a vallási székhely is ez a város volt. Azé a vallásé, amelybe a 
ki ál  é kezését á ták. Azé t jött, hog  az ő vallásukat képviselje. Amikor pedig eljött... 
Ne  a je uzsále i előkészített hel szí e, ag  a tö i ag  á os ala el iké e 
érkezett, hanem Betlehemben született meg, a legkisebb városban. És te Bethlehem, 
Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkiseb  Júda fejedel i á osai között: előled 
származik nékem, aki uralkodó az én népem fölött.  A nagy, büszke Jeruzsálem és a többi 
város pedig kosarat kapott. 
44 Lehetett volna valamelyik menedékváros is. Mint például Hebron, Kadesh vagy 
Ramoth-Gileád. Lehetett ol a a e edék á osok eg ike, e t Ő a i e edékü k. Ha a 
saját elképzelésünk szerint kellett volna helyet készítenünk neki, azt mondanánk: - Ha ez 
a nagy király elérkezik, aki a mi menedékünk lesz, akkor a megmenekülés egyik nagy 
emlékhelyén kellene megszületnie, mint Ramoth-Gileád vagy Kadesh... A magunk 
elgo dolása sze i t il e  hel et készítettü k ol a elő szá á a. 
45 Látjátok, Isten azonban másként cselekszik. Tudja, hogyan kell helyesen tenni a 
dolgokat. Most pedig Isten elgondolása és Isten segítsége által megpróbáljuk elmondani, 
hog  azé t íg  tö té t, e t eg sze űe  i de  po tosa  és hel ese  űködik Iste  
nagy programjában. És szeretném, ha ti itt Phoenix-ben és máshol is megértenétek ezt. 
Emlékezzetek rá, hogy Isten tudja, mit csinál. Egysze ű eszközöket hasz ál a selekszik. 
Mert ha egy nagy, különleges dolgot felhasználva tenne valamit, akkor... Isten soha nem 
úgy cselekszik, a Biblia teljes történetében sem cselekedett soha úgy. Isten soha nem 
valamilyen csoportot használt fel, hogy elvégezzen valamit. Isten az egyes embert 
használja. Te vagy az. Te, egy személyben. Isten soha nem változtatja meg a programját, 

e t az első szá ú p og a po tja az, hog  i dig a p og a já  elül a ad. 
46 Noé idejében is egy embere volt: Noé. Amikor Izráel népét vezette ki az idegen 
föld ől, akko  is eg  e e e olt: Mózes. Tudjuk, hog  Dátá  és ele eg ütt ások is 
próbálták azt gondolni, hogy nekik is van hatalmuk. Tudjátok, mi történt velük. Az Úr 
eljö eteleko , Ke esztelő Já os idejé e  és a tö iek idejében is egy emberrel dolgozott. 
És a is eg é ek ek esz e ü ket, e  pedig eg  sopo t ak. Eg  e e ! Tőled és 
tőle  függ ajd, hog  hog  állu k eg Iste  előtt. Me t Ő téged és e ge  i t 
egyéneket tekint: nem azt a csoportot nézi, amelyikben vagyunk. Nem azt a felekezetet 
tekinti, amelyikhez tartozunk, hanem egyéneknek vesz téged és engem. 



47 Amikor Józsué felosztotta a földterületet, ezt a kis helyet Júdának adta. 
Berajzoltam ide, hogy hol helyezkedik el, de mindannyian tudjuk, hogy ott fent a 
sarokba  található. Eg  pi ike hel ől a  szó, a it Józsué a te ület felosztásako  Júdá ak 
adott.  

 Józs 2:12,18 

48 Figyeljétek meg, hogy amikor Izráel odaért a Jordánhoz, átkelt rajta és rálépett arra 
földre, az ígéret földjére; ott volt egy pogány asszony, akit a parázna Ráháb személyében 
ismertünk meg. Ez az asszony irgalmat kért és irgalmat kapott: irgalmat kapott 

i daddig, a íg a pi os szí ű kötél alatt a adt. Ez olt az eg etle  ódja, hog  i galmat 
kapjo . Eg  jelzés olt ez. Eg  jel, el et ő kapott. 
49 Ma is van egy jelünk. Mindaddig biztonságban vagyunk, amíg a piros kötelünk alatt 
maradunk, ami Jézus Krisztus vére. Egyénekként, nem csoportként. Egyénekként 
mindnyájunknak Jézus Krisztus vérének piros kötele alatt kell maradnunk. 
50 Amikor pedig Ráháb irgalmat kapott, a szeretteit is behívta magához és mindazok 
megmenekültek, akik a kötél alatt voltak. Éppen úgy, mint amikor Isten Egyiptomban volt: 
mindenki megmenekült, aki a vér alatt volt. Mindenki megmenekült, aki a piros kötél 
alatt volt. Mindenki megmenekül, aki Jézus vére alatt van. És mindenki, aki nincs alatta, 
el eszett és késze  áll a pusztulás a. Aztá  eglátjuk, hog ... A tö té ele ől 
megtudjuk, hogy Ráháb megismerkedett egy hadvezé el Iz áel se egé ől. Most e  jut 
esze e a fé fi e e. Végül Ráhá  hozzá e t ehhez a had ezé hez. Ne  essze ettől a 
kis hel től telepedtek le. Kettejük fia, Sala o  lett Betlehe  á osá ak alapítója. 
Látjátok, már kezdetben egy pogány is kapcsolódik ehhez a helyhez. Egy pogány: a 
parázna Ráháb. 
51 Most látjuk, hog  Sala o  alapította Betlehe  kis á osát. Ő e zette Boázt. Boáz 
vette feleségül Ruthot, egy újabb pogányt. Most ezt a vérvonalat követjük. Ruth moábita 
volt. Hozzáment Boázhoz, és az árpa aratás idején került ebbe a kis városba. Óh, ha elég 
idő k le e e e a eggel, akko  égül hat uhát kelle e a felesége ek e e ! De 

il e  jó e ől a té á ól eszél i! 
52 Naómi az ortodox egyházat képviseli. Az éhínség miatt Moáb földjére költözött: 
akárcsak Izráel szétszóratása a nemzetek között. Amikor pedig visszajött onnan, magával 
hozta a oá ita Ruthot. A atás idejé  té t issza, a iko  az első ek lea atott á pát 
g űjtötték össze. Ez utatja azt, hog  a pogá  eg ház is ét az a atás idejé  jö  
Istenhez. Mil e  g ö ö ű á ázolás! Boáz és Ruth házasságá ak g ü öl se pedig a hí es 
fiúg e ek: O ed. O ed fiat e zett, a ag  Isait. Isai fia pedig Dá id olt, a késő i 
Dávid király. 
53 Nézzük most ezt végig. A parázna Ráháb fia alapította ezt a várost. Innen 
származott Boáz, aki egy újabb pogányt hozott a városba. Boáz nemzette Isait. Isai fia 
pedig Dávid volt. Isten prófétája pedig ugyanebben a kis városban kente fel Dávidot Izráel 
ki ál á ak. Mi dezek a ilág sze e elől elrejtett szellemi dolgok Betlehemben történtek, 
ebben a kis városban. Látjátok, így munkálkodik Isten. 

 Zak 4:6, Jn 1:1 



54 Bízom benne, hogy a Szentlélek jelen lesz most és helyes értést ad nektek arról, 
hogy Isten nem a nagy dolgokon keresztül munkálkodik. A Lélek cselekszi ezt: Nem 
e ő el, se  hatalo al, ha e  az é  Lelke el! - ezt mondja a Seregeknek Ura.  Isten 
Lélek e  u kálkodik az e e ek között. Látjátok, a sok ag sze ű hel szí  ellett is ez 
volt az egyetlen hely, ahol megszülethetett. Isten a saját vonalát követi. Mindig így 
selekszik. Iste  az Igéje o alát kö eti. Ne  a ad a Iste , ha elté e az Igéjétől: az 

Igével kell maradnia. Soha nem hagyhatja el az Igét. Ma a hagyományaink eltávolítanak  
e ü ket az Igétől. A saját hit allásai kat és dolgainkat oltjuk bele az Igébe, és ezzel 

mindent megrontunk. De Isten soha nem tudja elhagyni az Igéje vonalát. Az Igéje mindig 
igaz, e t Ő Maga az Ige. Iste  és az Ő Igéje ug a az. 

 Mik 5:2, Mt 2:6 

55 Látjuk, hogy a kis Betlehemre még senki nem figyelt fel, a külső ilág e  ette 
észre. A legkisebb város volt, senki nem figyelt fel rá. Istennek mégis az volt a célja, hogy 
mindezek a dolgok ebben a városban történjenek meg. A lelki elme meglátja ezt, hiszen a 
próféta is azt mondta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy 
legkise  Júda fejedel i á osai között: e t előled szá azik a fejedele , aki 
uralkodni fog az én népem, Izráel fölött.  A próféta, a próféta elméje felismerte ezt. 
56 Figyeljétek a lelki dolgokat, ahogyan a Szentlélek a i á ítja őket. Se i  e 
változtassatok a csillogó díszekbe öltözött világ befolyására. A Szentlelket figyeljétek az 
Igé e , e t o a  jö  elő. 

 1Móz 47:29-31; 1Móz 50:24,25; 2Móz 13:19; Jób 19:25,26 

57 Miért határozta meg Jób, hogy halála után hová temessék? Ott volt Ábrahám is, aki 
megvásárolta azt a földet, ahová Sárát, a feleségét temették. Ábrahám pedig azt akarta, 
hog  halála utá  őt is Sá a ellé te essék el. Á ahá  e zette Izsákot. Izsák azt 
akarta, hogy halála után Ábrahám mellé temessék el. Izsák nemzette Jákóbot. Jákób 
Eg ipto a  halt eg. Azo a  az ő p óféta fiát, Józsefet, to po á a tett kézzel eskette 

eg a a, hog  e  Eg ipto a  fogja őt elte et i. Mié t? Azt o dta: Vigyél fel 
engem arra a földre, és ott temess el engem.  József halálakor beszélt Izráelnek a 
prófécia szerinti Egyiptomból való kivonulásról, és azt mondta: Vigyétek fel tetemeimet 
arra a földre.  Mié t? Me t tudták, hog  a feltá adás első zse géi a ól a föld ől fog ak 
előjö i. Me t Jó  azt o dta: Tudom, hogy az én megváltóm él, és az utolsó napokban 
(Károli: utoljára) megáll ezen a földön (Károli: az én porom felett); és bár ezt a testemet 
férgek pusztítják el, mégis testemben látom meg az Istent (Károli: testem nélkül látom 
meg az Istent). 

 Mt 27:52,53 

58 Tudták, hog  a feltá adás első zse géi az ígé et földjé ől fog ak előjö i, e  
pedig Egyiptomból. Szellemi emberek voltak, próféták. Amikor pedig Jézus meghalt 
Nag pé teke , aztá  pedig feltá adt hús ét eggelé , a Bi lia a kö etkezőt í ja: ... és 
sok elhúnyt szentek teste föltámada. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után 

e e tek a sze t á os a, és Vele eg ütt a di sőség e Ká oli: és sokak ak 
megjelenének). Miért? Mert a próféták pontosan tudták, hogy hová kell temetkezniük: 



tudták a hel et és az időt. A öl sek sze eitől ez el olt ejt e. De tudták... A Lélek 
oldalát ézték. A feltá adás első zse géi ek Palesztí á ól kellett előjö iük, e  pedig 
Egyiptomból. 
59 Ma is így van ez, barátaim. Olyan sok ember ragaszkodik a világ dolgaihoz, a nagy 
rendszerekhez, vagy valami máshoz. Jézusban temessetek el engem, mert a Krisztusban 
lé őket hozza elő Jézussal Iste  a feltá adásko . Neke  e  szá ít, hog  it o d a 
világ és hogy mennyire díszítik fel a dolgokat. Krisztusban lenni a fontos, mert a 
Krisztusban lé őket fogja Iste  előhoz i. A lelki el e eg agadja ezeket a lelki dolgokat. 

 Mik 5:2; Mt 2:6 

60 Itt a próféta azt mondta: Kicsiny Betlehem, nem te vagy-e a legkisebb Júda 
fejedel i á osai között? De előled szá azik ajd a Fejedele .  Nem a maga stílusát 
kö ető fő á os ól. Ne  a tö té el i eg házak földjé ől, aho a  a etodisták, a 
baptisták, a reformátusok vagy a pünkösdiek is elindultak. Ezek legkise jé ől, eg  
jele téktele  kis á os ól hozo  elő az é  épe  u alkodóját.  
61 Ma szeretnénk azt mondani: - Atyáink ezt tették, atyáink azt tették... Látjátok, Isten 
tudo ást se  esz i de ől. Iste  azt selekszi, a it Ő aka . Fig eljétek eg a Lélek 

o alát, és hog  hog a  kell ol as i az Igét. Őket e  ez é dekelte. De látjátok: sakis az 
Ige helyes. Mindig Istennek van igaza. 

 Róm 15:12 

62 Dávidot ez a nagy próféta kente fel királlyá. Nem kétséges, hogy Sámuel, ez a nagy 
p óféta, elő e tudta ezeket a dolgokat. És ott olt, hog  ez a egígé t szelle i ag... 
Mert Isten megesküdött arra, hogy Krisztust felemeli és Dávid trónjára ülteti. Akkor hol 
másutt születhetett volna meg Krisztus? Hiszen az atyja, a nagyapja, az ükapja... Látjátok, 
hogy a pogányok közül való rokonai itt jöttek be a vérvonalba. A Biblia pedig azt mondja: 
A pogá ok az Ő e é e  íz ak. Ká oli: ... ő e e e é ked ek a pogá ok.  

 ApCsel 15:14 

63 Mi dezeket eg e kell hoz i, hog  teljes képet kapju k. Sze et é k itt elidőz i eg  
kicsit, hogy megmutassuk, miért kerülhettek ide a pogányok. De biztos vagyok benne, 
hogy a lelki elme azonnal megragadja ezt: a pogányok mindig az anyák voltak, nem pedig 
az apák. Mert asszony volt, aki bekerülhetett: a menyasszony. A pogányok... A 
menyasszony a pogányok közül kerül ki. A pogányok közül: ... a pogányok közül vesz 

épet az ő e é ek.  Ez az Ő e e. A pogá ok közül ett agá ak feleséget. Így kellett 
történnie: az asszony jött be, a gyülekezet... A nagymamák voltak pogány származásúak a 

ag é o alá ak ősei közül. 

 1Móz 17:4 

64 Ugyanúgy, ahogyan Izsák is benne volt a vérvonalban. Figyeljük meg, hogy Dávidé 
volt ez az ígéret egy fiúról. Most megnézzük, hogy hogyan van ez párhuzamban Izráellel. 
A iko  Iz áel... Á ahá  ígé etet kapott a ól, hog  az ő ag á ól szá azik ajd a 
Meg áltó, és hog  ő épek sokaságá ak at já á lesz ajd. A te mészet szerinti magja 



pe sze Izsák olt, aki el ukott. A lelki agja azo a  a e e lé ő hit által K isztus lett, 
aki által valóban bejöttek a nemzetek. 
65 Ugyanez a párhuzam van meg itt. Dávid természet szerinti magja Salamon volt, aki 
ugyanúgy visszacsúszott, i t Á ahá ak az a agja. Eltá olodott Iste től. Sala o  
ug a úg  esett issza. Túl sok asszo a olt, akik előszö  is eltá olították a szí ét Iste től. 
És a i t Sala o  eg e i ká  eltá olodott Iste től, a a  az állapot a  is halt eg: 
eltávolod a Tőle. Iz áel ug a úg  halt eg: eltá olod a Iste től. 

 Mik 5:2; Mt 2:6 

66 Az Ábrahámnak szóló ígéret szerint Ábrahám természet szerinti leszármazottai 
között lesz a lelki mag. A királyság azonban a Dávidnak szóló lelki ígéret volt. Dávid pedig 
Betlehemben született. Betlehemben kenték fel királlyá. Aztán pedig látjuk, hogy az igazi 
királyi mag, Dávid trónjának örököse Betlehemben született meg, ebben a kis városban. 
Júda fejedel i á osai között te ag  a legkise , de előled szá azik a Fejedele , aki 

uralkodik az én népem fölött.  
67 Ebben a kis városban pedig volt egy kis istálló. Egy városi istálló a hegyoldalon. A 
heg oldal a  pedig eg  a la g húzódott eg, el ek kis ajtójá  át jött elő a Békesség 
Fejedelme. Istállóban született meg, egy halom szalmán, ahol a pajtában a trágyakupac is 
állt. És i e  jött elő a ag  Fejedele , az asszo  agja. I e  jött elő a ilág 
Meg áltója. I e  jött elő Maga Jeho a: e e i test e  jött elő Betlehe  á osá a  
a ól az eg sze ű kis istálló ól. Ne  ki ál i palotában született meg, pompában: hanem 
a a  az eg sze ű istálló a  született eg, ahol epól áz a talá  éppe  eg  t ág akupa  
tetejére tették rá. A hagyomány szerint a pólyaruháját egy ökör igahámjáról vették le. 
Onnan, ahol szántáskor volt. 
68 Szegények! József és Mária mindketten nagyon szegények. Ott voltak abban a kis 
istállóban. Mennyire megalázkodik Isten! Mi meg próbálunk nagyok lenni. Nem látjátok, 
hogy Isten mennyire megalázza Magát és hogy a semmi kis dolgokat használja, hogy 
beteljesítse a nagy ígéreteit?! A kis Jehova ott feküdt az istállóban, egy olyan rongyba 
tekerve, amit egy igahámról vettek le... Az igahámról, amit az ökör nyakába tesznek. Azzal 
pólyálták be a Békesség Fejedelmét! Óh! Hát akkor kik vagyunk mi? Mit érdemelünk mi? 
Ha Isten ennyire meg tud alázkodni, hogy ilyen dolgokat megtett; akkor nem kellene-e 
nekünk is megalázkodnunk, hogy a szolgái legyünk? Nem tudjuk elfelejteni a nagy 

éltóságu kat, a ilág dolgait és egszű i ezek szá á a, hog  egalázkodju k Előtte 
ezen a karácsonyon?! És hogy... Hogy megmutassuk neki, mennyire megbecsüljük a 
születését és az alázatosságát azáltal, hogy önmagunk is megalázkodunk az Ige 
elfogadásá a . Ne  szá ít, hog  a hag o á  it o d. Az Ige szá ít. Ő is sak az 
Igéjét, és csakis azt fogja Magához venni. 

 Lk 2:13,14 

69 Látjuk, hog  e él a kis istálló ál ha gzott fel az első ka á so i é ek, a it alaha 
is énekeltek ezen a földön. Azt az éneket pedig  akkor az angyalok énekelték. 
Go doljatok ele! Az első ka á so i é ek e  Kajafás házá ál se dült fel, se  
valamilyen nagy gyülekezetben, melynek csodálatos lelkipásztora volt: hanem egy 



istálló ál Betlehe e , ala e i között a legkise  á os a . Az első karácsonyi ének 
az angyalok ajkáról csendült fel Betlehem kis városában. Értitek, mit mondok? 
70 Lehetsz bármilyen szegény, bármilyen kicsi vagy jelentéktelen: Isten használni tud, 
ha engeded Neki. Isten téged akar. Nem akarja, hogy... Nem kell valamilyen nagy 
egyesülethez vagy szervezethez, valamilyen testvéri közösséghez és ehhez hasonló 
dolgokhoz tartoznod: ezek semmit nem jelentenek Istennek. Isten téged akar! És ha te... 
Ha azt érzed, hogy valaki nagy vagy, vesd ki magadból ezt az érzést. Vesd ki magadból. Azt 
mondod: - Van doktori címem, adjunktusi fokozatom... Ezekkel csak még távolabb kerülsz 
Iste től. Felejtsd el a fokozatodat. Jöjj issza Iste hez. Jöjj issza a Lélek alázatához, 
szeresd Istent és fogadd az Igéjét. 

 Mt 21:21; Mk 11:23; Jn 14:12; Jn 15:7 

71 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit 
csak akartok, és meglesz az néktek.  Ezt megígérte Isten. ... ha valaki azt mondja ennek a 
hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy 
amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.  Aki hisz énbennem, az is 
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is 
cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.  Micsoda ígéretek! 
72 Valami hiányzik valahonnan. Azt próbáljuk elérni, hogy kitekerjük ezt a dolgot. Jól 
felfújjuk, virágokat és csillogó díszeket aggatunk rá és úgy megrontjuk, ahogy a nemzetek 
megrontották a karácsonyt. Így igaz! Bárcsak le tudnánk venni a csillogó díszeket és 
helyettük alázatot tennénk az emberi szívbe! Bárcsak visszahoznánk a karácsonyhoz is azt 
az alázatot, aminek itt volna a helye! Hogy ne a reklámokat, a fényeket és a télapókat 
lássuk! Hanem imádjuk a teremtés Istenét, aki egy istállóban született meg 
kisgyermekként: a testet öltött Istent, aki közöttünk lakozott! Bárcsak képesek lennénk 
visszatérni ehhez, levetve a csillogó díszeket és a látványos dolgokat. Istent ezek 
egyáltalán nem érdeklik. 
73 Azt mondod: - De hát én a legnagyobb szervezet tagja vagyok! Annál távolabb 
ke ülsz Iste től. Azt o dod: - De hát én ezt meg ezt csinálom... Ezzel csak távolabb 
ke ülsz Iste től. 
 

Jn 15:7 

74 Addig kell megaláznod önmagadat, amíg ezt nem látod: Ha én bennem maradtok, 
és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok...  Amit azonban mi 
próbálunk csinálni, az nem más, mint hogy amint Isten egy kicsit is ad nekünk az 
áldásaiból, nyomban kitekerjük azt. Belevisszük a magunk méltóságát és nagy hírnevet 
sze zü k, hog  a tö iek él is ag o ak tű jü k. A i t ezt elkezdjük akár ilyen, akár 
más módon, Isten azonnal elhagyja az egész dolgot. Amire ma szükségünk van, az a 
Szentlélek kitöltetése az alázatos szívekre. Igazi karácsonyra van szükségünk, igazi 
szülőhel e. Bá sak ájö é k, hog  e  ag u k tö ek eg  istállónál! Isten nem 
Jeruzsálembe, Silóba vagy Ramoth-Gileádba ment el; hanem egy koszos kis istállóba. 
E gedj Iste ek, és akko  előled is... Is e d fel agad a , hog  e  ag  ás, i t 
egy büdös istálló. De fogadd a vendéget, nyisd ki az ajtódat. Amikor a nagy, híres helyek 



és a ag  fogadók elfo dul ak Tőle, akko  isd eg a szí ed istállójá ak ajtaját és 
e gedd Jeho á ak, hog  e e je  oda. És fig eld, hog  i tö té ik, e t Ő az Ige. Ő 
mondta, hogy ... ha énbennem lakoztok és az én beszédeim tibennetek... : Ő az Ige. 
Engedd, hogy bemenjen hozzád és figyeld meg, mi történik. Aztán pedig kérj, amit akarsz, 
és megadatik az neked. 
75 Ige , sok é el ezelőtt az első ka á so i é ek ott az a g alok ajká ól se dült fel. 
És iko  Ő... 
76 (A hallgatóságból valaki próféciát mond.) Ámen. Tudjuk, hogy az üzenet bizonyosan 
nagyon fontos, hogy Isten ezt el akarta mondani, máskülönben nem hozta volna el és 
nem cselekedett volna ehhez hasonló dolgot. Alázzátok meg magatokat Isten keze 
alatt!  Ez volt az üzenet. Mennyei Atyánk, tudjuk hogy Nálad van minden bölcsesség és 
hogy mindent helyesen cselekszel. Imádkozunk, hogy add meg nekünk, hogy valóban 
üzenet legyen ez az emberek számára: hogy megalázzuk magunkat, mindnyájunkat, és 
hogy a hatalmas Isten kezei alá jöjjünk. Odaszánjuk magunkat Neked, Atyánk, hogy add 
ezt meg nekünk. A Fiad, Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 
77 Most pedig, ielőtt fol tatjuk: a ól eszélte , hog  az első ka á so i é eket az 
angyalok énekelték a kis Betlehemben. Ott születtek ezek a nagy emberek. Ott született a 
Királyról szóló ígéret. Oda jött el a megígért Király. Most pedig, ez a szó... Hogy jobban 
haladjunk, mert nem akarlak túl sokáig itt tartani benneteket. Az ígéret maga ez a szó 
volt: Betlehem. Bontsuk csak fel ezt a szót. Egy pár jegyzetpontomat most kihagytam, 
hogy behozzam a lemaradást. Nézzük tehát a betlehem  szót. A bet  szó jelentése a 
héber nyelvben: ház. Az el  szó jelentése: Isten. Az elhem  egfelelője pedig: ke é . 
Betlehem: Isten kenyerének háza. Ezt jelenti ez a szó. 
78 A szavaknak, neveknek jelentésük van. Sok ember nem hiszi ezt, pedig igaz. Ha a 
neveknek nincs valamilyen jelentésük, akkor miért kellett Ábrám nevét Ábrahám-ra 
változtatni? Miért kellett Szárai-t Sárá-ra változtatni? Miért kellett a Saul-t Pál-ra 
változtatni? Miért kellett a Simont Péterre változtatni? Látjátok, mindezeknek jelentésük 
van. Mindennek jelentése van. 

 2Móz 16:13-15; Jn 6:35, 48-51 

79 A Betlehem név jelentése pedig: Isten kenyerének háza. Mennyire illik ez Jézusra, 
az örök élet kenyerére. Krisztus az élet kenyere. Mindannyian hisszük ezt, ugye? 
Mennyire illik ez Betlehemre, a világ kenyérközpontjára, amely az örök élet 
kenyérközpontja volt. Ezért kellett ott megszületnie a Királynak. Azt mondta a János 
6:35-ben: Én vagyok az élet kenyere, mel  Iste től, a e ől szállott alá. A ti at áitok 
a a át ették a pusztá a , és eghaltak. Ha alaki pedig e ől a ke é ől eszik, 
örökké él.  Tehát, mivel Jézus az élet kenyere, az élet kenyerének Betlehemben kellett 

ilág a jö ie. Ő a i életü k ke e e a á do utu k a. Iste  Iz áel ek is az egek ől 
adott kenyeret a vándorlásukhoz, amikor Egyiptomból elindulva az ígéret földje felé  
ta tottak. Mi de  este ke é  szállt alá szá uk a az ég ől. Iste  pedig a i 
vándorlásunkhoz is megadta az élet kenyerét, amely Betlehemben, Isten kenyerének 
házában jött el erre a világra. Látjátok, hogyan kellett történnie? Ott kellett 
megtörténnie, ahová a név is szólította: Betlehemben, Isten kenyerének házában. Hogyan 



is születhetett volna ezek után Jeruzsálemben? Hogyan születhetett volna 
Rámoth-Gileádban? Látjátok, oda jött el, ahol a neve is volt: Isten kenyerének házába. 
80 Óh, fig eljétek eg, hog  Iz áel i de  este f iss ke e et kapott, el  az ég ől 
szállt alá a vándorlásuk során. Krisztus a mi életünk, az élet kenyere. Minden nap 
f issességet kapu k a e ől K isztustól, a iko  a Sze tlélek apo ta száll alá a hí ő 
emberre. Frissen! 

 2Móz 16:20 

81 A tegnapi megtapasztalás: nagyon sokan élünk a tegnap tapasztalataiból. Nem 
szabad ezt tennünk. A mai megtapasztalás kell! Ez a baj a felekezeteinkkel, akik John 
Wesley, Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin és a többi régiek 
megtapasztalásaiból élnek. De emlékezzetek rá, hogy amikor próbáltak másnapra eltenni 
az alászállott ke é ől, az a ke é  eg o lott. Kuka ok lettek e e, kis izgő-mozgó 
kukacok. Ez a baj ma: megromlott víztározók vannak, akik a múlt romlott kenyerén élnek. 

 Jn 6:35, 48 

82 Kell, hog  ala i f isset kapju k K isztustól. Az Ő Igéjét, a i e e az ó á a szól. Ő a 
i f issességü k, a ke e ü k, el  apo ta száll alá a e ől a hí ő e e  szá á a. 

Ő a i Betlehe ü k, Iste  ö ök élet ke e é ek háza. K isztus Betlehe e  született, és 
Ő lett Iste  ö ök élet ke e é ek a háza. Ő az élet ke e e. Ő a i Betlehe ü k. K isztus 
a mi Betlehemünk. A természet szerinti kenyeret az élethez szükséges tápláléknak   
mondjuk. Tápláléknak mondjuk a természet szerinti kenyeret, mint például a fehér 
ke e et és a tö i félét, a iket eg eszü k a olt a . Jézus Iste től kapott táplálék: az 
élet kenyere az örök életre. A táplálékunkat tehát kenyérnek hívjuk. Jézus pedig, az élet 
ke e e. Az Iste től kapott táplálék ekü k az ö ök élet e, látjátok. 
83 Mi nem lehetünk a magunk tápláléka. Valami másnak kell meghalnia ahhoz, hogy 
ehessü k előle. A iko  a eggel ettü k, holt a agot ettü k eg. Ha sak ala i eg 
nem hal, mi nem élhetünk, mert csakis a meghalt anyagból táplálkozhatunk. Húst eszünk, 
mert valahol egy sertés meghalt. Disznóhúst eszünk, mert persze meghalt az a sertés. 
Amikor marhahúst eszünk, akkor egy tehén halt meg. Azt mondod: - De én kenyeret 
eszem... Akkor a búza halt meg. - De én zöldségeket eszem... Akkor a zöldségek haltak 
meg. Csakis a meghalt anyagból táplálkozhatunk, és csakis így tudunk élni. 

 Ef 2:6 

84 Ha pedig a természet szerinti életünket csak a halott anyagból tarthatjuk életben, 
ha természet szerint csak úgy élhetünk, hogy valami meghalt; akkor mennyivel inkább 
kellett meghalnia valaminek ahhoz, hogy örökké élhessünk! Krisztus halt meg, hogy 
ö ökké élhessü k! Ő lett Iste  ö ök élet ke e é ek háza, a i ől a ap i de  ó ájá a  
f isse  táplálkozhatu k. Iste től száll alá a e ől, a Sze tlélek fo ájá a , aki 
táplálja a mennyei hel eke  eg ütt ülő éhes lelkeket soul . Ő a i Betlehe ü k. 
85 Akko  pedig Iste  igaz hí ő fiai ak is Vele eg ütt, Betlehe e  kellett 
megszületniük. Ha pedig Krisztusnak kellett az élet kenyerévé válnia ahhoz, hogy 
megszülessen az élet kenyerének házában, Betlehemben; akkor minden Krisztusban igaz 
hí ő K isztus a , ag is Iste  Betlehe é e  születik eg. Á e . Akko  pedig e  sak 



Jézus született Betlehemben, hanem te is Betlehem városában születtél és én is ott 
születtem. Hogy születhetsz meg Betlehemben? Itt helyben, Arizona állam Phoenix 

á osá ak Ra ada e ű fogadójá a  újjá születhetsz Iste  Betlehe é e, az ö ök élet 
kenyerének házába. Edd meg azt, és élj örökké! 
86 Miért a kis Betlehem? Ma ezt úgy mondanánk: - Mié t eg  so ó kis sze t e ető? 
Mié t ez és ié t az? Az e e ek e  is tudják, i ől a  szó. 

 Jn 1:1, Ef 2:6 

87 A Lélek azonban kijelenti. Az Ige megmutatja. Ez Isten Igéjének a megmutatkozása. 
K isztus által, és sakis Ő általa a  életü k. A sze ezetei k, a felekezetei k, a 
másságaink sak el álaszta ak e ü ket Iste től. Csakis eg  ódo  juthatu k el 
Istenhez, az pedig Jézus Krisztuson keresztül van. Nincs több út: egyetlen pap, egyetlen 
prédikátor, egyetlen rendszer vagy bármi más sem út. Csakis Jézus Krisztus, a 

egfeszített. Ő Iste  élet ke e e, és i Be e születü k eg. Ha pedig Ő Iste  élet 
ke e e, akko  Ő Betlehe . Ha pedig K isztus a  egszületü k, akko  Betlehe e  
születü k eg: a e ei hel eke  ül e K isztus Jézus a , Belőle táplálkoz a. Belőle 
táplálkoz a! Ki soda Ő? Az Ige. Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennel volt és Isten volt az 
Ige.  A iko  pedig eg  ézőpo ttal, Iste  Igéjé el tudu k eg ütt ül i és a ól táplálkoz i, 
akkor vagyunk Isten szellemi Betlehemében: ahol Isten szellemi kenyerét esszük és ahol a 
lelkeink (soul) minden általa kimondott szóra azt felelik: - Ámen! Élvezzük a mennyei 
angyal eledelt. 

 Mk 16:17 

88 Az Ige azt mondja: Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek...  A hitvallás vagy a 
felekezet pedig azt mondja: - Óh, nem úgy van az... De az igaz ember, aki Betlehemben 
született, azt mondja: - Ámen! 

 Jn 14:12 

89 Azokat, amiket én cselekszem, ti is cselekedni fogjátok.  A felekezet azt mondja 
erre: - Nem más ez, mint forró érzelem... Az igazi betlehemi polgár azonban azt mondja: - 
Ámen. Mert elégedett azzal, hogy ez angyali eledel. 

 Jn 15:7 

90 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit 
csak akartok, és meglesz az néktek.  Ámen. 

 Ef 2:6 

91 Óh, az okoskodó és a túl kö ülteki tő soha e  látja ezt eg. A i a 
ragaszkodunk a vének hagyományaihoz, hogy különféle kártyákra és igazolványokra van 
már ahhoz is szükségünk, hogy szószékhez állhassunk. De nem ez kell! Isten szószékéhez 
úgy állhatsz oda, ha megalázod magad. Jöjj be az élet kenyerének házába, Jézus 
Krisztus a, és élj ö ökké az Ő jele lété e ! E elkedj fel a e ei hel ek e K isztus 
Jézus a , és lako ázz az Igé ől. Ez Iste  Betlehe e. 
92 Hányan vagyunk itt ma reggel? Hányan vagyunk készek elfelejteni a 
hag o á ai kat? Há a  ag u k készek elfelejte i az Igé el e  eg ező 



hitvallásokat? Miért nincs ébredésünk? Miért nem történnek ezek a dolgok? Mi a baj a 
pünkösddel? Hogy megszervezte magát. Így igaz. A pünkösdöt nem lehet szervezni. 
Szervezetet viszont lehet csinálni. A pünkösd azonban egy áldás, Isten hatalma. Ha pedig 
őszi te pü kösd ől a  szó, akko  az soha e  eg  el  az Ige ellett ala il e  
hitvallásért. Az Igét választja. Igen, mert körül van metélve a világtól és a világ dolgaitól. 
Csakis Isten Igéjén áll, és abban hisz. Betlehemben vagyunk, Isten országára 
pályázókként. Isten örök élet kenyerét esszük. Isten, a kenyér, Betlehemben született 
meg, hogy az élet lelki kenyerévé legyen. Az örök élet lelki kenyerévé, Isten házában. Óh! 
Betlehe e  születü k eg a eggel, a iko  Jézus K isztus a  egszületü k. Me t Ő 
Isten Betleheme. Jézus Isten örök élet kenyerének háza.  
93 Ő a i izü k is á do utu k a. Tudjuk, hog  Ő a íz. Mi t Izráel népe a vándorlás 
köz e : áütöttek eg  sziklá a. A ke é  pedig a e ől szállt alá. Eg  sziklá a ütöttek 
á, hog  tudja ak i i előle, hog  élet e  a adhassa ak az útjuk so á . Iste  áütött 

egy sziklára, illetve Mózesnek mondta, hogy üssön rá. Isten prófétája ütött rá a sziklára. 
Mi történt? A szikla megnyílt. A szikla Krisztus volt. Hiszitek ezt? Rendben. Ha pedig a 
p óféta eg itotta a sziklát, hog  a ól élet jöjjö  elő; akko  a a Sze tlélek e a  
szükségünk egy olyan emberben, aki megüti azt a sziklát. Ámen. És kiengedi abból a 
sziklá ól az Igét, e t Ő az Ige. 

 Zsid 13:8 

94 Kitértünk a hitvallásokra, és poshadt vizet ittunk a víztározókból. Ma arra van 
szükségü k, hog  az élő Ige íljo  eg: hog  Ő teg ap, a és i dö ökké ug a az. Ne  
tévedhet. Nevezhetik ezt gondolatátvitelnek, vagy spiritizmusnak, vagy ördögnek, vagy 

á i ás ak. A íg az az Ige sza ado  ö lik és eg selekszi azt, a it elő e el o dott; 
i daddig Betlehe  lakói ak az e  ás, i t a Dá id házá a  lé ő fo ás ott 

Betlehemben, ahol Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezzel és ebben 
éljetek, mert ez az az útra szükséges víz, ami Izráelnek is volt. 

 2Sám 23:14 

95 Dávid egyik nagy megtapasztalásáról olvashattok a 2Sám 35:35-ben. Az elején azt 
olvastuk fel, hogy Dá id Betlehe e  született, de késő  égis e ekül ie kellett. Óh, 

i soda lát á ! A filiszteusok ak akko i a  ő ségük olt azo  a földö . Saul az a ag  
e e  olt, aki egész Iz áelt ű e itte. Elesett Iste től és Iste  elle ségé é lett. A 
filiszteusok pedig ő séggel ették kö ül Betlehe  á osát. Dá id pedig p ó ált isszaté i 
az otthonába, de nem tudott. Kint volt a pusztaságban. Olyan volt, mint egy üldözött 
menekült. 

 Jel 3:20 

96 Mil e  g ö ö ű kép is ez K isztus ól, az üldöztetett ől. Bizo , ost Őt üldözik. 
Azt mondod: - Nem lehet... Ha hiszel a Bibliának, akkor bizony így van. A Biblia azt 
mondja, hogy a laodiceai gyülekezet korában Krisztus a gyülekezeten kívül van: kopogtat 
és próbál bemenni a saját gyülekezetébe. A menekült olyan ember, akit visszautasítanak, 
akit kirekesztenek. Az Ige és a Szentlélek vissza van utasítva. Így van. Nem tudnak 

eke ül i oda. Ha eg sze  elfogadjátok Őt, akko  ektek kell ki e etek, hog  



egtaláljátok Őt. Ki kell e etek Hozzá. Ő e  tud ejö i. A i a szilárdan állnak a 
maguk hitvallásain, hogy nem hagynak téged prédikálni a dolgokról és nem hagyják, hogy 
hidd azokat a dolgokat. 

 Azt mondod: - Hiszed, hog  Ő ug a az? 
97 - Óh, izo os é tele e  Ő ug a az... Nos, ezzel ég e  laksz Betlehe e . 
Nem, nem. Ezzel az poshadt izű íztá ozó ól iszol és o lott ke e et eszel, a i 

apokkal ezelőtt szállt alá. - Mit is o dott e ől X. Y.? Lehet, hog  a aguk apjai a  
igazuk volt. Ma azonban már más napokat élünk. Az Úr napját! Ez egy másik gyülekezeti 
korszak, nem a filadelfiai. Ez a laodiceai korszak. El van utasítva. Krisztus üldözötté vált a 
saját egyházában. Ki van rekesztve. Idegen. 

 Lk 17:28,29 

98 Akár most lejöhetne ide és munkálkodhatna az emberek között. Megtehetné 
ugyanazokat a dolgokat, mint amiket akkor tett: hiszen meg is mondta, hogy az utolsó 
napokban úgy fog cselekedni. Ugyanazokat a jeleket és dolgokat mutatja meg. Azt 
mondta, hogy ugyanazt megteszi, amit Sodoma idejében megtett. Tudjuk, hogy mit tett a 
gyülekezettel akkor.  
99 Látjuk Billy Graham-et, ahog a  a a  az idő e  is hí ökök e tek el p édikál i a 
felekezetekhez. Kifelé hívták az embereket onnan. Azt mondták nekik, hogy az Igét 
higgyék és hogy jöjjenek ki Sodomából. 
100 Á ahá  sopo tja e  olt Sodo á a . Ők akko a á  kihí ottak oltak. 
Nézzétek meg az angyalt, hogy milyen jelet adott nekik, amit felismertek. Ugyanez a 
dolog megtörténhet, és az emberek mégis azt mondják: - Óh, hát ne higgyetek neki... 
Miért? Miért? Mert Krisztusból üldözöttet csináltak a maguk szervezetében, és annyira 
elidege ítették agukat Tőle. A pü kösdiek és a tö iek is. Po tosa  ez az igazság. 
Tudom, hogy sérti a fületeket. De figyeljetek, ha valami nem... Ha ez az igazság, akkor 
sérteni is fogja a fületeket. Így igaz. Ennek kell az igazságnak lennie. 
101 Most pedig ézzétek eg Dá idot. Ott fe t Dá id hatal as g őzel ek ől ál odott. 
Eg  a la g a  húzódott eg, essze a á ostól, úg  5 é föld i e. O a  fe t ől 
látta azt a várost, ahol született, ahol királlyá kenték fel és ahol a többi dolgok történtek 
vele. 
101 Akkoriban kb. annyian lakhattak Izráelben, mint ma Németországban. Az országban 
kisebb városok voltak. Az emberek a védelem miatt laktak városokban. Onnan hajtották 
ki a juhokat és a tö i állatot a földek e legel i, esté e pedig isszate elték őket. 
Éjszakára pedig az ólokban, karámokban tartották az állatokat. 

 1Sám 17:34,35 

103 Dávid pedig, miközben lefelé nézett a városra, elkezdett visszaemlékezni a 
hatalmas tettekre, amit Isten rajta keresztül vitt véghez. Emlékezett a hatalmas 
g őzel ek e, el eket Isten rajta keresztül vívott ki. Egy napon a hegyeken legeltette a 

á á okat. Miköz e  ott feküdt a zöld fű e , eg  ed e jött elő és el agadta az eg ik 
kis á á t. Dá id pedig utá a e t, és egölte a ed ét. Iste  g őzel et adott eki, 



mert apja parancsa volt, hogy vigyázzon azokra a juhokra. Ez volt a munkája, hogy a 
juhokra vigyázzon! 
104 Óh, pásztorok, ez a ti munkátok! Hogy juhoknak való eledelt kapjanak, nem pedig 
emlékkönyveket. Juhoknak való eledelt: Isten Igéjét! 

 1Sám 17:34,36 

105 Bejött alaki és el agadott közülük eg et. Bejött alaki, agá al itt eg et, ő pedig 
utána ment. Amikor egy oroszlán vitt magával egyet, akkor is utána ment. Addig nem 
nyugodott, amíg vissza nem szerezte. 
106 Ezé t lehetett az ö é a ag  g őzele  azo  a apo , amikor Izráelt meghátrálni 
látta. Látjátok, Izráel a hitvallásokat és a többi dolgokat hallgatta. Mindannyian jártak 
gyülekezetbe. Mindannyian körülmetélkedtek. Mindannyian elmentek a paphoz és áldást 

ettek, ielőtt satá a i dultak. A iko  pedig a te észetfölötti megtörténésének ideje 
jött el, mindannyian gyávák voltak: mert valami szembe került velük. Nem volt 

ak e őségük, e  olt eg e ük az, a it a ai ut ai el  íg  fejez ki: aki e , az 
e . Vala i hiá zott előlük. Képtele ek oltak ki e i oda, hogy szembenézzenek az 

óriással. Miért? Hiszen a pap mindnyájukat megáldotta. Szent áldás volt rajtuk. 
Valószí űleg i d leté deltek és sze telt ízzel fel is ke ték őket. Most pedig i d ája  
csak álltak ott. Amikor egy nagy ellenfél állt eléjük, semmijük sem maradt. Ott állt Saul is: 
ő olt az eg házi elöljá ó, ag  aga a püspök. Ott állt, iköz e  eg  fejjel és állal 
magasabb volt mindenkinél a hadseregben. 

 1Sám 17:9 

107 Góliát pedig kihí ta őket, azt o d a: - Ha megölöm azt a harcost, a szolgáink 
lesztek. Ha pedig ő öl eg e ge , i leszü k a szolgáitok... De túl ag  olt az elle fél. 
35 cm-es ujjai voltak,  70 cm-t ért át egy kézzel. Nézzétek, mekkora keze volt! Egy 

o ális lá dzsa akko a olt a kezé e , i t ásé a  eg  a ótű. És go doljátok el, 
ekko a lehetett a feje: k . i t eg  fü dőkád. Sisak is olt ajta, 5 ag    astag. 

Réz ől készült, ez olt a fejé . A ell asa akko  olt, i t eg  a laktá la. Úg  olt 
összeállítva, hogy lélegezni és mozogni is tudjon benne. Ilyen hatalmas harci ruhában 
talán 150 vagy 250 kg réz is lóghatott rajta, csak a mellkasán. A kezében pedig hatalmas 
lándzsát fogott, ami 10 méter hosszú lehetett. 
108 Mire nem képes az ellenség, amikor látja, hogy labdába sem mersz rúgni?! Mit nem 
gondol, hogy tehetne veled, és hogy miként fog arról dicsekedni?! - A csodák ideje elmúlt 
már. Hogy is hihetnénk ma, hogy vannak még csodák? 
109 Aztán ott jött a kis beesett vállú fiúcska. Nem voltak teológiai tapasztalatai, de 
megtapasztalta azt, hogy Isten mindig Isten maradt. Isten megtartja az Igéjét. Jött ez a 
kisfiú, és Saul azt mondta neki: - Várj, legalább harci öltözéket hadd adjak rád. 
 

1Sám 17:26,32 

110 Ráadta a sisakot, és Dá id szi te elesüll edt tőle a föld e. Ne  tudott ele it 
kezdeni. Azt mondta: - É  se it e  tudok ezek ől a ha i dolgok ól... Azt o dta: - 
Ne  is e e  őket. Eg  dolgot azo a  tudok, hog  féltek ki e i egküzde i az 



ó iással. Itt álltok, és az élő Iste  g ülekezeté ek o djátok agatokat. Köz e  pedig 
engeditek, hogy az a körülmetéletlen hitetlen kinevessen benneteket? Azt mondta: - 
Majd én megküzdök vele! 
111 Óh, ilyen emberekre van ma szükségünk, akiknek volt megtapasztalásuk! 

 1Sám 17:43,44 

112 Mit tett ő? Mit tett a etlehe i kis Dá id? Ki e t, hog  egküzdjön az óriással. Az 
óriás az istenei (többes számban: istenei) nevében átkozta Dávidot, az óriásai vagy az 
iste ei e é e  átkozta őt. Előállt és azt o dta: - A mai napon a lándzsámmal nyársallak 
fel, a tetemedet a fákra aggatom és a madarak laknak majd jól előled! 

 1Sám 17:45,46 

113 Dávid azt felelte: - Filiszteusként jössz hozzám. Egy filiszteus nevében állsz elém 
ha i uhá a  és lá dzsá al. É  pedig Iz áel Ú  Iste é ek a e é e  állok eg előtted! Mi 
volt az? Az Ige! Az Ige: - Az Igé el állok eg előtted! Dávid azt mondta: - A mai napon 
fejedet veszem... Az óriás csak nevetett és megindult Dávid felé. Dávid nem hátrált, 
ha e  ő is egi dult az ó iás felé. Csak eg  fedetle  hel  olt az ó iás fejé , és Iste  oda 
irányította azt a követ.  

 Zsolt 10:6; Zsolt 16:8; Zsolt 23:1-4; Zsolt 30:6 

114 Dávid ott feküdt, üldözöttként. Közben elgondolkozott azon, hogy milyen is volt az 
a ag  g őzele . Aztá  iztosa  elgo dolkozott a zsoltá oko  is, hog  a iko  a heg eke  
feküdt a fű e , há szo  el élkedett Iste ől. Azt mondta, hogy parancsolatait az 
ágyvégébe és az ujjaira kötözte, hogy vele legyenek, bárhová is megy. Előtte  a  az Ú  
mindig, és nem rendülök meg.  Mi dig aga előtt ta totta Iste t. És i soda g őzel ei 
voltak! Amikor ihletet kapott, akkor zsoltáros lett előle. Felug ott, tollat agadott, leí ta 
a zsoltá okat és é ekelte őket. A iko  etöltekezett a Sze tlélekkel, akko  sak tá olt, 
táncolt és táncolt a Lélekben! Néha annyira magával ragadta a Lélek, hogy a zsoltárok 
írása által táncolt a Lélekben. Biztosan visszaemlékezett a különféle zsoltárokra. Az Úr az 
é  pászto o ; e  szűkölködö . Fü es legelőkö  ugtat e ge , és se des izekhez 
terelget engem. (A 23. zsoltár.) Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet 
e ge  az ő e éé t. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a 
gonosztól, mert te velem vagy...  
115 A i t pedig ezek ől go dolkodott, iztosa  ag o  eleg olt. Megszo jazott, 
ki elegedett és e ejtékezett. Lelátott a ölg e a heg  tetejé ől, a i a á os ak a keleti 
oldalá  állt. A iko  pedig leteki tett, a filiszteusokat látta, hog  ez é el álltak ő séget a 

á os kö ül. Látta azt az ö eg kutat, a i ől eg sze  i ott. Óh, elgo dolkodott a ól a 
eggel ől, a iko  eg sze  ki itte a juhokat. Ki itte a juhokat, hog  legeltesse őket. El e t 

ahhoz a égi kúthoz is, e t ol a  jó ize olt. I ott előle, és aztá  a juhokat is egitatta. 
Ott, Betlehemben adott vizet a juhainak. 
116 Pontosan ezen a helyen itatja meg Isten ma is a juhait: ott Betlehemben, a friss és 
hűs íz ől. 

 2Sám 23:8, 12, 15, 20, 21 



117 Dávid azt mondta: - Bárcsak megint ihatnék abból a kútból! Nemsokára befejezem, 
nagyon figyeljetek. - Bárcsak ihatnék! A belseje is kiáltott: - Bárcsak még egyszer ihatnék 
a ól a etlehe i kút ól! Az ő kí á sága pedig pa a s volt azok számára, akik szerették. 
Ne felejtsétek, hog  a lelke soul  kiáltott azé t, hog  ihasso  a ól a íz ől. Azok 
szá á a pedig, akik sze ették őt, a legkise  kí á sága is pa a s olt. Azt ol assuk, hog  
eg ... Há a  is összeg űltek, áto  e erek. Egyikük egymagában 800 harcost ölt meg. 
A másik beugrott egy verembe, ahol megölt egy oroszlánt. A harmadik pedig egy bottal 
ki e te eg  eg ipto i kezé ől a lá dzsát, és a saját lá dzsájá al szú ta át. Aztá  egállt 
azon a lencseföldön, és 300 embert ölt meg maga körül. Bátor  emberek! Pogányok 
voltak. Figyeljétek, honnan származtak. 
118 Dá id itt K isztus képe. Betlehe é, e t K isztus Dá id Fia. Ott áll, és a ól a íz ől 
kí á a i i. A kí á sága pedig pa a s olt, a i t o dta , az őt sze etők számára. 
Há o  kato ája is előhúzta a ka dját és 5 é földö  ke esztül kasza olták a ha osokat, 
hogy bejussanak a városba. Amíg mások úgy harcoltak, hogy... Nagy harcosok voltak a 
filiszteusok, némelyikük kétszer akkora, mint Dávid harcosai. Dávid harcosai azonban igazi 
férfiak voltak, és tudtak harcolni. Az egyikük egy napon egy kézzel 800 embert sebesített 

eg aga kö ül. Báto  ha osok oltak, íztak Iste e . Hittek a ezetőjük e . 
Keresztülvágták magukat az ellenség seregén. Egyikük hozta a vödör vizet, másikuk 
kaszabolta az ellenséget: 15 mérföld oda és 15 mérföld vissza, hogy Dávid ihasson abból a 

íz ől. 
119 K isztus a  kiá ázol a e e , i t ki ál  és i t ha os, e t Ő is ke esztül ágta 
az útját. Keresztülvágta az ellenség halál vonalát. Keresztülvágta az ellenség vonalát, hogy 
lehessen örök életünk: hogy miénk lehessen az örök élet vize. Még a halálon is keresztül 
ment, és Magára vette a halált. Halált halt, aztán pedig visszatért, hogy nekünk örök 
életü k lehesse . Ő a ki ál  és Ő a ha os. Ne  i g őztü k, a g őzele  á  eg olt! 
Ne  i g őztü k a halál fölött, ha e  Ő g őzte le a halált é tü k! Ő a i Dá idu k a. 
G őzött a halál fölött. Betlehe  ize és ke e e. 
120 Betlehem volt a központ. Ti, történészek, tudjátok ezt. Ott volt a nagy búzate ő 
vidék az öntözés és a többi körülmény miatt. Rengeteg gabona termett ott. Ott volt a 
legjobb víz is. Palesztína kenyér központja és víz központja volt.  
121 Ma pedig nem számít, hogy milyen sok szervezetünk van, és hogy milyen sok 
ilyen-ol a  e ű test é  a , és hog  ők it kép isel ek. Ma is K isztus a hí ő e e  
Betlehe e. Ő a ke é  és a íz hel e. Ez ektek is jó, etodisták; ektek is, aptisták; 
nektek is, pünkösdiek; és a többieknek is. Minden egy helyen van: Betlehemben. Onnan 
jön az élet kenyere és az élet vize... Onnan. 

 Jn 1:14; Zsid 13:8 

122 Ő a ke e ü k, Iste  ke e e és ize szá u k a. Ő a közpo t, az eg etle  hel , 
ahol ke e et és izet kaphatu k: sakis Tőle. Iste  háza. Jézus K isztus sze él é e , a 

i Betlehe ü k e . És Ő a testté lett Ige. Íme az Ige: az élet kenyere és az élet vize. A 
Zsid 13:8 azt mondja: Ő teg ap, a és i dö ökké ug a az.  Ez azt jele ti, hog  Ő a i 
Betlehemünk, ahonnan kenyeret és vizet vehetünk: az egyetlen hely, ahol örök életet 
kaphatunk.  



 2Sám 23:16, 17 

123 Figyeljük meg, hogy miután Dávid megkapta a vizet, nem itta meg. Azt mondta: - 
Tá ol leg e  tőle . Hisze  azok é e ez, akik életüket halál a ad a e tek el é te... Hog  
vizet hozzanak neki. Figyeljétek! Dávid kiöntötte a földre azt a vizet, italáldozatnak Isten 
elé. Ámen! Testvéreim, emeljétek fel a hiteteket csak egy pillanatra most. Megtagadta 
magától, hogy megigya azt a vizet. Kiöntötte a földre, italáldozatként Istennek. 

 Jn 3:16 

124 Mennyire illik ez a Jn 3:16-ra, hogy Isten úgy szerette a világot, hog  az Ő 
egyszülött Fiát adta érte. Jézust, az Élet Fejedelmét, aki eljött ide, hogy ne kelljen 

eghal u k. Ő Maga g őzte le a halált és saját életé ek é ét o totta ki a föld e. Á e . 
Ez olt a ű ei ké t aló áldozat. Ő az a szikla, a i e áütöttü k. A földre ontotta ki a 
d ága, Iste től kapott é ét. 
125 Hallottam, hogy valamelyik este azt mondta valaki egy üzenetben, hogy eljöttek... 
Azt hisze , Bill  G aha  olt az. Teg ap este hallgattuk őt, a iko  a ól eszélt, hog  
elment Izráelbe és Palesztínába. Azt mondta: - Eljöttünk, hogy higgyünk a népednek... 
Valahogy így mondta. Nekem persze nagyon tetszett, hogy megjelent abban a világi 

űso a  teg ap este. Soka  egítéltétek őt ezé t. Azo a  eg étek ész e, hog  az 
egész e zet őt fig elte akko . Ő pedig e  hát ált eg, po tosa  azzal állt elő, a it 
hisz. És én nagyon tisztelem ezért. Azt mondta Billy Graham: - Elmentem Izráelbe, és azt 
mondtam az ottaniaknak: A ti népetek egyik gyermekét imádom... Más szavakkal 
mondta, de ezt. 

 Jn 1:14; 1Tim 3:16 

126 Azt gondoltam magamban: - Billy, ez csodálatos. Szeretném látni, ahogy ezzel az 
Iste től kapott hatalo al egállsz Holl ood fé ei e , és izo ságot teszel Jézus 
K isztus ól. De tudod, Ő e  olt zsidó... Jézus Iste  olt, e  eg  zsidó. Ne felejtsük, 
hog  a é test a fé fitől jö . Jézus pedig e  e e  olt: se  zsidó, se  pogá . Ő a 
testben megteremtett Isten volt. Bennünket nem egy zsidó, vagy egy pogány vére 
üd özít, ha e  sakis Iste  é e ta t eg. Iste  Be e lé ő te e tő é e, ez által 
leszünk... Ha Ő zsidó ag  pogá  lett ol a, i d ája  el esz é k. Ő a testet öltött 
Isten volt. Így igaz. 
127 Én nem egy zsidót imádok. Amikor Jézus Krisztust imádom, akkor Istent imádom. 
Nem egy történetet vagy valamilyen történelmi dolgot imádok. Jézus Krisztust imádom. 
Jézus K isztus jele létét i ádo  e e  a pilla at a  is, a i az Ő Igéje, e e  a ko a  
megmutatkozva. 

 Ámos 3:7 

128 Iste  kezdettől fog a eljuttatja hozzá k az Ő Igéjét. És alahá szo  eg  il e  
korszak eltelik, Isten egy felkent prófétát küld el arra a korszakra. Így tett Noé idejében és 
a többi korban is, amikor ígéreteket adott. Nem számít, milyen állapotba került az egyház. 
Ő i dig íg  selekszik. Elküld eg  felke t e e t. Me t Iste  Igéje a p ófétákhoz jö . 
Amikor pedig kiálltak a p óféták a aguk ko á a , az akko i sze ezetek átkozták őket. A 
próféta azonban mégis az Igén állt, és életre keltette az Igét. 



 Mt 26:39; Mk 14:36; Lk 22:42; 2Kor 5:19; Kol 2:9 

129 Jézus olt Iste  Igéjé ek a teljessége, e t Ő olt test e  az Iste ség teljessége. 
Benne lakozott Isten teljessége. Isten Jézus Krisztusban lakozott. Isten Jézusban volt, hogy 
a világot megbékéltesse Önmagával. Nem zsidó volt és nem pogány: hanem Isten! Ott 
állt, Önmagát megteremtve. Mennyire összeillik minden! Ábel ártatlan é étől kezd e 
Isten saját vérének kellett kiontatnia, hogy megváltson bennünket. Nem tartotta meg a 
Maga életét. Nem tartotta meg a saját életét, hanem azt mondta: Atyám, ha lehetséges, 

úljék el tőle  e pohá ; i dazáltal e úg  leg e  a i t é  aka o , hanem amint te.  
Odaszánta Magát az Igének. 
130 Ugyanezt mi is megtehetjük ma. Választhatod a magad hitvallását, X. Y. tanítását és 
mehetsz vele, amerre akarsz. Vagy azt mondhatod: - Ne az én akaratom legyen meg, 
hanem a Tiéd... Jöjj vissza Isten Igéjéhez. - Legyenek a tiétek a karácsonyi díszek és 
tegyetek velük kedvetek szerint, de az én szívemben az én Jézus Krisztusom legyen... Nem 
számít, mennyire alázatos ez. Nem számít, ha az emberek kinevetnek érte. A dolgok 
természetét figyeld meg. Nézd meg, hogy úgy cselekszenek-e, ahogyan Jézus cselekedett. 
Ha e , akko  e haso lítsd ehhez az Igéhez. Állj el tőle, ha i s e e K isztus, e t 
Krisztus az Ige. 
131 Látjuk, e i e összeillik i dez. A i sziklá k a kellett áüt i. Az Ő é e fol t ki a 
földre, a bű ös e e  italáldozataké t. A i Betlehe ü k, izü k, ke e ü k és életü k 
lett feláldoz a, hog  egtisztulhassu k i, tisztátala  ű ösök. 

 Jn 3:16; 1Kor 12:13 

132 Óh, é  ű ös a áto , hog  utasíthatsz issza e i e osto á  eg  il e  
áldozatot? Hiszen Iste  az Ő eg szülött Fiát adta, ű é t aló áldozatul; hog  aki sak hisz 
Ő e e, Ő e e, el e essze , ha e  ö ök élete leg e . Hog a  lehet eke ül i Hozzá? 
Egy Lélek által valamennyien egy Betlehembe keresztelkedtünk bele. Isten Igéjébe, amely 
az erre a korszakra megmutatkozott Krisztus. 
133 Isten a Biblia minden erre a korra szóló ígéretével egy próféta színrelépését várja, 
hogy bemutassa az ígéreteket. Ezt ígérte meg Isten a Mal 4-ben. Így fog történni. Nem 
számít, hogy az emberek mennyire tartják ezt bolondságnak, így fog történni. Mert Isten 
íg  o dta! Hisze  ég ezek ől a kö ek ől is képes fiakat tá aszta i! A hit allásu k 
nem fogadja el, ha a gyülekezetünk nem fogadja el. Isten vissza tud menni egy istállóba, 
és Isten oda tud menni, ahová csak akar. De lesz valaki, aki a mai napra szóló Igével fog 
előáll i. Hisze  ala i ek e kell utat ia azt. Ne  eg  sopo t teszi ajd eg, e t 
soha nem csoportokról volt szó.  
134 Óh, fiak és harcosok, amint most befejezem. Nem akarlak sokáig itt tartani 
benneteket. Ha az Úr úgy akarja, akkor most már befejezem. 5 perc múlva, vagy inkább 6 
perc múlva 11 óra van. Figyeljetek, ti harcos fiak, ti férfiak, akik fiaknak mondjátok 
magatokat! Tudjátok, hogy mit ábrázol Dávid? Dávid Krisztust ábrázolja. Krisztus Dávid Fia 
volt. Figyeljetek most, ahogy befejezem. Sokan voltak azok a pogány harcosok, sokféle 

idék ől szá aztak. Mégis i deg ikük tudta, hog  az a e ekülés e  lé ő e e  
felkent volt. Tudták, hogy Dávidot megtagadta a saját népe, és azt is tudták, hogy rajta 



olt a ke et. Látták. Úg hog  az ő oldalá  álltak, ég az életük á á  is! Báto   e e ek 
voltak, még ha a kívülállók nem is gondolták így. 
135 A saját népe kivetette Dávidot. Nem akarták, hogy bármi közük is legyen hozzá. 
Saul ette üldöző e, a felekezet ezetője taszította ki, hog  se i köze e leg e  
Dá idhoz. A allásos ta á s ki ekesztette őt, és e ekülés e ké sze ítette. Me ekül iük 
kellett, ahová csak tudtak. Ott volt a hegyen, ahol egy pogányokból és más 
származásúakból álló kis csoport tekintett úg  á, hog  tudták, ő lesz a kö etkező ki ál . 
136 Ma is íg  a  ez az Ige sze i ti hit e  áto  kato ákkal! Ők tudják, hog  az Ige 
megígéri Krisztus visszatértét. Nem a dollármilliók érdekelnek bennünket. Hanem Jézus 
Krisztus visszajövetele az, ami bennünket érdekel. Óh, Isten harcos katonái, mi a baj 
veletek? Hogyan álltok ma helyt? Amikor látjuk, hogy a Biblia szerint Neki menekülnie 
kell. Ki ekeszti az eg háza, és ki ekesztik a sze ezetek. És ti tudtok e ől. Se i é tel e, 
hogy szépítgessük: ez az igazság. A Biblia mondta, hogy így lesz. Jöjjetek ki a fenevad jele 
alól! 
137 Nézzétek ezeket a fé fiakat! Előhúzták a ka djukat. Mi olt az? Dá id kí á sága, 
hog  hűs izet ig o . Dá id! Mi soda előképe ez a á ak! Dá id: K isztus. Tudjuk, hog  
szent nevető ek hí ják Őt, hog  fa atikus ak o dják és hog  ki ekesztik a 
g ülekezetek. Meg a  a aguk hit allása és úg  tesz ek, i tha ők si ál ák az első 
karácsonyt. Tudjuk mindezt. És azt is tudjuk, hogy ez az Ige mindig igaz marad, és hogy be 
fog teljesülni. Krisztusnak pedig az a kívánsága, hogy szilárdan álljanak a férfiak, a 
harcosok! Ámen! 

 Mal 4:6 

138 Óh, jöjjjetek és álljatok ellé , szö ű hel e  állok. Íg  hí lak ki a e eteket! 
Ezek a kazetták eljutnak mindenfelé. Kihívom most azt a férfit, azt a katonát, aki szereti 
Jézus Krisztust: aki tudja, hogy ma kell beteljesülniük ezeknek a dolgoknak. Testvérek, 
jöjjetek és álljatok ellé , és húzzátok elő az Iste  Igéjét. Felejtsétek el a szá az 
víztározókat és a megposhadt felekezeteket, melyekben most éltek. Merítsetek Isten friss 
Igéjé ől. Adju k Jézus ak eg  jó ag  pohá al a f iss, pü kösdi íz ől! Ez a a kí á sága: 
vissza az eredeti Pünkösdhöz, vissza az Igéhez! Prófécia van róla, hogy ezt teszzük majd, a 
Mal 4-ben... A gyermekek hitét az atyákéhoz fordítja, újra. Ki áll fel ezért ma reggel? 
139 Mi t Dá id, tudjuk, hog  Dá id hatalo a jut. Jézus K isztusé lesz a ilág. Ő ö ökli a 
földet, Ő lesz a Ki ál  a föld fölött. Ma elutasítják Őt. Me ekül ie kell a saját épe elől. 
Persze, hogy kiveti magából a ilág, i dig is ki etette. De a a saját eg háza üldözi Őt. A 
saját g ülekezete eti ki Őt, e t az Ige hel ett a hit allásaikat és a hag o á aikat 
szeretik. Nem engedik, hogy az Ige megmutassa magát. Nem engedik, hogy hatalommal 
hirdessék az Igét. Elvágták agukat az Igétől, ahog  a Bi lia eg is o dja ezt óluk a Jel 
17- e . Mit si ál ak ők? Összeg ülekez ek a, és eke ül ek az eg házak 
világtanácsába. A katolicizmus és a protestantizmus egyesül egymással, ezzel megrajzolva 
a fenevad jelét és felállítva a fenevad képmását. A protestánsok bele akarnak tartozni, és 
a pünkösdiek is mindenfelé. A pünkösdi elöljárók elmennek Rómába, és visszatérve  azt 
mondják: - Ez a legszentebb hely a világon. Texasban és mindenfelé még a rádióban is 
sugá ozzák a űso aikat, miközben tudják, hogy a hitvallásuk bele lett oltva az Igébe. 



140 Óh, Betlehem lakosai! Hallelujah! Olyan férfiakat hívok, olyan harcosokat, akik nem 
félnek. Nem számít, hogy egyik oldalamon 800 katona áll, a másikon pedig 10000. Olyan 
harcosokat akarok, akik velem jönnek, és utat vágnak a hitetlen filiszteusok seregén 
keresztül! Az egyházak világtanácsa körülvette Isten Igéjét, és a maga hitvallásaival 
próbálja megetetni az embereket. Van egy kút, egy friss vizet adó kút Dávid házában, 
Betlehemben: a ű e és a tisztátala ság a. Test é e , a ű  az Iste  Igéjé e  aló 
kételkedés! 
141 Kicsoda... Harcos, aki látja az ezeréves királyság elérkeztét? Melyik harcos látja a 
Szentlélek eljövetelét Jézus Krisztusban, Krisztus szó szerinti testében, hogy ismét 
u alkodjo ? Ők állja ak ellé . Állja ak ellé ! Vágjuk ke esztül a felekezeti hit allást! 
Jussunk be oda! Egy jó pohár friss, pünkösdi vizet szeretne inni, az eredeti Pünkösdét: 
nem az ugrálásét, a sikoltozásét és a kiabálásét. Az igazi Szentlélek keresztségre 
gondolok, melynek gyümölcse Jézus Krisztus élete az emberben. 
142 Bocsássatok meg nekem, ha fájdalmat okozok nektek. Nem, ne tegyétek. Az Úr 
Jézus nevében cselekszem. Gyertek vissza! Álljatok ki, bátor férfiak, akik látjátok Dávidot 
állni magatok mögött! Jézus Krisztust, akit a saját egyháza üldöz, akit kirekesztettek a 

aguk hit allásai al. Va  eg  f iss izű fo ás ott hátul. Á e . Va  hatalo , el  által 
új a él ez az Ige, eg a  p ófétál a, hog  eteljesül ezek e  az idők e . Iste  o dta, 
hogy eteljesül. Be kell teljesül ie. Soha e  g őztök a a  a se eg e , a el ik e  
most vagytok. Saját magatokat veszitek körül. A Pünkösdöt veszitek körül a sok 
szervezettel, és a Pünkösdöt egy hitvallássá csonkítjátok. 
143 Óh, Isten emberei, hol az a kard? A mi Urunk kívánja azt a friss italt. Még ha az 
életünkbe kerül is, vágjunk át azon a dolgon. Olyan nehéz egyedül megállni. Férfiakat 
hívok, hogy álljanak mellém, álljanak mellém az Igével! Amit az Ige mond, azt tegyétek: 
úgy cselekedjetek, ahogyan az Ige mondja. Nem számít, hogy bármi más mit mond. Így 
maradjatok meg, mert csakis így fog vágni. Jussunk el Betlehembe, Isten igazi vizéért. 

 Jn 15:7 
144 Ha én bennem maradatok és én tibennetek... Ha én bennem maradtok és az én 
beszédeim bennetek maradnak...  Itt maradásról van szó, nem pedig ide-oda ugrálásról. 
Ne  a ól, hog  a tagsági ká t ádat az eg ség hí őktől át iszed a kétiste  hí őkhöz, 
o a  eg átigazolsz a há o ság hí őkhöz, aztá  issza a efo átusokhoz, az 
evangélikusokhoz. Ha én bennem maradtok Ő pedig az Ige , az é  eszédei  e etek 
maradnak!  Ne féljetek sem 800-tól sem 8000000-tól, mert veletek vagyok. Megint 
szeretnék abból a kútból inni. 
145 Istennek olyan népe lesz, akik isznak abból a kútból! Hallelujah! Lehet, hogy 
bolondnak gondoltok engem, és lehet, hogy az is vagyok. De akkor Jézus Krisztusért és az 
Ő Igéjéé t ag ok olo d. Ha olo d ak kell, hog  hí ja ak, akko  hí ja ak olo d ak az 
Ő Igéjéé t. Soha e  a sze ezetek e  lé ő e e ek elle  olta . A e dsze  elle  
szólok, amely kirekeszti magából Isten Igéjét. Vágjunk át rajta, harcosok, álljunk ki! 
Me jü k el ahhoz a kúthoz. Ő a i Betlehe ü k. 



146 Itt a ak az ö eg íztá ozók, ost sze eződik az eg házak ilágta á sa. Iste  f iss 
Igéjét állítsuk helyre, és ne egy felekezetet. Ne azokból a régi víztározókból merítsünk 
hit allást, a el ek eg e , húsz, ha i  é el ezelőtt estek el, ag  éppe  a últ 
é e . É  Iste  á a ígé t Igéjét aka o . Iste  azt aka ja, hog  e ől ig ak, a á a szóló 
Igé ől! Kis Betlehe  ez, el et elutasítanak az emberek. 
147 Ez... Tudom, mintha azt gondolnátok: - Hát, ha az én... Igen, így van. Azt gondolták, 
hogy Jeruzsálemben kell majd megszületnie. Azt gondolták, hogy ott kell majd 

egszület ie, ahol a felekezeti ezetőik oltak. De Ő elfo dult i dezektől. A Betlehe  
e ű á os a jött el, a i Ő aga olt. Hallelujah! Ne  a etodista, aptista, efo átus 
ag  pü kösdi e ű sopo tok a fog eljö i. Jézus K isztus a e asszo é t jö  el. É te 

jö  el. Lehet, hog  fu sá ak tű ik, de higg etek e e! 

 Ámos 3:3 

148 Látjátok, ezek az előképek sakis az Ige által jöhet ek el. Csakis ott születhetett 
meg, Betlehemben. Ezért kellett annak a kicsi, szerény helynek lennie. Így kell lennie ma 
reggel is, így kell lennie a megígért Ige szerint. Igen, uraim. A filiszteus egyházak 

ilágta á sa ost sze eződik, és ő t áll ak a i Betlehe ü k kö ül. Ő t áll ak a 
ka á so  kö ül és ő t áll ak i de ütt: a ka á so t ilági díszek e öltöztetik. - Óh, 
megteremtjük a világbékét... Luther pápa, vagyis János pápa, bármi is a e e... Ő és az 
egyház többi nagy püspöke mind egyesülni fognak az egyházak világtanácsában, és 
egyesülnek az egyesült egyházi tanácsokkal. Hogyan járhatnak ketten egy úton, ha meg 
nem egyeznek? Ámen! 
149 Csakis egy valakivel járhatsz egy úton: Jézus Krisztussal. Hogyan járhatsz Vele? Ha 
eg eté tesz azzal, hog  ki Ő: az Ige! Soha e e gedd ezt el agadtól. 

 Mt 3:9; Lk 3:8 

150 Nem számít, hogy mennyi dísz van rajtad. - Vagy megcsinálod ezt, vagy 
ki ekesztü k a g ülekezet ől... Ne  szá ít, hog  ki ekesztenek-e: ennek semmi köze az 
Igéhez. Igen, uram. Hová indultok? Pontosan oda, amit az Ige megmondott: 
visszamentek, világi díszekbe öltöztök, világi ígéreteket vesztek fel, és millió mérföldre 
tá olodtok el Iste  Igéjétől. Íg  a  ez a, a ka á so  is eltávolít bennünket Isten 
ígé etétől. De e fog teljesül i. Iste  ezek ől a kö ek ől is tá aszthat fiakat 
Ábrahámnak. Az a céljuk, hogy megpróbálják az igazi betlehemi lakosokat távol tartani az 
ö ök élettől. 
151 Keljetek fel, fiak és harcosok! Vágjunk magunknak utat vissza az eredeti 
Betlehembe! Emlékezzetek arra, amikor Dávid került a trónra. Azok a férfiak mellette 
álltak, e t... Tudták, hog  ő fog ajd t ó a ke ül i. Tudták, hog  Dá id ke ül ajd a 
t ó a ég akko  is, ha ost a i a elutasítják őt. Neki kellett leginkább menekülnie 
azon a vidéken. Így van ez ma reggel Isten Igéjével is: idegen a szervezetek számára. 
Nézzétek, it tettek. Itt a  a sze etek előtt. 
152 Az emberek próbálják azt mondani: - Branham testvér, a gyülekezet ellen 
beszélsz... Én a rendszerük ellen beszélek. A gyülekezet Jézus Krisztus, nem egy rendszer. 



153 Nézzétek meg, hogy mit tettek ma, és hogy most is mit csinálnak. És látjátok, hogy 
it si ál ak: p ó álják tá ol ta ta i az e e eket az Igétől. Eg e i ká  ő t áll ak a kút 

kö ül, hog  se ki e ihasso  előle. Óh, Iste  ha osai! É  iszo t hisze , hog  Jézus 
K isztus di sőség e  jö  el eg  apo . Hisze , hog  ő fog az Ő At ja t ó já a, Dá id 
trónjára ülni. Lehet, hogy most olyan, mint egy menekült. A saját népe rekeszti ki az Ő 
Igéjét, ahog  Dá iddal is tették. A sze ezetek ki etik aguk ól az Ő Igéjét. Ki etik aguk 
közül azt, a iko  Iste  eljö  és izo ságot tesz az Ő tiszta Igéjé ől.  Ne o djátok 
nekem! Éveken keresztül járom az országot, és minden alkalommal egyre messzebb 
ke ül ek az Igétől. 

 1Kor 11:5 

154 Valamelyik nap beszéltem Jacqueline Kennedy- ől. Sokszo  egfeddtelek 
benneteket, asszonyokat, a hajvágásotok, a sminketek miatt. Titeket is, pünkösdi 
asszonyok, mert vágjátok a hajatokat, pedig Isten azt mondta... Paráznát csináltok 
magatokból, amikor ezt teszitek. Isten Igéje szerint pedig a férjeteknek többé nincs joga 
arra, hogy veletek éljen. Az az asszony, aki levágja a haját, megszégyeníti a fejét, aki a 
fé je. Po tosa  íg  a . Mit o dta  e ől? Kigú oltok é te a leveleitekben: - Kis 
rögeszmés öregember... Rendben van, Illést is kigúnyolták annak idején. Isten minden 
Igéjét kigú olták. Valahá szo  az Ige szól, ők kigú olják.  
155 A minap azt mondta valaki: - De hát mi hisszük, hogy próféta vagy. 

 Ézs 4:2,4 

156 Soha nem mondtam ilyet, nem mondok... Nem vagyok próféta, csak Isten szolgája, 
aki próbálja elmondani nektek az igazságot. Ennyi. Hadd mondjam el, hogy Isten Igéje áll 
ki ezért! Azt mondta: Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, aki Sionban 
meghag atik, és Je uzsále e  eg a ad, di sőséges lesz az Ú  sze e előtt Ká oli: 
szentnek mondatik). Asszonyok, ti is vágjatok utat, vágjatok át a világi Hollywood-on és a 
mozifilmeken. Vágjatok át a televízión, aminek a példáját követitek: szemérmetlenül 
öltözködtök és úgy mentek ki az utcára. 
157 Valaki azt mondta: - Az e e ek azt aka ják, hog  a ól ta ítsd őket, hog a  kell 
megkapni a Szentlelket és hogyan kell... 

 Gal 1:8 

158 Azt mondjátok, hogy megvan nektek a Szentlélek és közben tagadjátok az Igét? A 
saját életetek bizonyítja, hogy nincs bennetek a Szentlélek. Nem haragszom, csak azt 
mondom el nektek, ami az igazság. Nézzetek magatokra és lássátok meg ti is. Pál azt 
mondta: ... a ag  e ől aló a g al hi det e is éktek ala it azo  kí ül, a it 
nektek hirdettünk, legyen átkozott (Károli: legyen átok). Galata 1:8. Így igaz. 
159 Mi a , ha Ja ueli e Ke ed ... Megadta a i tát ezekkel a ízfejű f izu ákkal és a 
kihívó öltözékekkel, mini ruhákkal és a többi dolgokkal. Az országban minden asszony 
ezeket akarja hordani, a pünkösdiek is. Nézzétek, Jacqueline Kennedy soha nem hallott 
ilyen üzenetet. Ha hallott volna ilyet, lehet, hogy rég megtért volna. Ti pünkösdi 
asszonyok pedig napról- ap a és é ől-évre hallgatjátok, és mégsem tesztek semmit! 
Isten belefárad egyszer. Tudom, hogy szerintetek bolond vagyok. Csak gondoljátok ezt 



rólam, rendben van. Századokon keresztül mindig ezt gondolták az emberek, amikor az 
Ige... Látjátok. 
160 Óh, ha osok, húzzátok elő a ka dot. Állju k ki i de é t, a ié t ez a ka d kiáll! 
Jussu k el oda, ahol a é el telt fo ás fakad, I á uel e ei ől. Ne  eg  zsidó, ha e  
I á uel e ei ől: elü k az Iste . Ha a ű ösök a fol a a alá áll ak, tisztá á lesz ek 

i de  ű jelüktől. 

 Mik 5:2; Mt 2:6 

161 ... e t Bethlehe ől szá azik a fejedelem, aki uralkodni fog az én népem 
fölött.  Ma a Szentlélek uralkodik az emberek fölött, a Szentlélek pedig az Ige. Így van? 
Most pedig, efejezéské t és ag o  ko ol a : Ő u alkodik az e e ek fölött. Ne  
számít, mit gondolsz: együtt haladsz az Igével. Ha nem, akkor nincs ott a Szentlélek. A 
saját bizonyságtételedet hordozod, nem számít, mit mondasz. Ugrálhatsz fel és le, 
szólhatsz nyelveken és körbeszaladhatod a csarnokot. Ha még mindig rövid a hajad és 
ezeket a dolgokat csinálod, az ellened tesz bizonyságot: akkor nincs ott a Szentlélek. 
162 Betlehem lakói, Isten áldjon meg benneteket. Törjünk keresztül! Krisztus igazi 
egyházat akar. Menyasszonyt akar. Vágjunk át. Jöjjetek ki onnan, vessétek el a 
hitvallásokat, hogy az igazi inni akarók visszaté je ek és igazi, hűsítő, pü kösdi izet 
igyanak, amely egykor abból a kútból folyt. Még mindig folyik. Eljössz-e ma és hiszed-e 
ezt teljes szíveddel, míg a fejünket imádságra hajtjuk meg? 

 Mt 4:4; Lk 4:4; Jn 1:1 

163 Sok dolog ól kelle e eszél e . Az idő em engedi, most van 11 óra. Kiváncsi 
ag ok, hog  há  ha os kapott egg őződést közöttetek, etodista, aptista, 

református, katolikus papok és szolgálók között? Tudom, hogy nem vagyok egy egyházi 
szó ok. Lehet, hog  a pusztá ól jötte  elő, e  a legsze b öltözékben. Más kivetnivalót 
is találhattok rajtam, de ez az Ige. Higgyétek, hogy így igaz. Higgyétek, hogy ez az Ige, 
hogy ez Betlehem. Jézus azt mondta: Nem csak kenyérrel él az ember... Minden Igével, 
mely Isten szájából származik.  Az Ige pedig itt a : a Bi lia. Ezzel él az e e , és Ő az az 
Ige. 
164 Óh, harcos, kihúzod-e a kardot és mondod-e: - Elvetem magamtól a 
hagyományokat, visszatérek az Igéhez, visszatérek az igazsághoz...? Asszonyok, férfiak! 
Asszonyok, nem szégyellitek, hogy ezt csináltátok? Hajlandók vagytok-e ma reggel, ezen a 
karácsonyon, visszajönni és az igazi Jézus Krisztust tükrözni? 
165 Most pedig lehajtott fejjel és becsukott szemmel emelje fel a kezét, aki azt mondja: 
- Branham testvér, imádkozz. Igazán meg akarom cselekedni a szívemben. Én... Hiszem... 
Isten áldjon meg. Óh, szolgálók, asszonyok, mindenfelé! 

 1Kor 12:13 

166 Betlehemben... Betlehem, Isten kenyerének és vizének helye. Krisztus a mi 
di sőséges Betlehe ü k. Hog a  ke ülü k ele? Ko  5: Mert hiszen egy Lélek által mi 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg (Jézus Krisztus titokzatos testévé).  



167 Az Ő Igéjé ől táplálkozu k, e  ás ól: sakis a juhok ak aló eledel ől! Az 
Igé ől! Se i ás ól. Se il e  hit allást e  lehet elete i, e t a a e  
hallgatunk. Nem, uram. Azt mondod: - Miért, hiszen így van... Ha a Biblia azt mondja, 
hogy így van, akkor így akarjuk. Nem akarjuk egfűsze ez i . Pontosan úgy akarjuk, 
ahogy van.  
168 Óh, Atyánk, éhes szívek vannak még a földön. Miért a kis Betlehem? Uram, a 
magam tanulatlan módján próbáltam ennek a kis csoportnak... Akik szeretnek engem, 
tudo , hog  sze et ek, U a . És é  is sze ete  őket. A i a sze ete  őket, U a , hog  
értük vagyok buzgó. Nem akarom azt látni, hogy belekeverednek ezekbe a dolgokba, és 
hogy csak túl késő  ke ül ek ki közülük. Ne  aka o  szegé  lelküket soul  tö lö e  
lát i és köz e  tud i azt, hog  eg olt a lehetőségük. 

 Mik 5:2; Mt 2:6 

169 Urunk, Istenünk. Nem számít ma, hogy mit gondol a nagy Jeruzsálem, hogy mit 
gondolnak a gileádok, a ramoth-gileádok, silók és a többi vallásos helyek, bármerre 
legyenek is. Van egy Betlehem. Nem a legkisebb vagy-e közöttük?  De előled...  A 

etodisták, a aptisták, a efo átusok, a katolikusok közül, a ag  fő á os ól. És a 
ramoth-gileádokból, ahol Luther küzdött, és a silókból, ahol talán Wesley harcolt, és sok 

ás hel ől. De U a , U a . Felkeltettél eg  pü kösdi sopo tot, hátha ők e  
fo dul ak el tőled és e  seleked ek ug a úg ! 
170 Názáreti Jézus, Hozzád imádkozom, Uram. Add, hogy a harcosok kijöjjenek 

i dezek ől a hit allások ól. Add, hog  ke esztül ágják a hit allásokat és isszaté je ek 
a tiszta, rontatlan Igéhez. Add, hogy minden terhet levessenek magukról, amik annyira 
kö e  fél ehúzzák őket. Add, hog  le esse ek i de  ó át, a it a a használnak, hogy 
bekerülhessenek valamelyik szervezetbe. Úr Isten, add, hogy visszajöjjenek és Jézus 
K isztus kö etői é álja ak. Add, hog  e ala il e  sze ezetet ag  e e t 
di sőítse ek, ha e  Jézus K isztust, és sakis Őt. 
171 Dávidért harcoltak azok a férfiak. Dávidért kockáztatták az életüket. Azok a nagy, 
e ős ha osok pedig félele  élkül ágtak utat aguk ak, Dá id kí á ságáé t. Dá id 
kívánta, hogy ihasson abból a kútból. 
172 Úr Isten, talán csak azt a húzást érezzük. A Te kívánságod az, hogy megtegyük 
ezeket a dolgokat. Ahogy Jánosnak mondtad: Engedj most, mert így illik nékünk minden 
igazságot betöltenünk.  
173 Velünk, mai szolgálókkal történik meg, hogy látjuk ezt az Igét hirdetni, és hogy 
látjuk beteljesülni. Velünk, mai emberekkel történik ez eg. U a , ag sze ű e e ek 
élnek ma. Engedd, hogy meglássák ezt és megragadják a kardot! Nem számít, ki az 
ellenség. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Nem számít, ha a társadalmi 
megélhetésünket kockáztatjuk, nem számít, ha ezt vagy azt kockáztatjuk: vissza akarjuk 
szerezni az élet vizét! 
174 Urunk, hadd menjünk el Betlehembe, hadd menjünk mindannyian. Engedd ezeket 
az asszonyokat is, Uram. Ha felemelték a kezüket, biztosan szégyellik magukat. Hadd 
értsék meg, hogy ezek a férfiak olyanok lesznek egy napon, mint Kennedy elnök. Olyanok 



lesznek, mint a többi férfi: egy napon meg kell halniuk. Ezek az asszonyok haldokolnak. Én 
is haldoklok. Mi da iu k g e t ája itt ég el eze  a földö . Tudjuk, hog  ö id idő ez. 
Tudjuk, hogy már csak néhány napunk van hátra. Istenem, engedd meg, hogy nagy 
rendszerek helyett a férfiak és az asszonyok azt lássák meg, hogy itt van a Király 
eljövetele. 

 Jn 1:1; Jn 17:17; ApCsel 24:14; Zsid 13:8 

175 Óh, Isten, a nagy Király, Jézus érkezése! És tudjuk, Istenünk, hogy azokat a bátor 
fé fiakat Dá id u alkodó á tette a á osok fölött. Azok a áto  fé fiak előhúzták a 
kardjukat és harcoltak Dávidért, amikor olyan volt, mint egy üldözött. Mindegyik bátor 
férfi városokat kapott. És Te megígérted a Bibliában, hogy városaink lesznek. Óh, 
Iste ü k, pogá okké t ié k a pogá ok ö öksége, hog  észesülhessü k az Ő 
sze tségé ől és igazságá ól! Add, U u k, hog  a fé fi ha osokké t eg agadhassuk az 
Igét. Hog  tudjuk azt, hog  á osok fölött u alkod ak ajd azok, akik e e  az idő e  
kardot ragadnak érte. Nem akarunk mi uralkodók lenni, hanem Téged akarunk szolgálni, 
Urunk. Urunk, láttuk a látomásban ezt a kisebbséget, ezt a kis csoportot, amit 
fanatikusnak mondanak... Pál azt mondta a maga idejében: ... én a szerint az út szerint, 
melyet tévtanításnak (bolondnak) mondanak (Károli: felekezetnek mondanak)...  Ott 
akarok harcolni, Uram. A Te Igéd igazság! Te vagy az Ige: tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. 
176 Óh, Istenünk, kenj fel bennünket a Te Igéddel, és hozd el a mai napra megígért Igéd 
beteljesülését. Hadd hagyjuk úgy el ezt az épületet ma reggel, mint Isten ragyogó 
eszközei. Hadd e jü k a ka ddal, a i t eg silla  a le egő e . Hadd ágju k le 
minden terhet és minden mást, amíg az embereket visszahozzuk Krisztushoz. Hadd 
hozzunk a régi, megposhadt hit allások hel ett ost hűs, f iss italt a i U u k ak. Hadd 
ig a ak az e e ek a ól a fo ás ól, el e  az igazi, hűs és felüdítő pü kösdi áldás 

a . Hadd leg e  ez áldás Neki és hadd hozza ez issza Őt közé k új a. Add eg ezt, 
Urunk. Jézus nevében imádkozom. 
177 Miközben a fejünket lehajtva tartjuk, kérném a zongoristát vagy az orgonistát, hogy 
menjen az orgonához és halkan énekeljük ezt az éneket: Van egy vérrel telt forrás, mely 
I á uel e ei ől fakad. Mel ek fol a a alatt a ű ösök...  Bű ös. Mi az, hog  ű ös? 
Aki nem hisz. Folyama alatt aki nem hisz...  Nem hisz mit? Az Igét. Óh, azok a zsidók nem 
akarták elhinni, hogy hitetlenek. Azt hitték, hogy üdvösségük van, de Isten tudta, hogy 
üd özítő e a  szükségük. Eg  ha osé t i ádkoztak. Isten pedig egy kisgyermeket adott 

ekik üd özítőül. Tudta, hog  i e a  szükségük. Ez az ő ka á so i ajá dékuk. E e a  
szükséged a, és eke  is e e a  szüksége . Üd özítő e a hitetle sége ől és 
üd özítő e a hitetle séged ől. Míg é ekelü k, i ádkozzunk ezzel kapcsolatban a 
szí ü k e . A g ülekezetet ké e , hog  őszi té  i ádkozzo . 

 

  Van egy vérrel telt forrás, 
  Mel  I á uel e ei ől fakad 
  Fol a á a  a ű ösök hitetle ek  
  Elmerülnek (nem egy gyülekezeti tag) 



  A mélyében (itt merülnek el a gyülekezeti tagok). 
  El esztik ű foltjaikat 
  El esztik i de  ű foltjukat 
  El esztik i de  ű foltjukat 
  És a ű ös... 

 Bír 16:30 

178 Úr Jézus, imádkozom, hogy fogadj el bennünket. Itt állok együtt ezzel a csoporttal, 
u a . Vedd el tőle  i de  hitetlenségemet. Add, hogy meghaljak, Uram. Ahogy 
Sámson kiáltotta, add, hogy meghaljak ezekkel a filiszteusokkal. Add, hogy tegyem, 
bármit is kelljen tennem. Istenem, tisztítsd meg a lelkemet (soul). Vegyél el minden 
kétséget. Ha van valami ebben az Igében, amit nem hiszek, Uram; ha van itt valami, amit 

egígé tél, a i e  e  láto , hog  a saját élete ... Tég  izo ságot e ől az Igé ől 
ma, Uram, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem, Uram. 

 Lk 17:28,30 

179 Adj nekem bátorságot. Óh, Uram, bátorságra van szükségem, hogy levágjam ezt a 
falat, hogy levágjam ezt a dolgot. Mert tudom, hogy ez a kívánságod. Uram, azt mondtad 
a ai idő ől: Amint Sodoma napjaiban volt, azonképen lesz azon a napon, amelyen az 
embernek Fia megjelenik.  Látjuk ezt az utolsó mozdulatot, ezt az utolsó jelet, amit a 
gyülekezet kapott. Ez volt az utolsó jel, melyet Ábrahám természet szerinti magva látott a 
pogá  ilág felégetése előtt. És ez az utolsó jel, a it az Ő ki ál i ag a láthat a pogá  

ilág felégetése előtt. Te... U a , hadd lássák meg, hogy pontosan ezért kellett Jézusnak 
Betlehe e  egszület ie. Ez a Te Igéd. Ez a Te ígé eted. Áldd eg őket ost, At á . 
Neked ado  ost őket, i t zsák á t. Add eg, U u k, hog  előhúzzuk a az Igét és 
hog  e eteljü k elő e Jézus e é e . Á e . 
180 Isten áldjon benneteket. Szeretitek az Úr Jézust? Hiszitek, hogy ez az igazság? 
Emeljétek fel a kezeteket, ha hiszitek, hogy ez az igazság. Köszönöm, barátaim. Nézzétek, 
én... Azt hiszem, lejárt a kazetta. Látjátok, miközben itt beszélek, nem csak hozzátok 
szólok. Ezek a kazetták eljutnak mindenfelé a világon, és férfiak és asszonyok hallgatják 
őket sze te a földö . Ne zettől e zethez eg ü k, és to á ... Ott ül ek kis 
fülhallgatókkal és emberek százainak és százainak mondják ezt tovább szerte a világon. 

 2Pét 2:8 

181 Nézzétek, nem... Asszonyok, nem akarlak megsérteni benneteket, amikor ezeket 
o do . Ha a pászto otok e  eszélt e ől, akko  ala i i s e d e  ele. Ni s 

bátorsága, hogy megtegye. Inkább egy szervezet köpenyébe bújik. Vagy olyan, mint Lót. 
Leül a tűz leszállása előtt. Ni s e e se i igazi, a itől képes le e kiáll i ott. Ő... A 
Biblia azt mondja: Sodo a ű e ap ól- ap a g ötö te ala az ő igaz lelkét soul .  A 
lelke (soul) jobban tudta. Nem volt benne az az igazi dolog, ami képessé tette volna arra, 
hogy kiálljon és megítélje a dolgot. Valami nincs rendben azzal a pásztorral, aki nem 
mondja meg az asszonyoknak, hogy nem helyes levágni a hajukat és hogy nem helyes 
azokat a ruhákat hordani. 



182 És mi a baj veletek, férfiak, akik engeditek, hogy ilyen dolgokat tegyenek az 
asszonyaitok? Mi a baj veletek? A feleségeteket úgy vezetitek körül a városon, mintha egy 
pa áz a asszo  ol a. Ha pedig eg  fé fi sé tő egjeg zést tesz a feleségetek e, szájo  
vágjátok azt az embert. Ti érdemelnétek meg, hogy szájon vágjon valaki benneteket. Így 
van, és Isten meg is fogja ezt tenni egy napon. Így igaz. Vissza kell térnünk ehhez az 
Igéhez. 
183 Sőt, ez sak eg  kis dolog. De hog a  tudod eg agad i a ag  dolgokat, ha 
megtagadod a kicsiket? Hogyan tudsz algebrát tanulni, ha még az ABC-t sem ismered? 
Milyen számtanos leszel, ha még tízig sem tudsz számolni? Az alapoktól kell kezdened. Ti 
meg a ház tetejénél akarjátok kezdeni. Gyertek le onnan, és induljatok el helyesen az 
alapoktól. 

  Jn 1:1 

184 Most a  az idő, hog  selekedjü k: ost, ka á so ko . Ez olt K isztus születése. 
Hadd szülessen meg bennünk Krisztus. Mi a Krisztus? Krisztus az Ige. Hányan tudjátok 
ezt? Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennel volt és Isten volt az Ige.  
185 Valaki azt mondta a minap: - B a ha  test é , te... Az e e ek őg űlölő ek 
is e ek téged... Ne  ag ok az. Ne  ag ok az. Tiszta szí ől sze ete  a 
test é ői et. Néhá  fé fi azt go dolja, hog  pi os sze ekkel ag  zöld sze ekkel, és 
rövid hajjal vagytok szépek. Az a férfi más véleményen van, mint én. Én azt a lelket (soul) 
sze ete , a i e etek a . A ak kell találkoz ia Iste el. Az az, a it é ... Test é ő  
az ö ökké alóság a , e  sak eg  ka é a  öltözködő ő itt a földö , aki... 
186 Hányan olvastatok Róma bukásáról? Természetesen. Nézzétek, most ugyanazt a 
dolgot tesszük: testi tetszelgés (sex appeal). Megvannak a faji problémák, a fiataloknak 
azonban pontosan a testiség a problémája. A fiatalság pedig hódít: fiatal férfiak és a 
nemiség. Éppen így bukott el a Ró ai Bi odalo   é el ezelőtt. Most pedig új a itt 

a  ez a pogá ok között, látjátok. Itt a  a zű za a  a allás és a tö i dolgok között. Óh, 
i soda idők e  élü k! 

187 (Prófécia hangzik el a hallgatóságból.) Ámen. Az Úr Isten szólt. Hiszem. 
188 Most pedig állju k fel. A iko  Ő szól, tisztességet kell te ü k előtte. Iste  
keg el é ől és Iste  segítségé el ost hatá ozotta  ag ok, i t alaha: hog  ezzel az 
Igé el álljak ki, és hog  a tőle  telhető legjo a , Iste  segítségé el új a utat ágjak 
Betlehembe. Ott ihatnak a betlehemiek abból a forrásból. Hányan csatlakoznak hozzám? 
Emeljétek fel a kezeteket és mondjátok: - Ígérem Istennek, hogy megteszem. Isten áldjon 
benneteket. 
189 Most egy percre hajtsátok le a fejeteket, és azt hiszem, hogy egy itteni testvér, 
Jeff ies test é  jö  ost ide. Ő o sátja el a hallgatóságot i ádsággal, íg a fejü ket 
lehajtva tartjuk. Rendben van, testvérem. 

 

*** 

 


