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Értitek, biztos vagyok benne. Minden prédikátornak örülünk, hogy itt 
vagytok. És a hallgatóságnak is, a különböző gyülekezetekből való 
embereknek is: örülünk, hogy itt vagytok. És tényleg az az imádságunk 
egymás felé, hogy Isten legyen veletek, amíg újra találkozunk. Most 
pedig a fejünket meghajtva és a kezünket felemelve énekeljük el újra 
ezt igazán édesen, Istennek.

Amíg találkozunk! Amíg találkozunk!
Amíg találkozunk Jézus lábainál!
Amíg találkozunk! Amíg találkozunk!
Isten legyen veled, amíg újra találkozunk!

***

(A belső fedőlapon egy festmény látható, amely az Úr Jézus Krisztust
 és a hét gyülekezeti kor hírnökeit ábrázolja.)
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Isten, a szívünk mélyéből. És magasztalunk Téged, a hatalmast, a 
próféták Istenét. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Óh, micsoda perc, micsoda idő!

… csak higgy;
Csak higgy, csak higgy,
Minden lehetséges, csak higgy.

Most énekeljük el így:

Most én hiszek, most én hiszek
Minden lehetséges, most én hiszek!
Most én hiszek, óh, most én hiszek,
Minden lehetséges, most én hiszek!

Ez a te bizonyságtételed? Most, miközben meghajtjuk a 
fejünket:

Amíg találkozunk! Amíg találkozunk!
Amíg találkozunk Jézus lábainál!
Amíg találkozunk! Amíg találkozunk!
Isten legyen veled, amíg újra találkozunk!

(Branham testvér dúdolja: „Amíg találkozunk!”)

… Jézus lábainál,
Amíg találkozunk! Amíg találkozunk!
Isten legyen veled, amíg újra találkozunk!

163 Miközben a fejünket meghajtjuk, Vayle testvér itt áll, hogy 
imádságban elbocsásson bennünket. Lee Vayle testvér szokott írni az 
itteni Gyülekezeti Háznak, az irodalmat és a könyveket és így tovább. 
Nagyon drága testvér, már sok utamra lejött velem. Bárcsak 
lehetőségem volna minden prédikátort felengedni ide és beszélni velük. 
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Gyülekezeti Házban. Láttam Őt mozdulni az emberek fölött, 
megmutatta Magát itt a fal mellett, és lement egy emberre és lement 
oda és feljött szerte az épületben, és ismeretessé tette a szívek titkait, az 
Ő jelenlétének azonosítását, hogy megmutassa, hogy Ő tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. Ő itt van közöttünk. Ő Isten, a soha nem tévedő 
Isten.

2Móz 3:2
164 És nem lángolt-e bennünk a szívünk, és nem lángol-e most is, 
hogy tudhatjuk, hogy most a feltámadott Jézus Krisztus jelenlétében 
vagyunk, akié a dicsőség és a magasztalás mindörökké, aki a 
Mindenható Jehovah kifejezett képmása; aki lejött a tűzoszlop 
formájában egy égő csipkebokorban, hogy felkeltse egy próféta 
figyelmét; aki leszállt a hegyre, és aki csak megérintette azt, meghalt, 
mármint Mózesen és Józsuén kívül. Hogyan volt, hogy Ő keresztül 
vezette Izráel gyermekeit a pusztaságon az ő vándorlásuk során, mint 
az úgynevezett mai kihívott emberek előképét… Ő itt van, tudományos 
kutatás által, még a tudomány előtt is azonosította Magát. És a 
cselekedetei által és a próféciája által a róla megprófétált dolgok, 
amiket ő ebben az időben fog tenni, ezek Őt tegnap ma és mindörökké 
ugyanazzá teszik, és tökéletesen igazolást nyertek. Hát nem elég ez 
ahhoz, hogy lángra lobbantsa a szívünket bennünk? Isten áldjon meg 
benneteket.
165 Most pedig egy akarattal álljunk fel és mondjuk… (A 
gyülekezet Branham testvér után ismétli.) – Elfogadom Jézus Krisztust 
Megváltómnak és gyógyítómnak. És az Ő kegyelme által ettől az órától 
kezdve, óh Isten, add, hogy semmi hitetlenség ne menjen be az én 
szívembe, mert láttam a mai napra szóló próféciát beteljesülni. Hiszem, 
hogy Jézus Krisztus él és hogy itt van most és megerősíti az erre az 
órára szóló Igéjét. A Róla megírt próféciák most beteljesültek 
közöttünk. Ő az én Megváltóm, az én Istenem, az én Királyom, az én 
Mindenem mindenben.
166 Drága Istenem, halld a bizonyságtételünket. És add meg nekünk 
napról-napra az élet kenyerét. És magasztalást ajánlunk fel Neked, óh 
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Prófécia által tisztázott események
(Events Made Clear By Prophecy)

1 Hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Urunk Istenünk, az 
egek és a föld hatalmas Teremtője, aki Jézust előhoztad a halálból, aki 
ebben a kétezer évben velünk éltél és aki örökké élsz, hogy megerősítsd 
a Te Igédet és valósággá tedd azt minden nemzedék számára… 
Annyira hálásak vagyunk most az Ő isteni jelenlétéért, tudva ezt, hogy 
ilyen nagy bizonyosságunk van, hogy miután ennek az életnek vége, 
nekünk örök életünk van az eljövendő világban. Köszönjük ezt Neked, 
Urunk. És ez a reménység belekapaszkodik a lélekbe, a viharok idején 
is biztosan és szilárdan. És amikor a viharok jönnek és hömpölyögnek a 
nagy hullámok, mi érezzük, hogy az Őbenne való hittel minden 
hullámot átszelünk.
2 Istenünk, segíts nekünk ma este, amint jövünk szolgálni a 
betegek és a szükségben lévők felé. Imádkozunk, Istenünk, hogy 
egyetlen beteg ember se legyen közöttünk, amikor elmegyünk innen ma 
este. Hadd gyógyuljon meg minden ember a Te isteni hatalmad által, 
mind itt, mind szerte a nemzetben a telefonvonalakon keresztül; hadd 
ne legyen egyetlen beteg ember sem, aki bármelyik épületből vagy 
gyülekezetből kimegy ma este. A Te Lelked gyógyítsa meg őket. Az 
igazságosság nagy Napja hadd keljen fel gyógyulással az Ő szárnyain, 
hadd küldje ki a hit sugarait minden szívbe, amint hallgatják az Igét, 
hadd lássák meg a Szentlélek megnyilvánulásait, amely meggyőzi őket 
arról, hogy Ő még mindig él. Imádkozunk ezekért az áldásokért, 
Atyám, Jézus nevében. Ámen. 

Helyet foglalhattok. 
3 Természetesen nagy kiváltságnak tartjuk, hogy itt lehetünk ma 
este és újra szólhatunk az emberekhez és imádkozhatunk a betegekért. 
Szeretnénk köszönteni mindazokat, akik szerte az országban a 
telefonkapcsolatok révén velünk vannak újra ma este. És így 
imádkozunk, hogy Isten mindnyájatokat megáldjon, bízva abban, hogy 
mindnyájan, akik ma délelőtt elfogadták Krisztust, be fognak töltekezni 
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a Szentlélekkel és örökké Hozzá hűen és igazan fognak élni, amíg ez az 
itteni földi élet, ez a halandó élet, véget nem ér. Ők soha nem halnak 
meg az eljövendő korban, abban a nagy korban, amelyet mindnyájan 
várunk.
4 Most pedig elmondjuk, míg eszemben van, nem azért, hogy 
megszakítsam… Itt van Vayle testvér, és lehet, hogy nem fogok tudni 
vele beszélni. Elküldhetném neked azt a kéziratot, amikor visszaérek 
Tucson-ba (tyúszon)? Már elkezdtem átnézni, még nem volt időm az 
egészet elolvasni; és visszaküldöm neked, amint Tucson-ba érek.
5 Szeretnék még elmondani egy hirdetést. Ez különösen a 
mindenfelé lévő gyülekezeteknek szól, főleg a nyugaton lévőknek, 
vagy legyenek bármerre is, akik el akarnak jönni. A mi drága 
testvérünk, Pearry Green (perri grin) testvér, aki erre a telefonrendszerre 
ösztönzött bennünket itt… Az Úr a szívére helyezte, hogy eljöjjön és 
meglátogasson bennünket Tucson-ban és hogy ott egy ébredési 
összejövetelt tartson, amire igazán szükségünk van. És Pearry testvér 
Tucson-ban lesz. Ha kapcsolatba akartok lépni vele, csak szóljatok az 
irodánknak ott. Augusztus 10-én, 11-én, 12-én és 13-án lesz. Már 
régóta a szívén van ez, és mondtam neki, hogy csak egyetlen módon 
kerülhet ez le a szívéről, ha elmegy és megcselekszi. És ő egy 
keresztény testvér, Istennek egy igazi szolgája. És ti ott Tucson-ban, 
tudom, hogy áldás lesz számotokra, amint ő szolgál felétek. Valahol 
ott, talán a Ramada Fogadóban vagy máshol, ahol az Úr kirendeli a 
helyszínt, eddig még nincs meg, hol. De tudom, hogy áldást nyertek az 
ittlétéből, amint meghallgatjátok Green testvért kifejteni nekünk Isten 
Igéjét. Talán a betegekért is fog imádkozni, vagy bármit tesz, amit Isten 
felkenetése alatt tennie kell.
6 Szeretnénk köszönetet mondani Orman Neville testvérnek és 
Mann testvérnek is ezért a csodálatos, közösségben töltött időért velük. 
Mennyire hálás vagyok, hogy ilyen emberekkel lehetek kapcsolatban, 
mint Neville testvér, Mann testvér és mindezek a szolgáló testvérek 
innen. Úgy gondolom, hogy felismerték őket. Ha pedig a vezetőségünk 
vagy a gyülekezetünk nem is ismert fel benneteket, bizonyosan tudom, 
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160 Drága názáreti Jézus, tudatában vagyunk annak, Urunk, az Ige 
által, hogy Te itt vagy, az ígéret által, hogy Te itt vagy: „Ha valahol 
ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott leszek 
közöttük. És ezek a jelek követik azokat, akik hisznek: ha kezeiket 
betegekre vetik, meggyógyulnak azok.” És a telefon hullámain 
keresztül hadd menjen el a nagy Szentlélek minden gyülekezetbe. 
Ugyanaz a Szent világosság, amit itt nézünk a gyülekezetben, hadd 
hulljon le mindnyájukra, és hadd gyógyuljanak meg ők is most. 
Megdorgáljuk az ellenséget, az ördögöt, Krisztus jelenlétében; és 
elmondjuk az ellenségnek, hogy Ő vereséget szenvedett a sokféle 
szenvedés által, az Úr Jézus halála által, és a feltámadás győzelme által 
a harmadik napon. És Ő nyilvánvalóan bebizonyította, hogy itt van ma 
este közöttünk, 1900 évvel később is. Az élő Isten Lelke hadd töltsön 
be minden szívet hittel és erővel, a Jézus Krisztus feltámadásából való 
gyógyító erővel, akit most azonosít az a nagy világosság, amelyik itt 
köröz a gyülekezetben, az Ő jelenlétében. Jézus Krisztus nevében add 
meg ezt, Isten dicsőségére.
161 Ezek a zsebkendők pedig, amelyek fölött imádkozunk,. hadd 
jussanak ezek el a betegekhez és a szenvedőkhöz, ahová szánták őket. 
Ugyanaz a Szentlélek, aki itt van most és azonosítja Magát, hadd 
azonosítsa Magát minden betegen, akikre ezeket a zsebkendőket 
ráteszik. Isten jelenléte úgy töltse be a szívüket hittel, hogy az ő testük 
betegsége gyógyuljon meg. Ezt kérjük Isten dicsőségére, Jézus Krisztus 
jelenlétében és Jézus Krisztus nevében. Jézus Krisztus szolgáiként 
kérjük ezt. Ámen.
162 Most pedig a szívetekből, nem számít, hogy mi a baj veletek, 
képesek vagytok-e arra, hogy szívetekből, teljes szívetekből higgyétek, 
hogy Isten Igéje megadta nektek a kéréseteket? Azt hiszem, hogy 
minden kéz, már amennyire én láttam, felemelkedett. Ha hiszitek, 
akkor emlékezzetek rá, hogy az elvégeztetett!
163 Ti ott kint a telefonvonalakon, ha teljes szívetekből hittetek, 
amint a prédikátorok a kezeiket vetették rátok, és a szeretteitek a 
kezeiket vetették rátok, ha teljes szívetekből hiszitek, hogy az 
elvégeztetett, akkor az elvégeztetett! A nagy Szentlélek itt van este a 
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158 Most tegyétek egymásra a kezeteket, és csak tartsátok ott egy 
percig. Most pedig ne imádkozzatok, csak tegyétek egymásra a 
kezeteket. És ott kint az országban… És én magam is, a kezeimet 
ezekre a zsebkendőkre vetem. Most azt akarom, hogy nézzetek rám egy 
percre. Mit hagyott Isten befejezetlenül? Nézzétek meg, hogy 
hogyan… Hogy mit olvastunk az Igéből, és hogy milyen próféciákat 
mondtunk el, hogy Jézus a próféciák által azonosította Magát. Most 
nézzétek meg az órát, és ezt a három hetet, ahová helyeztük ezt az órát, 
amelyben élünk. Nézzétek meg, hogy mit olvastunk: hogy mi van a 
hamis prófétákkal és hogy olyan jeleket tesznek, amelyek majdnem 
még a választottakat is becsapják; hogy az Ige hogyan nyilvánul meg, 
hogy ennek a kornak az istene hogyan vakította meg az emberek szívét; 
és hogy Isten Maga mondta az Ő próféciáin keresztül, hogy ezek a 
dolgok fognak történni ebben a laodicea-i korban. Semmi sem maradt 
befejezetlenül. Isten itt van, pontosan ugyanaz az Isten, aki azokkal az 
emberekkel beszélt Emmaus felé, aki a próféciák által azonosította 
Magát, amelyek előre megmondattak Róla. Ő itt van ma este, és 
azokkal a próféciákkal azonosítja az Ő jelenlétét, amelyek előre 
megmondattak erre a korra vonatkozóan. Ő tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Hiszitek-e ezt? Akkor tegyétek egymásra a kezeiteket. Ne 
magadért imádkozzál, hanem a saját magad módján imádkozzál azért a 
személyért, aki a kezét rád tette, mert ő is érted imádkozik. Figyeljetek, 
ne kételkedjetek.
159 Óh, most bárcsak látnátok, amit én nézek! És tudjátok, hogy 
nem hazudnék nektek, amint itt állok. Ha látnátok, és a hitetek 
idevonná a nagy Szentlelket, aki átvitorlázott a levegőn, akit a 
tudomány lefényképezett, és ha látnátok Őt mozdulni ebben az 
épületben, amint próbál helyet találni, ahol leszállhatna, próbál találni 
egy horgonyozó helyet. Csak hidd ezt, testvérem. Ő azonosította ezt az 
Ige által és így tovább, hogy az így igaz. Most őszintén imádkozzatok 
azért a személyért, akire a kezeteket vetettétek, mert ők is értetek 
imádkoznak.

Mk 16:17,18
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hogy Isten az Ő szolgáiként ismer benneteket.. Az Úr áldjon meg 
benneteket mindig.
7 Most pedig… Kértek tőlem egy kis valamit, egy kis levelet 
kaptam, hogy… A megbízottaknak volt itt egy találkozójuk a minap 
este, az elöljárók és diakónusok csoportjának, és azt hiszem, hogy ma 
délelőtt olvasták fel a döntéseket a gyülekezet előtt. Nálunk ez a 
szokás. Persze azokban a döntésekben, amiket itt a vezetőség és a 
diakónusok hoznak ebben a gyülekezetben, természetesen nem tudnak 
mindenkinek a kedvére tenni. Ezt nem tudjuk megtenni. Nekem semmi 
közöm sincs a vezetőséghez vagy a diakónusokhoz. Még csak 
szavazatom sincs, ha csak nem egy szavazategyenlőségről van szó, 
amikor itt kell lennem. Orman Neville testvérnek is csak egy szavazata 
van olyankor. Akkor ezeket alá kell írnunk, mert a gyülekezet részei 
vagyunk. De természetesen száz százalékosan mögöttük állunk 
azoknak a döntéseknek, amiket a vezetőség itt hoz, hiszen ezért vannak 
itt. A döntésük pedig köztük és Isten között van. Egy másik dolog 
pedig az, hogy az Egyesült Államok kormánya megtiltja számomra, 
hogy bármilyen döntést hozzak ezzel kapcsolatban, ezért kérlek 
benneteket, hogy ne engem kérjetek meg arra, hogy az ő döntéseiket 
kiigazítsam. Nem tehetem, és nem is fogok semmit meghallani ezzel 
kapcsolatban, látjátok. Tehát ne engem kérjetek az ő döntéseik 
kijavítására. Beszéljetek a vezetőséggel, hiszen ők hozták meg azt a 
döntést. Rendben.
8 Most pedig, egy következő összejövetellel kapcsolatban: ha 
lehetséges, ha az Úr engedi, akkor visszajövök ide úgy hat vagy nyolc 
hét múlva, körülbelül akkor, talán egy újabb vasárnapi összejövetelre. 
És ma délelőtt azt hirdettem ki, hogy az Isten az Ő Igéjében 
megnyilvánulva című témáról fogok szólni, de egyszerűen nem lesz 
időm ma este, és őszintén szólva elég hangom sincsen ehhez. És aztán a 
tömeg… Majdnem ugyanannyian vannak kint, mint bent, sőt még talán 
többen is, ha megszámoljuk azokat a buszokat és furgonokat és többi 
dolgokat, amelyek ott kint vannak az emberekkel. Most hogy 
bekapcsolták, a kis rádiókapcsolatunk jobb lett, lehet hallani. Ez a kis 
hullám, rövidhullám a Gyülekezeti Házból; ezt innen egy háztömbnyire 
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még lehet fogni. Néhány autó pedig több háztömbnyire van innen, 
kocsisorok fent és lent és körbe és át az utcákon itt a Gyülekezeti Ház 
körül ma este. Nem hiszem, hogy valaha is, szemmel láthatóan, több 
ember zsúfolódott volna össze az épületen belül és azon kívül, mint ma 
este. Úgyhogy mi… És sokan, sokan, sokan csak eljönnek idáig aztán 
pedig elmennek.

Mt 24:28; Lk 17:37
9 Ez tehát megmutatja: „Ahol a test, oda gyűlnek a sasok.” És 
hadd mondjam el nektek ma este, ebben a kis embercsoportban, hogy 
ez egy nemzetközi összegyülekezés. Gyakorlatilag az államok 
kétharmad része képviselteti itt magát öt idegen nemzet mellett, 
egészen Oroszországig és az ország különböző részeiig. Le egészen 
Venezueláig és Jamaikáig, a nemzet mindenféle különböző részeiről 
vannak itt emberek, akik éheznek és szomjúhoznak Istenre. Micsoda 
csodálatos alkalom!
10 Most pedig szeretnék, mielőtt elolvassuk a Bibliát… 
Imádkoznátok most értem? Megpróbálok hozni egy kis üzenetet, ha az 
Úr engedi, az isteni gyógyítás megközelítéséről. Mert ma délelőtt az 
üdvösségről beszéltünk. És ma este egy pár percet az isteni 
gyógyulásról fogunk beszélni, és aztán hívni fogjuk az imasort és 
imádkozni fogunk az emberekért. Miközben ezt tesszük, kint a 
telefonkapcsolatoknál, vagy bárhol is legyetek, vagy kint a buszokban 
és autókban itt a Gyülekezeti Ház környékén egy-két háztömbnyi 
távolságon belül… Amikor elérkezünk oda, hogy a betegekért 
imádkozzunk, ha nem tudtok bejutni az épületbe - és biztos vagyok 
benne, hogy nem fogtok tudni, mert az ajtóbejáratok mindenfelé 
zsúfolásig tele vannak és sehol sincs hely -,  imádkozzatok és tegyétek 
a kezeteket egymásra ott kint. És kérem, hogy minden prédikátor, 
akikkel telefonkapcsolatban vagyunk, imádkozzon akkor a 
gyülekezetéért, miközben a gyógyító szolgálat zajlik. Hisszük, hogy 
Isten mindenütt jelen van, mindenhol. Most mielőtt elolvassuk, vagy…

Lk 24:12-35
11 Mielőtt imádkoznánk, olvassunk Isten Igéjéből. És egy kicsit 
előbb megváltoztattam az igerészeimet, mert meg akartam változtatni 
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153 Itt is ül egy ember hátul, neki is hátfájása van, és rám néz. Nem 
ismerem őt, de Thompson (tomszon) úrnak hívják. Hisz-e? Emelje fel a 
kezét, uram, ott hátul, hogy… Nem ismerem Önt. Így van. De ott ül, és 
imádkozik. A hátfájása meggyógyult most. Jézus Krisztus meggyógyíta 
Önt.

Zak 14:7
154 „És világosság lesz az esti időben.” Nem látjátok-e, hogy Ő itt 
van ma este. Ő a hatalmas VAGYOK. Ő tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Hiszitek-e ezt? Megelégedtetek-e azzal és meggyőződtetek-e 
arról, hogy Jézus Krisztus ismerteti meg Magát, és azonosítja Magát a 
próféciában?
155 Ne aggódj a szemed miatt: Isten meggyógyítja a betegeket és a 
szenvedőket.
156 Hány ember… Hányan vannak itt betegek? Lássuk csak a 
kezeiteket. Úgy tűnik, hogy olyan húzás van ebben az irányban. Van-e 
közületek némelyeknek imakártyája? Nem tudom, hogy itt át tudtok-e 
jönni. Akarom értetek imádkozni, csak nem tudom, hogyan csináljam. 
Látjátok, ami… Nézzétek meg a falat, hogyan tudnám őket is behozni 
onnan? Mi lenne, ha az egyik sort megtöltenétek, és akkor a másik 
teljesen lezárulna, és mindenki csendben megállna?

Mk 16:18
157 Figyeljetek, hallgassatok rám. Mondtam-e nektek valaha is 
bármit az Úr nevében, ami ne történt volna meg? Így van? Mindig 
minden igaz volt. Soha nem kértem egy fillért sem, vagy bármi pénzt 
életemben, így van? Egyszer sem. Soha nem rendeztem gyűjtést 
magamnak. Nem a pénzért vagyok itt. Nem azért vagyok itt, hogy 
megtévesszelek benneteket. Hanem azért vagyok itt, hogy 
megnyilvánítsam Isten Igéjét erre az órára. Az igazságot mondtam 
nektek, és Isten bizonyságot tett arról, hogy ez az igazság. Most azt 
mondom nektek: „ÍGY SZÓL AZ IGE”, hogy ha a hívő a kezeit veti a 
betegekre, Jézus azt mondta: „Ők meggyógyulnak.” Hiszitek ezt? 
Akkor tehát Isten jelenlétében hiszitek-e, hogy Ő ezt éppen most is meg 
fogja cselekedni?
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nem kellett volna tenned, vagy a vágyadat, vagy bármit? Ha megteszi 
ezt, akkor hinnél-e Neki, tudva azt, hogy ez csakis Ő lehet? 
Elfogadnád-e ezt, mint Őt? Nem a bűnöd zavar téged, mert azz már 
megvallottad. Hanem a az Ő Szentlelkének keresztségére vágysz. Meg 
fogod kapni. Látom, amint átmegy az rajta.
147 Tudjátok, hogy erre az asszonyra néztem – ő rám nézett -, és 
meg akarom mutatni nektek a Szentlelket. Nézzetek ide, pontosan itt, a 
kis asszony fölött, itt a lábaim alatt. Amikor ezt mondtam, ő ugyanezt 
kéri, a Szentlélek keresztségét. Hiszed-e, hogy meg fogod kapni, 
testvérnő? Akkor emeld fel a kezedet. Tudtommal még soha nem 
láttam ezt az asszony az életemben.
148 Látjátok itt ezt az ember, aki lehajtja a fejét, aki itt ül, a gallérja 
nem pontosan illeszkedik hozzá, és így tovább. Neked a 
húgyhólyagoddal van problémád. Hiszed-e, hogy Isten meggyógyít 
téged? Emeld fel a kezedet, ha elfogadod. Rendben, Isten adja meg a 
kérésedet.
149 Ez a fiatalember itt ül, és a Szentlélek keresztségét akarja. 
Hiszed-e, hogy Isten megadja neked, uram, akinek hátra lóg a fehér 
nyakkendője? Isten meg fogja adni neked.
150 Ez az ember itt a feleségéért imádkozik. Ő egy intézetben van. 
Hiszed-e, hogy Isten meg fogja Őt gyógyítani, hogy meggyógyítja? 
Hiszed-e? Megadatik neked.
151 Te, akinek a keze a torkán van, hiszed-e, hogy Isten 
meggyógyítja a szívbetegségedet, amely a problémád, és a 
gyomorbetegségedet, amely van? Ott ülsz, és most is szenvedsz. Így 
van? Hiszed-e, hogy Ő meggyógyít téged? Akkor meglesz az neked. 
Ámen.
152 Látjátok, Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kérdezzétek 
meg azokat az embereket, és lássátok meg, hogy ismerem-e őket. Én 
nem ismerem őket, de Ő igen. Ámen. Látjátok azt a világosságot ott 
oldalt a falnál, amely az ott ülő férfi fölött állt meg? Neki 
gerincproblémája van a hátában. Nem idevalósi, hanem Georgia (dzsordzsa) 

államból van. Duncan (danken) úr, higgyen teljes szívéből, Isten 
meggyógyítja a hátfájását. Hiszi-e teljes szívéből? Isten áldja meg.
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az összejövetel típusát, amit ma estére gondoltam; úgyhogy 
megváltoztattam egy kicsit… Úgyhogy meg kellett változtatnom az 
igerészeimet. Mármint nem megváltoztatnom őket, hanem másik 
sorrendbe összerakni őket az isteni gyógyítással kapcsolatban, hogy az 
emberek megértsék. Lapozzunk a Lukács 24-hez. És a 12. verstől 
kezdjük el olvasni a 24. fejezetből, és körülbelül a 34. versig fogjuk 
olvasni. Ez az Úr Jézus feltámadásáról szól.

„Aztán felkelt Péter és elszaladt a sírhoz, és behajolva látta,  
hogy csak a lepedők vannak ott… És csodálkozott magában, hogy mi 
történt. És íme ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, melyet  
Emmausnak neveztek, amely Jeruzsálemtől úgy hatvan futamatnyira  
volt. (10 futamatnyi távolság tesz ki másfél km-t, úgyhogy ez 
körülbelül 9,5 km volt). És amint beszélgettek azokról a dolgokról… 
Amelyek történtek… Úgy lett, hogy amint beszélgettek és együtt  
tanakodtak, maga Jézus ment oda hozzájuk és velük együtt ment az  
úton. De a szemeik vissza voltak tartva, hogy meg ne ismerjék Őt. És  
azt mondta nekik: Milyen fajta dolgokról beszélgettek egymással,  
miközben mentek és szomorkodtok? Egyikük pedig, akit Kleofásnak 
hívtak, így válaszolt Neki: Csak jövevény vagy talán Jeruzsálemben és  
nem tudod, milyen dolgok történtek a napokban? És azt mondta nekik:  
Milyen dolgok? (Emlékezzetek rá, hogy ez itt Maga Jézus, feltámadva, 
amint beszél.) És mondták Neki: Amik történtek a názáret-i Jézussal,  
aki egy próféta volt, hatalmas mind cselekedetekben, mind beszédben 
az Isten előtt és az emberek előtt… Hogy a főpapok és az uralkodóink  
hogyan adták Őt halálítéletre és keresztre feszítették Őt. Mi pedig azt  
reméltük, hogy Ő fogja megváltani Izráelt. Mindezek mellett pedig ma 
van a harmadik napja annak, hogy ezek lettek. Igen, és bizonyos 
asszonyok, akik szintén közülünk valók, megdöbbentettek minket. Már 
korán reggel a sírnál voltak, és miután nem találták ott az Ő testét,  
visszajöttek és azt mondták, hogy angyalok jelenését látták, akik azt  
mondták, hogy Ő él. És azok közül néhányan, akik velünk voltak,  
kimentek a sírhoz, és úgy találták, ahogyan az asszonyok mondták: nem 
látták Őt. (Most figyeljetek! Jézus…) Aztán Ő azt mondta nekik: Óh, 
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balgatatok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amit a próféták  
szóltak! Hát nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy 
bemennie az Ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől és mind az összes  
prófétáktól fogva, magyarázta nekik minden írásokban a Róla megírt  
dolgokat. A falu közelébe érkeztek tehát, ahová tartottak: ő pedig úgy 
tett, mintha tovább menne. De meggyőzték Őt, hogy maradjon,  
mondván: Maradj velünk, mert mindjárt este van, és a nap már 
lenyugodott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lett, hogy amikor  
leült velük étkezni, fogta a kenyeret és megáldotta azt, megtörte azt, és  
nekik adta. És megnyíltak a szemeik és felismerték Őt; Ő pedig eltűnt  
előlük. És azt mondták egymásnak: Hát nem lángolt-e bennünk a 
szívünk, miközben beszélt hozzánk az úton, és miközben megnyitotta  
nekünk az írásokat? És felkeltek ugyanabban az órában és visszatértek  
Jeruzsálembe, és ott találták a tizenegyet összegyűlve, és amikor velük  
voltak, azt mondták: Bizony feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!  
És elmondták azokat a dolgokat, amik az úton történtek, és hogy 
hogyan ismerték Őt meg a kenyér megtöréséről.”

Lk 24:32; Jn 17:17
12 Most pedig imádkozzunk. Drága kegyelmes Atyánk, köszönjük 
Neked a Te Igédet, mert a Te Igéd igazság, a Te Igéd élet. És Te, óh 
Uram, és a Te Igéd egyek vagytok. Ezért imádkozunk ma este, Uram, 
hogy jöjj el közénk a Te feltámadásod erejében és mutatkozz meg 
nekünk ma este, mint azoknak, akik Emmausból jöttek, hogy 
visszatérve az otthonainkba mi is azt mondjuk: „Nem lángolt-e 
bennünk a szívünk?” Add meg ezt, Uram; újra estvéli idő van. Jézus 
nevében kérjük ezt. Ámen.
13 Most szeretnék beszélni ezzel a Bibliával kapcsolatban. És a ma 
esti tárgyam, vagy témám a következő: Prófécia által tisztázott  
események. Prófécia által tisztázott események.

Jel 1:1
14 Most pedig, a Biblia minden többi szent könyvtől különbözik. A 
Biblia egy más könyv. Ez a prófécia könyve, amely előre elmondja a 
jövőbeli eseményeket. És ez Jézus Krisztus kijelentődése is. Mózes első 
könyvétől kezdve a Jelenésekig végig Őt hozza elő az Ő teljességében, 
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143 A keresztény ember fegyverzetében egyetlen dolog sincs, ami 
tudományos. Tudtátok ezt? Szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, 
jóság, szelídség, gyengédség, türelem, hit, Szentlélek: mindezeket nem 
látja a tudomány. És ez az egyetlen dolog, ami valódi és örök. Minden 
más dolog, amit látsz, a földből jött és a földbe megy vissza. De azok a 
dolgok, amiket a szemeddel nem látsz, de látod őket kijelenteni 
magukat, az az örökkévalóság világa.
144 Hinnétek-e, ha Isten megmutatná Magát és megmutatná, hogy Ő 
itt van és él, és ugyanazokat a dolgokat megcselekszi, amiket kezdetben 
cselekedett, ez után az üzenet után: akkor elfogadnátok-e ezt a 
gyógyulásotokként? Isten adja ezt meg. Most kérek mindenkit ebben a 
házban, nem számít, hogy kicsoda vagy és honnan jöttél, kérlek téged 
arra, hogy komolyan hidd, hogy ez az üzenet az igazság. Ez az az 
üzenet, amit Isten adott az Ő Bibliájában erre az órára: hogy Jézus 
Krisztus itt van ma este és él. Most majdnem…
145 Ti mindnyájan ismertek engem, itt vagyok abban a városban, 
ahol felnőttem. Nekem még általános iskolai végzettségem sincs. Ez 
pontosan így igaz. És elég régóta ismertek engem, remélem, hogy úgy 
éltem előttetek, hogy megmutattam nektek, hogy becsületes és őszinte 
vagyok. Én nem vagyok képmutató. Ezt még a bírálóim sem mondják 
rólam. Csak azt mondják: - Nem vagy te képmutató, csak egyszerűen 
tévedsz. Csak tudatlanul tévedsz, nem szándékosan… Nem hinném, 
hogy tudatlanul tévednék, mert Isten Igéje bizonyságot tesz az én 
üzenetemről, és kellene, hogy ez megmondja nektek, hogy ki az. És 
tisztán halljátok, amint azt mondom, hogy nem én vagyok az: tehát 
akkor Ő az. Így van? Higgyetek akkor hát Istenben! És nézzetek erre és 
higgyetek Istenben! Ha tudtok hinni Istenben, akkor Isten megadja ezt 
nektek. Ha meg tudja cselekedni ezt úgy, mint ahogyan korábban 
megcselekedte, akkor Ő még mindig Isten. Hiszitek ezt?
146 Hiszitek ezt? Itt ül egy hölgy előttem, rám néz, és könnyes a 
szeme, őszintén. Nem tudom, ki ő, még soha nem láttam. Nem ismerlek 
téged. Hiszed-e, hogy Isten ismeri a szíved titkát, a vágyaidat vagy a 
bűnödet, vagy bármi is legyen az? Szerinted Ő tudja? Szerinted ki 
tudja-e jelenteni nekem, hogy mi a te bűnöd, hogy mit tettél, hogy mit 
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intézek a nyilvánosság felé, és ezt hallhatják az egész nemzetben: hogy 
Isten még mindig Isten. Ő képtelen tévedni, és amit Ő megígért, Ő azt 
meg is cselekszi. Mindig megcselekszi, mert megígérte, hogy így fog 
tenni. Ezért szilárd meggyőződést vethetek abba, amit Ő mondott. Ezért 
tekintek az Ő eljövetelére, Reá tekintek, hogy bármikor megjelenjen, 
mert Ő mondta: „Abban az órában, amiről nem gondoljátok, és amiről a 
világ sem gondolja…” Akkor fog Ő megjelenni. Eddig, amennyire én 
tudom…
141 Itt vagyok a Gyülekezeti Házban, és van itt néhány ember, akit 
ismerek. Wright (rájt) testvér, és még néhányan, akik itt ülnek, itt végig, 
őket ismerem. De sokan vagytok itt, akiket nem ismerek. És semmi 
módom nincs arra, hogy azt mondjam, hogy Isten megcselekszi ezt ma 
este. Láttuk Őt megcselekedni ezt éveken és éveken át, de lehetséges, 
hogy ma este nem cselekszi meg. Nem tudom. Ez Tőle függ; ez az Ő 
egyedi döntése. Ő azt teszi, amit tenni akar: senki sem szabhatja meg 
Neki, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Ő csakis az Ő akarata szerint 
és az Ő útjai szerint él. De mivel Ő megígérte ezt, én megkérem Őt 
arra, hogy cselekedje meg. Nem a mi kedvünkért, hogy nekünk 
szükségünk van erre, hanem talán egy idegen kedvéért, akit a 
Szentlélek felkenhet… Most, hogy az Ő kenete rajtunk van. Most 
pedig, nem számít, hogy mennyire ken fel Ő engem; kell, hogy téged is 
felkenjen: természetesen, arra, hogy higgyél.
142 Most pedig szeretném, hogy legyen egy imasor, és szeretnék 
imádkozni a betegekért, amennyire csak tudok. Most vagy lehetne egy 
sorunk, ahová hívjuk az embereket és ahová felhozzák őket, egy 
imasor; és imádkozunk mindenkiért itt, aki beteg. Gondolom, hogy a 
prédikátor testvéreink idejönnek velünk, és a kezüket vetik rájuk. Ezt 
bizonyosan megtehetjük. Vagy pedig kérhetjük a mi Atyánkat, aki az 
Egyetlen, hogy bármit is tehetne értetek, mert az én kezeim csak 
olyanok, mint egy emberé, mint amilyenek ti vagytok. És az a lényeg, 
hogy nem az emberi kéz cselekszi ezt meg, hanem Isten Igéje. Az 
abban az Igében lévő hit cselekszi meg ezt. Nincs ebben tudományos 
dolog: ez teljesen tudomány nélküli.
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ami Ő volt és ami Ő most. És az egész teljes könyv… A Jelenések 1:1-
3 azt mondja, hogy a könyv a Jézus Krisztus kijelentődéséről szóló 
könyv, ami az Isten Igéje: Jézus Krisztus kijelentődése, Isten Igéje.
15 Tehát az összes többi könyv, a szent könyvek, nem mások, mint 
erkölcsi törvényjegyzékek: erkölcsi rendelkezések vagy teológiai 
jegyzékek. Valami, ami… Hányan olvastátok már a Koránt, a 
mohamedán bibliát, és a buddhisták könyvét, és így tovább? Az nem 
más, mint egy erkölcsi törvénytár, hogy az embereknek mit kellene 
megélniük, hogyan kellene élniük; de azok nem prófétálnak, semmit 
nem mondanak ezekről a dolgokról vagy bármilyen különleges 
ajándékokról, amit valaki kapott volna, vagy bármi bekövetkezendő 
dologról. Csak olyan, mintha egy páholyhoz csatlakoznánk, vagy 
ilyesmi. Ezért amikor a gyülekezetek elérkeznek arra a pontra, hogy a 
gyülekezetükből egy páholyt csinálnak, amihez csatlakozni kell, ők 
teljesen elmennek Isten Igéje mellett.

Jn 14:20
16 Mert a Biblia a Jézus Krisztusról való élő, előre elmondott 
tanúbizonyság. És ahogy a föld teljesen beérik és a szőlő is teljesen 
megérik, ugyanúgy, az a nap is eljön. A Biblia a maga teljességében 
mutatkozott meg Jézus Krisztus személyében; Ő volt Isten kijelentett 
Igéje, a megváltás teljes könyve. A Biblia Isten Igéje, amely előre 
elmondja a jövőbeli eseményeket. A könyv hívőit a könyv szerzője 
utasítja arra, hogy elolvassák és annak minden szavát higgyék, nem 
csak egy részét. Ha csak egyetlen szót is nem hiszel, akár abba is 
hagyhatod a próbálkozást, amíg a teljes Igét el nem hiszed. Minden szó 
teljes mértékben a Mindenható Isten szava: a megnyilvánult Istené, akit 
az Ő Igéje tár fel, hogy megmutassa, kicsoda Ő. Nekünk hívőknek az a 
parancsolatunk, hogy ennek minden szavát higgyük. És ezt Maga Isten, 
a Szerző írta. Senki nem adhat hozzá és senki nem vehet el belőle. Ha 
úgy tetszik, akkor az Istennek egy torz teste lenne. Mintha hat ujja 
volna az egyik kezén, vagy három karja lenne, vagy valami ilyesmi, ha 
ehhez hozzáadnánk valamit. Ha pedig elvennénk belőle valamit, az 
olyan lenne, mintha egy karja hiányozva, vagy egy ujja hiányozna. Ez 
Jézus Krisztusnak a teljes teste. És Krisztusban, mivel Ő a hím, a 
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vőlegény; a menyasszony is benne képviseltetik. És ezek ketten egyek. 
„Azon a napon tudni fogjátok, hogy én az Atyában vagyok, az Atya 
énbennem, és én tibennetek és ti énbennem.” Micsoda teljes kép!
17 És az igazi hívők ebben az Igében, akik így elfogadják azt és 
hiszik, és türelemmel várják a prófétált ígéreteket; amelyeknek 
mindegyike nyilvánvalóvá lesz a maga idejében… Minden hívő ezt 
várta. Minden hívő, aki már tűkön ülve figyelt; ők azok, akiknek ez 
kijelentést nyert.

Ézs 40:3; Mal 3:1
18 Most nézzük meg az Úr Jézus eljövetelének napjait. Miért nem 
ismerték fel azok az emberek Jánost, amikor a Biblia egyértelműen 
megmondta Ézsaiás által, hogy: „Kiáltónak hangja fog szólni a 
pusztában: Készítsétek az Úrnak útját!”? Az utolsó prófétájuk, aki a 
Malakiás 3 volt, azt mondta: „Ímé elküldöm az én hírnökömet az arcom 
előtt, hogy utat készítsen.” Miért nem látták meg ezt? Mert olyan 
valamire tekintettek, ami már megtörtént; a gondolataikat valami olyan 
üzenetre építették, ami már korábban kiment, és képtelenek voltak 
meglátni Isten akkor jelenlévő megnyilvánulását abban az időben, 
amelyben éltek.
19 És a keresztények mindenfelé… Pontosan így áll a világ ma 
este. Kétség kívül ez az igazság. A keresztények mindenfelé próbálnak 
visszatekinteni valamilyen erkölcsi törvénytárra, amit Luther úr írt, 
vagy Wesley úr, Sankey (szenki), Finney (finí), Knox, Kálvin; melyekről 
egyikünk sem mondhat gonosz dolgot: csak azt, hogy azok már az 
elmúlt időkben voltak.
20 A farizeusok visszatekintettek megnézni, hogy mit mondott 
Mózes, és azt mondták: „Nekünk van Mózesünk. Nem tudjuk, hogy Te 
honnan jössz.”

Mt 23:29,31
21 De emlékezzetek rá, hogy amikor Mózes volt itt, akkor meg róla 
nem tudták, hogy honnan jött, látjátok. És most ők… Nem csoda, hogy 
Jézus azt mondta nekik: „Kimeszelitek a próféták sírjait, miközben ti 
vagytok azok, akik sírba tettétek őket.” Miután az üzenetük kiment… 
Egy üzenet végig megy, az emberek látják azt, és kigúnyolják: a világ 
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nappal ez előtt az ő neve még Ábrám volt, az asszonyé pedig Sz-á-r-a-i: 
Szárai: nem pedig Sára, ami azt jelenti, hogy ’hercegnő’. És Te a 
hercegnői nevén hívtad őt: egy király leánya. Ábrahámot is a nevén 
szólítottad: Ábrahám, nemzetek atyja. És azt mondtad: „Meg foglak 
látogatni téged.”

1Móz 18:9
136 Istenem, mennyire ugrálhatott a próféta szíve! Ő rögtön tudta, 
hogy ki voltál Te. Nem csoda, hogy megmosta a lábadat, és hogy 
kihozta az összes ételét, a legjobbat, és azt helyezte Eléd. Tudta, hogy 
Isten volt ott. Aztán Ő azt mondta: „Hol van Sára?” Mintha nem tudta 
volna.

1Móz 18:9
137 És Ábrahám azt mondta Neki: „A sátorban van… A sátorban 
van, mögötted.”

1Móz 18:13,14
138 És Te elmondtad, hogy mi fog történni. És Sára a szívében 
kételkedett. És aztán Te azt mondtad Ábrahámnak: „Miért kételkedett 
Sára, és miért mondta a szívében, hogy ezek a dolgok nem lehetnek 
meg?” Hát lehet valami is túl nehéz Istennek?

Lk 17:28
139 Óh, Istenem! Jézus, az Ige megnyilvánult Istene, Te azt 
mondtad: „Amint Sodoma napjaiban volt”… Hogy a világ abban az 
állapotban lesz éppen a pogány világ elpusztítása előtt, a pogány kor 
vége előtt. És itt vagyunk mi, velejünkig sodomaiak. És aztán azt 
mondtad, hogy az ember Fia, akire mindig mint egy prófétára utalsz, 
abban az órában fog megjelenni. Töltsd be hát a szavaidat, óh, Isten! 
Mi, Te hívő gyermekeid, őszinte szívekkel várjuk, hogy hitet adjál 
nekünk, Urunk, hogy amikor elkezdjük az imasort, az emberek 
higgyenek. Ez az estvéli idő, Atyám. Add, hogy az Isten Fiának esti 
fényei – annak, aki volt, aki van és aki eljövendő -, hadd mutassák meg 
Őt a prófécia által, amelyet Ő prófétált meg. Jézus Krisztus nevében. 
Ámen.
140 Most készen állok arra, hogy imádkozzak a betegekért. És egy 
furcsa dolog az, hogy amikor itt állunk, és amikor itt állok és kihívást 
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próféta volt, akiről Mózes beszélt. Ismerte az emberek szívének a 
titkait. Az asszony megérintette a ruháját, Ő odafordult és azt mondta: 
„A Te hited megtartott téged.” Amikor Simon Péter odajött Hozzá, Ő 
tudta a nevét, tudta, hogy ki volt ő, és tudta, hogy ki volt az apja. 
Ugyanez a csodálatos Jézus nem halott, hanem Ő örökké él! Dicsőség 
legyen Istennek! És hiszem, hogy most ma este Ő újra összehívott 
bennünket.
133 Óh, Úr Jézus, jöjj közénk. Ne menj el mellettünk. Jöjj, és 
maradj velünk egész éjszaka, amíg ez az éjszaka véget nem ér, és aztán 
hadd menjünk Veled holnap, hogy megismerhessünk Téged a Te 
feltámadásod erejében, hogy a Te szereteted és kegyelmed és irgalmad 
legyen velünk. Óh, örök Isten, add meg ezeket a dolgokat. Tudjuk, 
hogy csakis Isten képes megadni őket.

Mt 16:16; Zsid 13:8
134 Ennek az órának a komolyságában hadd mondjuk a következőt: 
Istenünk, Atyánk, a mi testünk csak egy szegény sátor Neked. De 
Uram, a Te megszentelő kegyelmed, a Te Szentlelked jöjjön el most. 
Tisztíts meg bennünket minden kétségtől és minden idegességtől, 
minden gyanakvástól és a kételkedésnek minden formájától, amely 
bennünk lenne: hogy lehessünk szabadok és kétség nélküliek. Hogy 
jöjjünk ki bátran, mint Péter, és mondjuk: „Te vagy a Krisztus, tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz!”

1Móz 17:5:15; 1Móz 18:1,9,22; Mt 5:5; Lk 17:28
135 Hisszük, hogy a Te Igéd igazság, Uram. Hadd lássuk ezt mielőtt 
elkezdjük ezt az imasort, Uram, és ismertesd meg Magad velünk. És 
amint mondtad, hogy amint Lót napjaiban lesz… Amikor Ábrahám, az 
a kihívott csoport várja a megígért fiút, Lót pedig ott lent hallgatja Billy 
Graham-et és Oral Roberts-et annak a felekezeti szerveződésben, egy 
nemzetként. De Ábrahám egy átutazó volt, minden szervezet nélkül: 
csak egy kis csoport vándorolt át a vidéken, amelyet örökölniük kellett. 
„És a szelídek öröklik a földet.” Egy napon pedig egy fa árnyékában, 
ahol ültek, pihentek, lejött Isten egy ember formájában. Két angyal 
ment le Sodomába. És Isten, emberi testben, bizonyította, hogy Ő volt 
az. Azt mondta: „Ábrahám, hol van a te feleséged, Sára?” Egy pár 
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kigúnyolja. És aztán, amikor a hírnök végzett és az üzenete kiment, 
akkor az emberek egy felekezetet építenek arra az üzenetre. És ott 
abban a percben meghalnak, és soha többé nem jönnek az életre.
22 Nézzük csak meg egy percre, közületek néhányaknak, és főleg 
most hozzátok, katolikusokhoz szólok. Felismeritek-e… Olvastátok-e a 
tényleges történelmet, a katolikus egyház történetét? Hogy a ti saját 
mártírtörténelmetek szerint hippo-i Szent Ágoston óta hány millió 
ártatlan embert öletett meg az egyház? Elfelejtettem, nem emlékszem a 
pontos számra de milliókról van szó, mióta hippo-i… Mióta hippo-i 
Szent Ágoston, Afrikából, mióta kijelentette, hogy teljes mértékben 
Isten akarata az, hogy bárkit megöljenek, aki ellenáll a katolikus 
egyháznak. Felfogjátok-e azt, hogy Szent Patrikot a halála utánig soha 
nem ismerték el római katolikusnak? Ő ellenállt a pápának és minden 
cselekedeteinek, és maga a katolikus egyház több tízezer gyermekét 
gyilkolta meg. Tudjátok-e, hogy a katolikus egyház megölte Jeanne 
d’Arc (zsan dark)-ot, azt a kis szent asszony, máglyán… Mert azt mondták 
rá, hogy boszorkány? 200 évvel később kiásták a papok maradványait, 
amikor rájöttek, hogy ez rossz dolog volt, és a tengerbe vetették őket, 
anélkül, hogy szent földbe temették volna őket: vezeklés gyanánt.

Ne engedd, hogy úgy múljon el a nap a fejed fölött, hogy 
közben bolond maradsz.

Jn 5:39
23 Mennyire szeretnének most visszajönni azok a papok, akik 
elítélték Jézust. Az egyetlen dolog, hogy soha nem értették meg az arra 
az órára vonatkozó jövendölést. Jézus azt mondta: „Kutassátok az 
Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban…”; vagy inkább: „… azt 
mondjátok, hogy örök életetek van, és az Írások azt mondják el nektek, 
hogy ki vagyok én”: arra az időre.
24 Figyeljétek meg, hogy a Biblia nem tévedhet. Egy dologra 
képtelen: az Ige nem tud tévedni. Hiszen előre elmondja a Szerzője 
cselekedeteit, még mielőtt megcselekedné őket.
25 Most tehát… Egy az ezerhez esély van arra, hogy egy ember 
olyan jövendölést mondjon valamiről, hogy az meg fog történni, és az 
tényleg meg is történik. De aztán ha már azt is hozzáfűzi, hogy az a 
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dolog hol fog megtörténni, azzal az esélyei egy a tízezerhez-re 
csökkennek. Ha megmondja a napját is annak a történésnek, azzal az 
esélyei egy a millióhoz-ra csökkennek. És hogy kivel fog az az 
esemény megtörténni, azzal eljutnánk az egy a milliárdhoz 
esélyességre.
26 De ez a Biblia pontosan megmondja, hogy ki, mikor, hol és mit 
fog csinálni: és egyetlen egyszer sem tévedett. Ezért tehát, nemrégiben 
egy kis beszélgetésben egy pappal a Szent Szív Gyülekezetből… Azt 
mondta: - Branham úr, ön egy Bibliával próbál meg érvelni… Azt 
mondta: - Az az egyház történelme… Azt mondtam: - Az nem egy 
történelem, hanem az maga Isten, nyomtatásban… Azt mondta: - Isten 
az Ő egyházában van… Azt mondtam: - Isten az Ő Igéjében van. És ha 
bármi ellentmond ennek, az legyen hazugság. Mert Isten azt mondta: 
Az én Igém legyen igazság és minden ember szava hazugság… Azt 
mondta: - Nem kellene vitatkozunk…

Ézs 1:18
28 Azt mondtam: - Soha nem kértem Önt arra, hogy vitatkozzunk, 
de a Biblia azt mondja: „Jöjjetek, vitassuk meg együtt”…
29 Előre elmondja a Szerző cselekedeteit, még mielőtt 
megcselekedné őket. Ezért, mivel ezt elmondja, ez minden férfit és 
asszonyt az ítélő jogar alá helyez, minden kibúvó nélkül. Ha azt 
veszitek, amit a metodisták mondanak erről, vagy amit a baptisták 
mondanak erről, vagy amit a katolikusok mondanak, vagy amit a 
pünkösdiek mondanak, vagy bármilyen másik gyülekezet; akkor lehet, 
hogy csalódni fogsz az ítéletkor. De ha csak megnézed, amit a Biblia 
mond, az meg fog történni; és amikor megtörténik, akkor felismered 
azt, hogy mi történt.

Mt 11:25; Lk 10:21
30 Most pedig, az nem kézenfekvően van kitárva, hogy minden 
ember megláthassa azt, mert Jézus hálát adott Istennek, amiért elrejtette 
azt a bölcsek és büszkék szemei elől és hogy a gyermekeknek jelenti 
azt ki, akik készek tanulni. Gondoljatok bele, hogy a Mindenható Isten 
ül a saját Igéjében, hatalommal arra, hogy megvakítsa a gazdag, 
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Jn 6:37; Zsid 13:8
131 Istenem, jöjj el az Ige körüli közösségünkbe ma este. Istenünk, 
olyan kevesen hiszik ezt ma az emberek közül, de hálás vagyok azért, 
hogy vannak néhányan, akiket Te elhívtál és elrendeltél az örök életre, 
amint megmondottad: „Mindazok, akiket az Atya nekem adott, jönni 
fognak.” És most, amíg ragyognak az esti fények, amíg megengeded, 
Uram, hogy egyetlen prófécia sem – a több százból, amely kiment -, 
soha egyetlen egyszer sem tévedett. Akkor igazán, ha ez azonosítja, 
akkor ez Te kell, hogy legyél, mert egyetlen ember sem lehet ennyire 
pontos. Éppen, mint a Biblia, amit egyetlen ember sem tudott volna 
megírni így, több mint 1600 éven keresztül 40 különböző írótól, nem 
tudták volna leírni így, hogy egyetlen hiba sincs benne. Drága Istenünk, 
imádkozom, hogy nyilvánulj meg ma este közöttünk a Zsidók 13:8 
szerint, hogy Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És a 
cselekedeteket, amelyeket akkor cselekedtél, azokat ma is cselekszed. 
És megígérted ezt. Azt mondtad: „Az utolsó napokban, amikor a világ 
olyan romlottságban lesz, mint Sodoma és Gomora…” Látjuk, hogy 
ezek a fiúk annyira úgy néznek ki, mint a lányok, olyan ruhákat 
hordanak, mint ők. És látjuk, hogy a lányok próbálnak fiúkként 
viselkedni, és látjuk a férfiakat és az asszonyokat ebben a megromlott 
korban, látjuk, hogy a szexuális vonzerő lett az imádat bálványa. Az 
Evangéliumot félretolták, és mezítelenség van a laodicea-i 
gyülekezetben. Óh, Istenem, micsoda óra! Jöjj, Úr Jézus és ismertesd 
meg Magad velünk. Jézus nevében kérjük ezt.

Mt 9:22; Mk 5:34; Lk 8:48
132 Most miközben lehajtjátok a fejeteket és becsukjátok a 
szemeteket, kérdezek tőletek valamit. Hiszitek-e, hogy Isten itt van? 
Hiszitek-e, hogy azok a dolgok, amelyeket ma cselekszik, nem mások, 
mint beteljesült prófécia? Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz? Hiszitek-e, hogy amikor Ő itt volt és testben 
megnyilvánult abban az időben, és hogy a cselekedeteket, amelyeket Ő 
akkor tett; hogy azoknak meg kell ismétlődniük ma? A próféta mondta 
így. A Biblia mondta így. A teljes Írásnak be kell teljesülnie: az 
képtelen tévedni. Hogyan azonosította Magát Isten? Az által, hogy az a
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órát töltöttek el azzal, hogy hallgatták ezt a prédikációt, talán úgy 20 
perc alatt visszaértek rohanva a többiekhez: „Ő valóban feltámadott! 
Tényleg él!”
129 Barátaim, ez a Malakiás 4, a Lukács 17, a János 15 és még 
olyan sok más, a Jelenések 10 beteljesülése, és még olyan sok más 
próféciáé, amelyekre pontosan rá lehet mutatni, hogy mára szólnak. És 
Márk és Máté evangéliumában is, ahol azt mondta, hogy nagy jelek és 
csodák lesznek majd az égen, amit az emberek csészealjaknak hívnak, 
repülő csészealjaknak: amik a gondolat hatalmával és gyorsaságával el 
tudnak tűnni, idegen értelemmel, amely képes megjelenni. Ő tud írni, 
tud beszélni és képes megcselekedni bármit, amit csak akar. A nagy 
tűzoszlop, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És jelek jönnek a 
földre, piramisok, és füst emelkedik a levegőbe, olyan magasra, ahol 
már páratartalom sem lehet vagy semmi más, 30 mérföld magasságba. 
Másfél évvel a bekövetkezése előtt előre megmondatott, hogy így fog 
történni. Aztán elfordítják a fényképet és meglátják, hogy ki van rajta, 
aki lefelé tekint. Soha egyetlen szó sem tévedett, amely elhangzott, és 
itt van Isten írott Igéje, amely megerősíti, hogy ez az igazság. És most 
újra az esti idő van. Kíváncsi vagyok, hogy ha ma este kegyelemből 
visszatérne-e, és megtenne-e valamit úgy, mint ahogyan ott akkor tette. 
Imádkozzunk hát és kérjük meg Őt erre. Események, melyeket az 
igazolt prófécia világít meg.
130 Mindenható Isten, segíts nekünk. Segíts nekünk, drága Istenem, 
hogy megértsük, hogy értsük meg azokat a dolgokat, amelyeket 
tudnunk kellene: hogy értsük meg a Te Igédet. És most, Uram, 
majdnem 2000 éve halljuk a prédikációkat, megírt könyveket. És ebben 
az utolsó időben újra visszajött ez ide, és most az esteledés felé járunk. 
A metodisták, a baptisták, a reformátusok és sokan közülük a korokon 
át beszéltek Veled, talán végig az úton eddig a nagy napig, amely nem 
volt sem éjszaka sem reggel, amint a próféta mondta: de az esti időben 
világosság gyúlik. Jézus feltámadott a sírból és megjelent Simonnak és 
az asszonyoknak, és megmutatta nekik, hogy Ő él. Ez volt a reggel. És 
aztán este Ő újra visszajön. De Ő napközben is velük járt, megfeddte 
őket a vakságukért, aztán megismertette Magát velük az esti időben. 
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fennhéjázó és tanult tudósokat. Megvakítja az ő szemeiket, hogy ne 
láthassák Őt; a szegények és írástudatlanok szemeit pedig megnyitja.

Lk 24:15,16
31 Figyeljétek meg ezeket az embereket Emmausból, azt mondta, 
hogy az Ő értelmük vissza volt tartva. Vele beszéltek, és még csak azt 
sem tudták, hogy kicsoda Ő, egész napon át. Isten képes erre, mert Ő 
Isten.
32 Pontosan ezt tette azokkal a papokkal, azokkal az írástudókkal, 
mert meg van írva, hogy Neki ezt kellett tennie. Isten megvakította az ő 
szemeiket, hogy mi esélyt kaphassunk. Figyeljétek meg, hogy nem 
látták: bármennyire is tudósok voltak, bármennyire is papok voltak, 
bármit is csináltak. Képtelen voltak látni, mert vakok voltak. Lehet, 
hogy a látásuk tökéletes volt, fizikálisan. De a szellemi látásuk!

Jel 17:1,2,5
33 Ugyanezt a dolgot próbáltam meg elmondani az asszonyok 
házasságtöréséről, arról, ahogyan most öltözködnek. Bizony, hogy ők 
házasságtörők. Isten Könyvében ők házasságtörését vétkesek, valahány 
alkalommal olyan ruhákba öltöznek, ami őket kívánatossá teszi. A 
lelkük nem tudja ezt. Hiszem, hogy azok az asszonyok, sokan közülük, 
ezrek közülük, ártatlanok, és semmiképpen nem követnének el 
házasságtörést. És azok a szegény asszonyok, ha valaki megengedi 
nekik, hogy így öltözködjenek, és nem tárja fel nekik az igazságot; ők 
bizony házasságtörést követnek el. 

A Biblia azt mondja: „A nagy parázna, aki sok vizeken ült, hogy 
a föld királyai és a föld népei, a gyülekezetek és így tovább… Szellemi 
paráználkodást követtek el vele. És ő a paráznák anyja volt.” 
Felekezetek.
34 Mi a Bibliát nézzük, mert Isten nem hagy bennünket 
sötétségben. Ő elküldte a Bibliát, hogy előre elmondja nekünk az 
eseményeket, még mielőtt azok megtörténnének, és a megtörténésük 
pontos körülményeit és idejét.
35 Olyan ez, mintha egy naptárt néznénk, hogy meglássuk, mi a 
mai dátum. Ha azt gondolod, mondjuk, hogy… - Most szombat van, 
vagy vasárnap? 



12

Akkor megnézed a naptárat. A naptár megmondja neked a 
napot. Amikor az emberek cselekedeteit látod, talán gyülekezetbe mész 
és látod… Hallod a harangokat szólni és eltűnődsz azon, hogy milyen 
nap is van. Ha ránézel a naptárra, az megmondja neked, hogy milyen 
nap van.
36 És amikor látod a gyülekezetet elvilágiasodni, mint ahogyan 
Sodoma idejében volt, és látod, hogy az egyházi világ mind eme 
gonosz kornak istenét imádja, és látod ezt… Aztán látsz egy kis pici 
csoportot összegyűlni Isten ihletése alatt, újra megteremve Jézus 
Krisztus életét, amelynek így kell történnie az Írások szerint: akkor 
tudod, hogy melyik órában élsz.

Jn 6:37,44
37 A Biblia előre megmondja prófécia által, hogy milyen napon 
élünk és hogy milyen időben élünk, és hogy milyen eseményeknek 
kellene megtörténniük. Ez betűre pontosan előre elmondja, és soha nem 
tévedett egyetlen korban sem, az egész idő alatt. Egyetlen egyszer sem 
tévedett, és soha nem is fog tévedni: mert akik eleve elrendeltettek arra, 
hogy meglássák ezt, azok meg is fogják látni. Jézus azt mondta: „Senki 
sem jöhet énhozzám, hacsak az én Atyám nem vonja őt; és mindaz, akit 
az Atya nekem adott, jönni fog”. Ez az, amikor az Ige csatlakozik az 
Igéhez. Semmi mást nem tud tenni. Ismerjük a napot, amelyben élünk.

ApCsel 23:2,3
38 De amint minden korban volt, az emberek megengedik 
maguknak, hogy a saját magyarázatukat hozzátegyék az Igéhez, és ettől 
vakok lesznek arra az eseményre, amelyik megtörtént. Ugyanez 
történik a farizeusokkal és szaddúceusokkal. Még amikor maga Pál állt 
is ott, egy ember megpróbálta őt pofon ütni, mert a főpapot meszelt 
falnak hívta… És aztán képtelenek voltak meglátni, amint Isten 
megerősítette az Ő megprófétált Igéjét.
39 Látjátok, a Biblia nem mond ellent magának: a Biblia Isten. 
Istenben nincs ellentmondás, Ő tökéletes.
40 De az emberek, az maguk saját magyarázataival! Most figyeljük 
meg, hadd mutassam meg nektek, barátaim. A gyülekezetek maguk 
sem tudnak megegyezni a magyarázatát illetően. A metodisták nem 
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125 És itt van egy másik dolog, amiben részük volt: végighallgattak 
egy hat órás prédikációt a prófécia igazolásáról. Erről beszélt nekik út 
közben. Amint útjukra indultak, Ő rögtön előlépett, hiszen ott volt 
pontosan Jeruzsálemben. Hat órával később, hatvan futamatnyival 
arrébb pedig ott voltak hat mérföldre Emmaustól. Erről van szó. És Ő 
prédikált, és hat órán át megerősítette a próféciát. Úgyhogy ne ítéljetek 
el engem az én három órámért, látjátok. De figyeljétek meg, hogy ők 
hirdették… Ők egy hat órás prédikációt hallgattak meg a prófécia 
megerősítéséről és igazolásáról.

Zsid 13:8
126 Most pedig akkor már estefelé járt az idő. Tudjátok, hogy Ő 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Akkor nyitotta meg a szemeiket, 
hogy tudják – Zsidók 13:8 -, hogy Ő tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Az esti időben az eseményeket tisztázzák a próféciák. Ami a 
modern órában történik, azt könnyen azonosítani lehet, ha csak 
egyszerűen hiszitek annak az órának a próféciáját.

Lk 24:25
127 „Igen, buták vagytok, restek az értésre, restek vagytok elhinni – 
mármint továbbra is csak töprengtek rajta -, mindazt, amit mind a 
próféták mondtak a Messiásról, hát nem kellene mindannak 
megtörténnie?” Tehát Ő végig visszament ezekre a pontokra, és 
megmutatta, amit a próféta mondott, hogy történni fog. Aztán akkor 
elkezdték megérteni. Tehát Ő azt mondta… Úgy tett, mintha tovább 
menne. Megszerették ezt az embert. Azt mondták: „Te adtál nekünk 
valamit. Mi soha nem is gondoltunk erre. Ő él valahol.” Közben Hozzá 
beszéltek, de nem tudtak róla. Úgyhogy kétség kívül Ő szomorúan 
nézett rájuk, és elkezdett tovább menni, de közben várt arra, hogy 
meghívják Őt. És ma este is erre vár, hogy te meghívd Őt.
128 És figyeljétek meg, hogy amikor azok a tanítványok meghívták 
Őt az asztal körüli közösségükbe. Akkor Ő pontosan valami olyat tett, 
amit a keresztre feszítése előtt is tett, és megnyíltak a tanítványok 
szemei. Ismerték a viselkedését, a stílusát. Tudták, hogy mit csinált, és 
azelőtt is pontosan ugyanúgy csinálta. És azt mondták: „Hiszen ez Ő!” 
És gyorsan felálltak, hogy ezt kikiáltsák, Ő pedig eltűnt. És ahol hat 
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miközben erről beszélt nekik, a kezeit biztosan hátratette. Az Ézsaiás 
53:12 pedig azt mondta, hogy bűnösök között fog meghalni. Az Ézsaiás 
53:9 elmondta, hogy gazdagok közé temetik majd el. A 16. zsoltár 10. 
verse azt mondja: Nem hagyom az Ő lelkét a pokolban, sem nem 
szenvedem el, hogy az én Szentem rothadást lásson. És nem a Malakiás 
3 volt-e ennek az embernek az előfutára?” Óh, mennyire szeretném, ha 
hallhattam volna Őt ezt idézni. Nézzétek meg a próféciákat. Figyeljétek 
meg mindazokat a típusokat, amelyeken végigvonult Ő: Izsákról az 
1Mózes 22-ben, amint Isten előrevetítette Izsáknál, hogy az apja, 
Ábrahám, hogy fogta a saját fiát és felrakta a fát a hegyen, és feláldozta 
a saját fiát.

Zsolt 16:10; ApCsel 2:27
123 Most elkezdődött mindez beléjük ivódni. Elmondta nekik, hogy 
buták voltak, amiért nem tekintettek az arra a napra szóló próféciára. És 
most elkezdett mindez beléjük ivódni, elkezdték meglátni mindezeknek 
a beteljesülését abban, ami néhány nappal azelőtt történt, és az utóbbi 
2-3 évben, a kor igazolt próféciáját. És akkor ismerték fel azt, hogy az 
ő keresztre feszített barátjuk, Jézus, ennek minden szavát betöltötte. 
Óh, és akkor igazán felismerték, hogy az az ember valóban a Messiás 
volt, és hogy Ő feltámadt a halálból. A sír képtelen volt magában 
tartani Őt. „Nem tűröm el, hogy az én Szentem rothadást lásson.” A 
próféciának egyetlen Igéje sem tévedhet, sohasem. És Ő valóban 
feltámadott.

Lk 24:32
124 „Akkor azok a hírhozók, akik lent voltak ma reggel a sírnál, 
tényleg igazat mondtak. Ő tényleg feltámadott a halálból. Él! Ő az a 
Messiás!” Miért? Mert nem téved. A cselekedetei, a szolgálata és 
minden, amit Ő tett, pontosan igazolódtak a szavak által, amelyeket a 
próféta arra a napra vonatkozóan elmondott. És ezzel el is volt 
rendezve. Akkor tudták, hogy Ő volt az, hogy az ő megfeszített 
barátjuk, Jézus, volt az. Nem csoda, hogy csak úgy lángolt bennük a 
szívük, miközben beszélt hozzájuk. Ekkorra hat mérföldet (kb. 9,6 km) 
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tudnak megegyezni a baptistákkal, a baptisták a reformátusokkal, a 
reformátusok a pünkösdiekkel. És a pünkösdieknek úgy 40 különféle 
szervezete sem tud egymással megegyezésre jutni. Tehát látjátok, ez 
most újra Babilon volna: zűrzavar.
41 De Isten adja meg az Ő saját Igéjének az Ő saját magyarázatát. 
Megígérte ezt a dolgot, és aztán meg is cselekszi ezt. Ő Maga adja meg 
ennek a magyarázatát, mert Ő maga ismerteti meg Magát abban az 
órában. Mennyire előre haladott már Krisztus teste, lábfejétől a fejig!

Jn 5:39
42 Figyeljük meg, hogy ez az oka annak, hogy ezek az emberek 
képtelenek megkapni azt, mert azt hallgatják, amit valaki más mond 
erről, ahelyett, hogy úgy olvasnák az Igét ahogyan Jézus mondta nekik. 
„És ezek azok, amik bizonyságot tesznek énrólam. Kutassátok az 
Írásokat, mert úgy gondoljátok, hogy abban örök életetek van, és azok 
rólam tesznek bizonyságot.” Más szavakkal, figyeljétek: - Olvassátok 
el az Írásokat és lássátok meg, hogy mit kell tennie a Messiásnak. 
Lássátok meg, hogy mikor kell eljönnie a Messiásnak. Figyeljétek meg, 
hogy kinek kell a Messiás előfutárának lennie. Nézzétek meg az órát. 
Kell, hogy legyen egy kiáltó hang a pusztában: János. És vele is 
pontosan azt tettétek, ami megíratott rólatok. Nézzétek meg, hogy 
nekem mit kell tennem, amikor eljövök. És most mit csináltatok? Nem 
töltöttem-e be mindezt?

Látjátok, Jézus beszél: „Nem töltöttem-e be mindezt?”
43 Figyeljétek meg, hogy amint végigmegyünk az Írásokon ma 
délután, hogy minden, amit Róla prófétáltak, pontosan úgy teljesült be, 
ahogyan kellett. Fel kellett volna ismerniük ezt az eseményt. – Ez a 
fanatikus, fiatal ember felkelt, úgy 33 éves… Vagy 30 éves, és lement 
oda és mindenféle fényeket meg galambokat hívott le. Hiszen ez 
gyalázat!

Azt mondták: - Törvénytelen szülőktől született, és még meri 
azt állítani, hogy szűz általi foganásból született…

Ézs 7:14; Ézs 9:6; Jn 5:39
44 Nem kellett volna-e tudniuk, hogy Ézsaiás azt mondta az 
Ézsaiás 9:6-ban: „Egy gyermek születik nekünk”? Nem kellett volna-e 
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azt is tudniuk, hogy Ézsaiás azt mondta: „Egy szűz fogan”? Tudniuk 
kellett volna ezeket a dolgokat. De látjátok, az történt, hogy ezt 
valahogy későbbre vonatkoztatták. És az ő szemükben ez az ember nem 
töltötte be a pontos leírást. De megkérte őket: „Kutassátok az Írásokat, 
mert hiszitek, hogy azokban van az örök életetek, és pontosan ezek 
tesznek bizonyságot az én üzenetemről”. Nem az, amit valaki teológus 
mondott, hanem amit Isten – az Ő saját Igéje – mondott, hogy meg fog 
történni! Ámen!

Zsid 13:8
45 Így van ez most is. Kutassátok az Írásokat, mert ezek azok, 
amelyek megmondják nekünk, hogy melyik órában élünk, pontosan 
megmondják nekünk, hogy mi fog történni ezen a napon. Ezek azok, 
amelyekre támaszkodnotok kellene, hogy ezek azok, amelyek Jézus 
Krisztus személyéről tesznek bizonyságot. Mert a Biblia mondja, hogy: 
„Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”; mert Ő az Ige kijelentődése az 
adott korban. Nem lehet más.

Mt 15:14; Lk 6:39; Jel 3:17,20
46 Ezért, ha emberek magyarázatára hallgatunk, akkor ők látják 
Isten Igéje beteljesülésének megerősítését… Ők nem látják meg azt, 
mert az egyfolytában zajlik, mert hallgatnak… És Jézus mondta: „Ők 
vak vezetők”. És ha vak vezeti a vakot, akkor mi történik velük? Most 
emlékezzünk, hogy a Biblia előre megmondta, hogy ez a laodicea-i 
korszak, ez az gyülekezeti korszak, ez vak. Mert Ő a gyülekezeten 
kívül volt. Nincs még egy kor, nincs még egy gyülekezeti korszak, 
amelyben Jézus kívül lett volna. De a laodicea-i korban Ő kívül van, és 
próbál újra bejönni: „Az ajtó előtt állok és zörgetek”. Neki bent kellene 
lennie. De Ő azt mondta: „Mivel azt mondod, hogy: Gazdag vagyok, 
meggyarapodtam és semmire sincs szükségem. És nem tudod, nem 
tudod azt, hogy te vak vagy - vak vezeti a vakot -, a lélekben szegény, 
nyomorult, szánalomra méltó, mezítelen… És mindezt nem is tudod.” 
Micsoda… Ha egy ember pucéran lenne kint az utcán, nyomorultan, 
vakon; és tudnátok, hogy van elég értelme és elmondanátok neki, hogy 
ő pucér, akkor az az ember megpróbálna valamit tenni ezzel 
kapcsolatban. De amikor csak a fejét rázza és azt mondja: - Nekem ez 
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Csak annyit mondott: „A próféták megmondták, hogy ez fog történni”, 
látjátok.
121 Menjünk csak vissza néhány percet, és most hallgassuk meg a 
szavakat, amelyeket Tőle, Magától idézünk. Figyeljétek meg itt, hogy 
Maga az Ige idézi a Magáról szóló Igét. Maga az Ige idézi a Magáról 
szóló Igét. Nem mondta meg nekik, hogy Ő volt az, csak hagyta, hogy 
az Ige magáért beszéljen, és aztán tudták, hogy ki volt Ő. Az Ige betűje, 
az Igét idézve… A testet öltött Ige, a betű szerinti Igét idézve, amely 
teljes mértékben azonosult Ővele. Nézzetek ide és hallgassuk most Őt, 
amint idézi. Mennyire tudjuk most, hogy ők tudtak a legutóbbi 
eseményekről, vagyis a keresztre feszítésről és a feltámadás 
történetéről, a sírról, amint az imént olvastuk. Ő tehát egyenesen a 
Magáról szóló prófécia Igéjéhez megy. Most csak gondoljunk bele, 
hogy Ő ezt mondta: ettől sokkal többet mondott, de csak figyeljetek.

1Móz 22:6; Zsolt 16:10; Zsolt 22:1,16,18; Zsolt 35:11; Zsolt 41:9; Ézs 50:6; Ézs 53:7,9; Zak 11:12; Zak  

13:7; Mal 3:1
122 Mondjuk, hogy halljuk Őt azt mondani: „Lapozzatok a Zakariás 
11:12-höz. És nem úgy volt-e, hogy a Messiást a próféta szerint 30 
ezüstpénzért el kell adni? Éppen az imént mondták, hogy azt az embert 
is 30 ezüstpénzért adták el. Lapozzunk tovább…” Jegyzitek ezeket az 
igerészeket? Zakariás 11:12. És aztán azt mondta: „Megfigyeltétek-e, 
amit Dávid mondott a Zsoltárokban, a 41. zsoltár 9. versében? Hogy az 
Ő barátai árulják majd Őt el. És aztán újra a Zakariás 13:7-ben azt 
mondja, hogy az Ő tanítványai hagyják majd Őt el. És a 35. zsoltár 11. 
versében az áll, hogy hamis tanúk vádolják majd Őt. Éppen az előbb 
mondtátok el, hogy így volt. Az Ézsaiás 53:7 meg azt mondja, hogy 
némán állt a vádlói előtt. Az Ézsaiás 50:6-ban az áll, hogy köpdösték 
Őt. A 22. zsoltár elmondja, hogy a kereszten azt fogja majd kiáltani: Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Hát nem pontosan így 
cselekedett Ő is tegnap előtt? Aztán megint a 22. zsoltár mondja a 18. 
versben: Ruháit szétszaggatták. Ugye, hogy ezt tették? És a 22. zsoltár 
7. és 8. verse pedig azt mondja, hogy az ellenségei kigúnyolták Őt, a 
gyülekezet. Újra a 22. zsoltár mondja, hogy testének egyetlen csontját 
sem törték el, hanem úgy mondta: Kezeimet és lábaimat átdöfték. És 
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Lk 24:25
116 Tehát itt Ő soha nem változtatja meg a Maga módját, amint ezt 
teszi, soha nem változtatta meg. Soha nem változtathatja meg, mert Ő a 
változhatatlan Isten, látjátok. Figyeljétek meg, hogy azonnal 
visszament ehhez a két tanítványhoz, Kleofáshoz és a barátjához, az 
emmaus-i úton, és azt mondta… Felhozta nekik az Igét és azt mondta: 
„Miért vagytok annyira buták, hogy nem hiszitek el, hogy a próféták 
által a Messiásról leírt minden Ige beteljesül?” Óh, micsoda nap!

Ézs 40:3; Jn 5:39
117 János ugyanezt tette. „Kutassátok az Írásokat, tekintsetek vissza, 
hiszen mondta, hogy lesz egy kiáltó hang a pusztában. Honnan jöttem 
én?” Ettől számukra is egyértelművé kellett volna válnia a dolognak. 
Igen.
118 Ma is egyértelműnek kellene lennie, annak a dolognak, amit 
látunk, hogy a Szentlélek cselekszik. Egyszer azt mondta: „Kutassátok 
az Írásokat!” És azt akarja, hogy ma is ezt tegyük.

5Móz 18:15; Lk 24:27
119 Figyeljétek meg, hogy Mózes próféciájával kezdte, a Biblia 
mondja: „Ő pedig elkezdte Mózessel és mind az összes prófétákkal…” 
De Mózessel kezdte. Mózes azt mondta: „Az Úr, a ti Istenetek egy 
prófétát fog támasztani közöttetek, a nép között. Az Úr Isten egy 
prófétát fog támasztani.”
120 Talán azt mondta: „Kleofás, te meg a barátod; nem azt mondta-e 
Mózes, hogy az Úr Isten egy prófétát fog támasztani? És ez az ember, 
akit keresztre feszítettek, nem felelt-e meg annak a leírásnak? Tehát 
Mózes megprófétálta ezt. És most nektek több száz éven keresztül nem 
volt prófétátok, és itt van ez az ember, aki felemelkedett. És mit is 
mondtatok, hogy ki volt az előfutára?” Értitek? És minden, amit a 
próféták elmondtak Róla, az Ő koráról, azt mindet elmondta nekik. 
Biztosan érdekes lett volna hallgatni Őt. Nem akarnátok-e, hogy 
hallhattátok volna Őt? Én szeretném, ha hallottam volna Őt, hallani Őt, 
hogy mit mondott el arról, hogy a próféták mit mondtak el Róla; de 
soha nem mondta ki, hogy Ő volt az. Csak egy próféciát mutatott nekik. 
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nem kell! Ki vagy te, hogy dirigálj itt nekem? Tudom én, hogy hol 
állok… Hát ha ez nem egy sajnálatra méltó állapot, akkor nem tudom 
mi az. És pontosan ezt mondta ennek a Bibliának az Istene, hogy a 
gyülekezet ilyen lesz ebben a mostani gonosz korban, az utolsó 
gyülekezeti korban, amelyben élünk.

Jel 3:19
47 Figyeljétek meg, de az embereknek: „Akit csak szeretek, 
megdorgálom”. Ha tehát az Úr megfedd téged azért, amit csinálsz, 
akkor gyere ki abból a dologból. Hagyd el azt a dolgot. „Akit csak 
szeretek, megdorgálom.”

Jn 5:39
48 Most pedig, Istent látjuk. Tehát mi lett volna, ha azok a 
farizeusok azt mondják: - Várjunk csak egy percet. Ez az ember tényleg 
jól feladta nekünk a leckét. Azt mondta: „Kutassátok az Írásokat, mert 
azt gondoljátok, hogy örök életetek van azokban, pedig azok Rólam 
tesznek bizonyságot.” Talán jobban tenném, ha visszakeresném az 
Írásokban, hogy mit is kell Neki tennie, hogy kicsoda Ő, és hogy minek 
kell megtörténnie. Vissza kellene keresnem és rájönnöm ezekre… De 
ehelyett ők elmentek a paphoz és megkérdezték: - Mi legyen ezzel? 

Látjátok a különbséget? Nekik az Igét kellett volna olvasniuk.
Zsid 1:1

49 A Zsidók 1:1-ben a Biblia azt mondta: „Isten a régmúlt időkben 
(vagyis régen) különféle módokon írta a Bibliát a próféták által.” Most 
figyeljük meg, hogy Ő a Bibliát a saját választott módján írta, látjátok. 
Tehát Neki nem volt kötelező, hogy ilyen módon írja meg, mint 
ahogyan az sem volt számára kötelező, hogy vér által mentse meg az 
embert. Neki nem volt kötelező, hogy ember által hirdesse az 
Evangéliumot. Ő megtehette volna, hogy a nappal, a holddal vagy a 
csillagokkal prédikáltatja az Evangéliumot; megtehette volna, hogy a 
széllel dúdoltatja az Evangéliumot. De Ő az embert választotta. És Ő 
választotta meg annak a módját, ahogyan az Igéje jött, és ez az Ő 
prófétái által volt, akik eleve el voltak rendelve és eleve fel voltak 
szentelve Isten Igéjének részei lévén arra, hogy hirdessék az Ő Igéjének 
kinyilatkoztatását az adott kornak és időnek. „Mert Isten Igéje csakis a 
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prófétákhoz jött.” Az soha nem jön a teológusokhoz. Mutassatok 
nekem egy igeverset. Csakis a prófétákhoz jön. Isten nem tud hazudni. 
Tehát Isten az Ő saját választott módján írta meg a Bibliát, az Ő saját 
kiválasztott prófétái által: nem olyan prófétákkal, akiket emberek 
választottak, hanem olyan prófétákkal, akiket Isten választott.
50 Aztán ennek a hívői figyelik a beteljesülését annak, amit a 
prófétájuk mondott, és ez annak az azonosítása, hogy ők Isten prófétái. 
Mert először is, ők ihletést nyertek. Másodszor, pontosan az adott órára 
szóló Igét mondják. És akkor ez az ő ajánlólevele. Látjátok, tehát mi 
végigvettük ezt múlt vasárnap. Sok hamis próféta támad majd. És 
annak az ábrázolását adjuk, amint Bálám és Mózes – mindketten 
ugyanazzal a Lélekkel felkenve… Az egyikük azt mondta: - Mind 
egyek vagyunk. Egyesüljünk csak, szedjük össze a lányainkat. Szép 
lányaink vannak itt, és ti fiúk pedig gyertek ide és vegyetek 
magatoknak egy szép feleséget. Rendben van ez, mi mindnyájan egy 
nép vagyunk, ugyanaz a faj… Isten soha nem bocsátott meg nekik 
ezért. Hallgattak erre.
51 Látjátok, a világ és az emberek mindig valamilyen kiskaput 
keresnek, valami kis mellékösvényt, valami kis átjárót. De Isten 
Igéjében nincsenek kiskapuk. Csakis egyetlen minta van. Le kell 
vágnod magadat és meg kell felelned annak a mintának: nem a mintát 
kell átszabnod, hogy olyan legyen, mint te. Mindenkinek eszerint kell 
cselekednie. És Istennek ez az egyetlen módja van, hogy ezt tegye.
52 Most figyeljétek meg, hogy a hívők várnak arra, hogy az Ige 
megerősítést nyerjen. Látjátok, ezt nem ember írta, hanem az Úr Isten: 
ezért ez nem egy ember könyve.
53 Valaki azt mondta: - Ezek csak valami régi zsidó iratok… De a 
zsidók írnának-e egy olyan levelet, amiben saját magukat ítélik el? Az a 
remek zsidó nemzet, saját stílusúak és pompázatosak: ők írnának a saját 
hibáikról, miközben saját magukat ítélik el? Természetesen nem. A 
saját bűneikről beszélnének, hogy hogyan mentek bele a 
bálványimádásba, hogy hogyan paráználkodtak Isten Igéje ellen? Nem. 
Nem, ezt soha nem mondanák el, az a büszke nemzet.
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Lk 24:19
112 Nos, azt mondták: „A názáreti Jézus, aki egy próféta volt. 
Kétség kívül Ő hatalmas volt mind beszédben, mind cselekedetekben 
az egész nép előtt. Láttuk Őt megcselekedni olyan dolgokat, amelyek 
azonosították, hogy Ő erre a korszakra Isten prófétája. Tudjuk ezt. És 
azt hittük, hogy Ő lesz majd a Megváltó, hogy megváltaná Izráelt.”

Lk 24:25
113 Aztán odafordult hozzájuk és azt mondta: „Ti buták és rest 
szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták elmondtak 
Róla, hogy meg fog történni!” Figyeljétek Őt. Most visszamennek a 
próféciához. Micsoda feddés a hívőknek, akik azt állították, hogy 
hisznek Benne.
114 Most figyeljétek meg, hogy hogyan közelítette meg a témát. 
Soha nem állt elő, hogy kimondta volna: „Én vagyok a Messiásotok.” 
Megtehette volna, mert Ő volt az. De figyeljétek meg, hogy Ő az 
Igében azonosította Magát, hogy aztán felismerjék. Ha úgy kimondta 
volna… Kimondhatta volna és akkor nem úgy lett volna: de Ő 
visszament és elkezdte elbeszélni mindazt, amit a próféták mondtak 
Róla, és ők megértették azt, és ők maguk is el tudták mondani, hogy 
Isten gyermekei voltak-e. Arra irányította figyelmüket, amit a próféták 
előre elmondtak és elmondták, hogy mit kell keresni a Messiás 
idejében, abban a korban, amikor Ő megnyilvánul majd. Ő, mint János, 
engedte az Igének, a Bibliának, hogy azonosítsa az üzenetüket. Minden 
igazi próféta így tesz. Igen. Ő nem rukkolt elő azzal, hogy azt mondta 
volna: „Én vagyok Ő. Én vagyok…” Az nem egy igazi próféta lett 
volna, látjátok. Hanem Ő azt mondta: „Menjetek vissza az Írásokban.” 
Látjátok, soha nem hagy fel a Maga módjával ezt illetően, látjátok.

Azt mondta: „Ismerjük Mózest.”
Jn 5:39,46

115 Azt mondta: „Ha ismertétek volna Mózest, akkor engem 
ismernétek.” Azt mondta: „Mózes Rólam írt.” Azt mondta: „Kutassátok 
az Írásokat, mert hiszitek, hogy azokban van az örök életetek, és az 
Írások pedig Rólam tesznek bizonyságot. Menjetek és nézzétek meg az 
Igében, és lássátok meg.”
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ezt megírták, ők Isten részei. Tehát Isten írta a Bibliát. Az emberek még 
csak nem is tudták, hogy mit írnak, az ő saját emberi 
gondolkodásukban. Talán nem értettek vele egyet, de mégis leírták. 
Nem tudták… A Biblia mondja: „A régi idők embereit, amint a 
Szentlélek mozdította őket…” Isten mozgatta a kezüket és Isten 
mozgatta a szemüket a látomásokban. Semmi mást nem tudtak 
mondani, csak azt, amire éppen néztek. Semmi mást nem tudtak 
mondani, mert Isten teljes mértékben irányította a nyelvüket, az ujjukat: 
a testük minden egyes szerve teljes mértékben Isten irányítása alatt állt. 
Nem csoda, hogy a Biblia azt mondta, hogy ők istenek voltak: hiszen 
Isten részei voltak. Ő pedig Isten teljessége.

Lk 24:25
108 Most figyeljük meg, hogy Jézus, az Ige, hogyan vezette rá ezt a 
két, szívükben megtört tanítványt arra, hogy Ő az ő Messiásuk, a 
Messiás, a megígért Ige. Figyeljük meg, hogy mit tett Ő: a próféciára 
hivatkozott. Figyeljétek meg: „Buták, restek elhinni mindazt, amit a 
próféták megírtak”. Ő soha nem mondta, hogy: - Hát mit is mond erről 
a ti egyházatok?

Lk 24:18
109 Elmondták Neki a történetet. Az összes eseményről tudtak, ami 
történt. Nagyon szomorúak voltak. Elkezdték elmondani Neki: „Csak 
idegen vagy Te errefelé, vagy nem tudod, hogy mi történt 
Jeruzsálemben?”

Lk 24:19
110 Azt mondta: „Milyen dolgok?” Mintha nem tudta volna. 
Látjátok, Ő néha csak azért tesz bizonyos dolgokat, hogy meglássa, ti 
mit kezdtek vele. Látjátok? Azt mondta: „Milyen dolgok?” Ki volt az? 
Mi történt?

Lk 24:18
111 „Csak jövevény vagy errefelé?” És pontosan ahhoz a 
személyhez beszéltek, akivel három és fél évig együtt éltek, és nem 
ismerték fel.

Lk 24:19

„Milyen dolgok? Mi történt?”
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54 Ez nem egy ember könyve: ez Isten könyve. És az emberek, 
akik látják a látomásokat vagy hallják Isten hangját, soha nem értették 
meg azt – sokszor -, tehát sok esetben ők maguk sem értették, látjátok. 
A Bibliát nem emberek írták, hanem Isten! Ez nem egy ember könyve: 
ez Isten könyve. Ezek Isten gondolatai, amelyek emberi ajkakon 
keresztül nyernek kifejeződést. Ettől lesz ez a Biblia. Egy kifejeződésre 
jutott gondolat a szó. És kezdetben volt Isten gondolkodása, amit Ő az 
Ő prófétáinak ajkain keresztül fejezett ki és megerősítette az Ő 
szolgálói által, látjátok. Figyeljétek meg.
55 Isten végzi el az Ő kiválasztását, eleve elrendelés által: minden 
korszakra kiválasztja a prófétákat. Figyeljétek ezt meg. Ő úgy állítja be 
annak a prófétának a természetét, hogy az megfelelő legyen annak a 
kornak a számára. Látjátok, Ő állítja be a stílusát, és mindazt, amit 
csinál. Ő állítja be, hogy tanult legyen vagy ne legyen tanult. Ő állítja 
be az ajándékokat, és azt a módot, ahogyan prédikálni fog majd, hogy 
milyen ajándékai lesznek, és az üzenetet is arra a bizonyos korra. Isten 
eleve elrendelte, hogy bizonyos dolgok történjenek meg, és azokon túl 
semmilyen más dolog nem történhet meg. Nem számít, mi legyen az, 
bármennyi embercsinálta eredmény lehet: semmi sem állhat annak a 
helyére. Lehet, hogy ő eleve úgy rendelte el azt az embert, hogy 
tanulatlan ember legyen, vagy lehet, hogy Ő úgy rendelte el, hogy 
másféle ember legyen. Bármi legyen is az ember, Isten adja meg neki 
az osztályát, az ajándékait, Ő adja neki a természetét, a stílusát, és 
bármi legyen is az, hogy hogyan fejezze ki magát és bármit, amit 
csinál. Ő olyanná formálja annak az órának az emberét, hogy 
megragadja annak az órának az embereit. Így van. Így csinálja.
56 És minden korszak végén, amikor az egyház a világhoz és a 
bűnhöz fordult, és az Ige emberek általi magyarázatára támaszkodott… 
Mint mindig, ők a korszak végére olyan zűrzavarba kerültek a 
teológusaik és papjaik által, hogy teljes mértékben egy nagy 
összevisszaság lett belőle. Az ő magyarázatuk mindig rossz: egyetlen 
egy alkalommal sem volt úgy, hogy ne tévedtek volna. És egyetlen 
alkalommal sem volt, hogy Isten Igéje ne lett volna helyes. Ez a 
különbség.
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2Móz 4:11; Jer 1:9
57 Most tehát látjátok, Isten Maga írta a Bibliát, Ő Maga. Tehát 
Isten tud beszélni. Mózes mondta, hogy Isten beszélt hozzá. Jeremiás 
azt mondta: „Ő szavakat adott a számba.” És Isten tud írni. Ő a saját 
ujjával írta le a Tízparancsolatot. Ő írt Babilon falaira. És emlékezzetek 
rá, hogy csak egyedül az Ószövetségben kétezer alkalommal mondta a 
próféta, hogy: „ÍGY SZÓL AZ ÚR”! Isten tud beszélni, Isten tud írni. 
Természetesen. Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának 
majdnem 90 százaléka magának Istennek a szavai, amikor Jézus 
Krisztus beszél. Tehát ha Isten tud írni, ha Ő tud olvasni, ha Isten tud 
beszélni, akkor nem képes-e Ő arra, hogy másokat is szóra bírjon? Nem 
azt mondta-e Mózesnek: „Ki teszi az embert némává vagy ki adja neki 
a beszédet?” Isten a prófétái által írta a Bibliát, ez volt az Ő módja erre.

Mk 16:20
58 Tehát valahányszor a gyülekezet összezavarodik – és Isten előre 
tudta, hogy ez lesz, mert Ő minden dolgot előre tud -; Ő emiatt egy 
bizonyos prófétát felkészít arra a korszakra, hogy szólítsa az Ő 
választottait a jelek és csodák által igazolt Igéje által, és az Ő Igéjének 
megerősítése által, miszerint megígérte: „jelekkel erősíti meg az Igét”. 
Ő adja meg az igaz magyarázatot, miután maga a próféta igazolttá lett.

Jn 1:11,12
59 Mindenki gyűlöli őt, kivéve a választottakat, akikhez 
elküldetett. Most pedig vizsgáljatok meg minden pillanatot és lássátok 
meg, hogy nem így van-e. Csak azok nem, akikhez Ő elküldetett! „Az 
Övéihez jött, és az Övéi nem fogadták Őt be; de ahányan csak 
befogadták Őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek.” 
Figyeljük meg, hogy az Igének minden vizsgálásakor, minden 
pillanatban és minden korszak végén, vagy válságkor vagy átmenetkor, 
mint ahogy sokszor prédikáltam erről…
60 Figyeljük meg Nóé korát, az ítélet előtti csúcspontkor. Mi 
történt? Nóénál csakis a saját családja hitt annak az embernek. A 
többiek mind csak bírálgatták őt. És elpusztult az egész világ.

1Móz 19:16,26
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a személy, amit az Ige mondott, hogy ő lesz. Gyorsan most. De újra, 
Jézus más formában jött el, ami eltért az ő embercsinálta prófécia-
magyarázatuktól. Az ember magyarázta, hogy mi lesz majd az. 
Természetesen. A reformátusok azt hiszik, hogy ők lesznek azok. 
Figyeljétek meg, hogy amikor Isten cselekszik bármit, figyeljétek meg, 
hogy minden szervezet is felkel valamivel. Igen, igen, ez mindig is így 
volt. Mindenütt vannak Jánnesok és Jámbresok. Figyeljétek meg, hogy 
ők az Ige egy részét mondták De a próféta szava szerint: minden betűt!
105 Újra nem vették észre, szokás szerint, és jósnak, ördögnek, 
Belzebubnak hívták Őt. És azt mondták, hogy Istenné tette Magát, 
amikor nekik tudniuk kellett volna az ő saját Bibliájukból, hogy Ő Isten 
volt. Figyeljétek meg, hogy Róla prófétált Ézsaiás az Ézsaiás 9:6-ban, 
ahol az áll: „Hívják az Ő nevét erős Istennek, örökkévaló Atyának.” 
Utána már nem lesz több atya, mert Ő volt a kezdetben az első Atya, és 
Ő az egyetlen Atya. Azt mondta: „Senki embert ne hívjatok ezen a 
földön atyának, és ezután sem.” Ő a hatalmas Isten, és az örökkévaló 
Atya, a Tanácsadó, a Békesség Fejedelme. Természetesen.

Jel 3:17
106 Pontosan azt cselekedték vele, amit minden próféta 
megmondott, hogy majd tenni fognak. Éppen úgy, mint ahogyan ebben 
a laodicea-i korszakban teszik, hogy kivetik Őt a gyülekezetből. 
„Vakok, mezítelenek, és nem is tudnak róla.” Pontosan ezt mondta a 
próféta, a Biblia prófétája. Megvakítják őket az emberi hagyományok: 
kivetik Őt, az Igét, a gyülekezeteiken kívülre, mint általában, amint 
megprófétálták róluk.

Jn 10:35; 2Pét 1:21
107 Figyeljük most meg, gyorsan most. Ne maradjatok le róla. Itt 
van az igerész, hogy Jézus hogyan ismertette meg magát ezekkel a 
tanítványokkal, hogy Ő volt az ő Messiásuk! Most pedig minden szem 
erre nézzen. És szerte mindenfelé az országban, most nehogy 
lemaradjatok erről. Próbáltuk elmondani nektek, hogy a Biblia Isten 
Igéje, amit maga Isten írt, emberek ajkán és eszközein keresztül. Isten 
Maga tud írni. Isten Maga tud beszélni. Ő bármit képes megtenni, amit 
csak akar, de Ő az embereket választotta ki erre, mert az emberek, akik
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szava a prófétához jön.” És Jézus volt az Ige. És János prófétált az Ige 
teljességel való eljöveteléről, és Jézus, az Ige jött el a prófétához, a 
vízben. Óh, mennyire csodálatos! Mennyire tévedhetetlen… Látjátok? 
Az Ige egy ritka dolog volt abban az időben. Itt jön a próféta, és azt 
mondja: „Én vagyok az Ige hangja”.

Azt mondták: - Mit kell tennünk?
Mt 3:11,12; Lk 3:16,17

102 Azt mondta: „Nem vagyok méltó arra, hogy a saruja szíját 
kioldjam. De ott áll valahol közöttetek az, aki Szentlélekkel és tűzzel 
keresztel meg benneteket. Szórólapátját a kezében tartja és a szérűjét 
alaposan megtisztogatja, a polyvát  pedig elégeti olthatatlan tűzzel, a 
búzát pedig a csűrbe rakja.” Óh, micsoda próféta! Jézus mondta, hogy 
soha nem volt asszonytól született ember egy sem, aki olyan nagy lett 
volna, mint János, addig az ideig. Óh, milyen megrengető! Mennyire 
tudta, hogy hol áll! Pontosan tudta. Hallotta Istentől és az pontosan 
egyezett az Igével, ezért nem törődött azzal, hogy az emberek mit 
mondtak. Ő bármi áron is csak hirdette azt és prófétálta azt. És 
figyeljétek meg, hogy amikor az ember elkezd kiállni azért, ami az 
igazság, akkor Istennek kötelessége az, hogy megmutassa annak az 
embernek az igazságot..

2Móz 3:2,3,14; 2Móz 8:24; 2Móz 10:22
103 Amikor Mózes lejött Egyiptomban, és azt mondta: „Odaát 
voltam a pusztában és láttam egy lángoló fát, és a fa nem égett el. 
Felmentem ahhoz a fához és amikor felmentem, akkor egy hatalmas 
tűzoszlop volt ott. És egy hang azt mondta: ÉN VAGYOK A 
VAGYOK.  És azt mondta, hogy fogjak egy botot és jöjjek le ide és 
mutassam be ezeket a csodákat, és Isten igazolni fogja az Ő Igéjét.” 
Kinyújtotta a botját, és már jöttek is a legyek és böglyök, a sötétség és 
így tovább. És aztán, hogy igazolja azt a prófétát, Isten visszahozta 
azokat a hívőket a hegyhez, és Isten lejött ugyanabban a tűzoszlopban, 
pontosan ugyanazon a hegyen, és bebizonyította, hogy az valóban úgy 
volt.
104 Most nézzétek meg, hogy mit tesz Ő ebben az időben. Pontosan. 
Tehát az Ige jött a prófétához és igazolta őt, hogy ő az igazi személy, az 

19

61 Ábrahám idejében csakis Ábrahám csoportja hitt. Amikor az 
angyalok elmentek és prédikáltak Sodomának, csak Lót és a felesége és 
a két lányuk jött ki, az asszony pedig visszafordult és sóbálvánnyá lett.
62 Mózes napjaiban csakis az Izráel választottai jöttek ki. És a 
fáraó gyűlölte őt.
63 Illés idejében minden – majdnem minden -, hétezer ember 
kivételével mindenki gyűlölte őt, az egész nemzet.
64 Jeremiás idejében éretlen gyümölccsel dobálták meg, és 
fanatikusnak hívták őt, mert olyan sok napon át feküdt az oldalán, és a 
másik oldalán és vette a dolgokat és jelképeket csinált. Gyűlölték őt.
65 Ézsaiás próféta annyira elítélte őket, hogy a végén egy fűrésszel 
kettéfűrészelték őt. Így van.
66 Keresztelő János? Ő egy vadember volt, egy ordibáló mániákus 
ott lent… Mindenki, kivéve a tanítványokat, akiket Jézus Krisztusnak 
bemutatott, mint a gyülekezetet: - Tessék, itt van!

János egy népet készített fel. Hány embere volt neki? Két ujjon 
megszámolhatnánk… Mármint a két kezünkön megszámolhatnánk, 
hogy hány embert állított elő Keresztelő János Jézusnak, amikor Ő 
eljött. És akkor mi van az Ő második eljövetelével? Gondoljatok bele.
67 De amikor az igazi Biblia-hívők látják az Igét ennyire nyíltan 
igazolást nyerni arra a korra, ők hisznek. Semmi módja sincs annak, 
hogy távol tartsák őket attól, hogy hisznek. Ők még a vérükkel is 
megpecsételik a bizonyságtételüket. Ők hiszik azt. Ez akkor… Ez nekik 
van, az eleve elrendelteknek, arra a bizonyos korra, amely lát és hisz.
68 Mások egyszerűen képtelenek meglátni: meg vannak vakítva. 
Tehát azt mondjátok: - Nem látják azt… Például mint Bálám: miért 
nem látta azt Bálám? Ő egy felkent próféta volt. Miért nem látta a 
fáraó? Amikor látta Isten kezét lejönni és csodákat tenni, azzal csak 
megkeményedett a szíve. Így van? Miért nem látta ezt Dátán, aki maga 
is egy zsidó volt? Ott volt kint, átjött a Holt-tengeren és minden este 
ette a mannát, amely frissen szállt alá, és mégsem látta ezt. Miért nem 
látta ezt Kóré? Miért nem látta ezt Kajafás? Ő volt a világ legfőbb 
vallási embere abban az időben. Miért nem látta meg, hogy a Messiás 
volt ott? Miért nem látta meg Júdás? Júdás végig velük volt, velük járt, 
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velük tett csodákat. De az Igének be kellett teljesülnie. A Biblia 
mondja, hogy ők azért lettek támasztva, hogy azt a helyet foglalják el. 
Ezért a célért lettek támasztva. Így igaz. A Róma 8 mondja ezt.

1Kir 17:13; 1Kir 19:18
69 Tehát a hívők látják, hogy az Ige testet ölt az ő nemzedékükben: 
Isten beszél. Azok a valódi, igaz hívők, az a hétezer… Vagy hétszáz 
volt Illés idejében? Nem, hanem hétezer. Illés idejében tehát hétezer 
ember volt a kettő - vagy hárommillióból, akik látták, hogy ez úgy volt 
igaz. A népnek még az egy százada sem, alig. De ők látták, hogy az 
igaz volt. Ők látták a megnyilvánult Istent. Az az idős özvegyasszony, 
akihez Elizeus elküldetett, ő kiment rőzsét gyűjteni, hogy süssön egy 
lepényt, és éppen csak arra volt neki elegendő, hogy süssön egy lepényt 
magának és a fiának, aztán pedig meghaljanak. De nézzétek Illést, hogy 
mit mondott: „Először nekem készíts egyet. Mert így szól az Úr: A 
hordó nem ürül ki és a korsó sem szárad ki addig a napig, amíg az Úr 
Isten esőt nem küld a földre… Kérdés kívül az asszony azonnal 
nekilátott a lepény elkészítésének és Illésnek adta azt. Ő azt mondta: 
„Először az enyémet készítsd el, és utána készíts egyet magadnak és a 
fiadnak”. Mivel az asszony hallotta azt az embert és ránézett, hiszen ő 
egy eleve elrendelt mag volt.

1Kir 18:17
70 Sokan mondják: - Már megint itt van az az öreg bogaras ember. 
Isten miatta átkoz bennünket… Emlékeztek, Illésre azt mondták: „Te 
vagy az, aki bajt hozol Izráelre”.

1Kir 18:17
71 Azt mondta: „Ti vagytok azok, akik bajt hoztok Izráelre”. 
Látjátok, Isten kit… Hogy kinek az Igéjét igazolta Isten? Az Ő saját 
Igéjét.
72 Tehát a Biblia mondja, hogy ők ezért a célért lettek támasztva, 
de amikor… A hitetlen. De most, amikor az igaz hívő látja annak a 
kornak az Igéjét testet ölteni, Istent szólni emberi ajkakon keresztül és 
aztán pontosan megcselekedni azt, amiről megmondta, hogy 
megcselekszi: ezzel minden el van rendezve.

1Kir 22:11; 2Kró 18:10; Mt 24:24; Mk 13:22
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Mal 4:5
96 Neki prófétának kellett lennie. „Elküldöm hozzátok Illést.” És 
ott volt ő, minden porcikájában prófétaként. Figyeljétek meg, hogy 
mennyire idomult a természete Illéséhez. Illés egy pusztai ember volt, 
és ugyanúgy János is: a szabad ég alatt. Ő nem egy finom ember volt, 
hanem egy érdes ember.

1Kir 19:2
97 Figyeljétek meg újra, hogy Illés egy nőgyűlölő volt: megmondta 
a magáét Jézábelnek a festett arcáról és hogy miben volt igaza és miben 
tévedett. Ilyen volt János is. Jézábel próbálta megölni Illést, az isteneire 
esküdött, hogy fejét véteti. Ugyanígy tett Heródiás is, látjátok.
98 Mindig figyeljétek az ő üzenetüket, figyeljétek meg, hogy mit 
tettek. Most meglátjuk, hogy ha visszanéztek volna és meglátták volna, 
hogy a Biblia mit mondott, és ha látták volna annak az embernek a 
természetét és hogy mennyire tökéletesen időben volt az Igével és 
mindennel; nekik tudniuk kellett volna, hogy ő volt az. Úgy egy fél 
tucatnyi ember tudta is. Így van. Nem több, mint egy fél tucatnyi ember 
ismerte ezt fel. Elmentek meghallgatni őt, de nem hitték el, látjátok. 
Miért? Mert nem hittek a prófécia azonosításának a maguk órájában.
99 Figyeljétek meg, hogy nevettek rajta, és egy ordibáló, vagy és 
tanulatlan fanatikusnak hívták őt, aki nem járt iskolába: -suk; -sük; 
-vóut és így tovább. És szokás szerint az iskolázottsága szerint bírálták 
el. A nyelvhelyessége szerint bírálták el, és aszerint, hogy hogyan 
öltözködött. Egy darab báránybőr volt köré csavarva egy tevebőrből 
készült övvel összefogva, és mindenütt csupa szőrös volt. Kiment a 
vizekhez: semmi gyülekezet, semmi társaság, semmi együttműködés. 
Ezt képtelenek voltak elfogadni. Ők e világ istenét imádták, látjátok.
100 Nem azt akarom mondani, hogy nem lehetnek hamis próféták 
azok, akik így jönnek elő, mint például Jánnes és Jámbres. Hanem úgy 
kell ezt csinálni, hogy összevetjük az eredeti üzenetet az Igével, és 
akkor megvan: hogy milyen korban van és hogy mit prófétáltak meg 
arra a korra.
101 Akkor János próféciája Isten saját rendje szerint nyert igazolást. 
Figyeljétek meg, hogy mennyire tökéletes. A Biblia mondta: „Az Úr 
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látjuk azt is az Ézsaiás 40:3-ban, hogy Ézsaiás azt mondta: „Prófétának 
hangja fog szólni, a pusztában kiáltó hangja: Készítsétek az Úrnak 
útját!” Mindezek a próféciák! És nézzétek meg, gyorsan figyeljétek 
meg, hogy az Ige azonosította őt.

Jn 1:19

Amikor azt mondták: „Ki vagy te? Te vagy a Messiás?”
Jn 1:20

Azt mondta: „Nem.”
Jn 1:21

„Te vagy Jeremiás? Vagy a próféták közül egy?”
Jn 1:23

92 Azt mondta: „Nem az vagyok. Hanem én vagyok a kiáltó hang a 
pusztában, amint megmondatott Ézsaiás próféta által.”
93 Szerintetek ők elhitték ezt? Nem, uram. Miért? Mert nem az ő 
gyülekezetükön keresztül jött. Nem volt az ő… Látjátok, ő 9 évesen 
kiment a pusztába és 30 évesen jött elő onnan. Az üzenete túl nagy volt 
ahhoz, hogy egy teológiai iskolán keresztül jöjjön ki: hiszen ő volt az, 
akinek be kellett mutatnia a Messiást. És mindenki erre és arra húzta 
volna őt. És Isten kiküldte őt a pusztába az apja, Zakariás, halála után, 
aki egy pap volt. De ő soha nem követte az apja vonalát.
94 Mert a próféták nem az ilyen dolgokbók jönnek elő. Ők a durva 
földekből jönnek elő, a pusztából. Senki sem tudja, hogy honnan 
jönnek elő, vagy hogy hogyan léptek színre, vagy bármit is a 
származásukról. Ők csak előállnak és hirdetik az Igét, és aztán Isten 
elviszi őket és ők elmennek: megítélik azt a nemzedéket aztán 
belemennek az Ő Igéjébe, és várják azt a nagy napot.

Ézs 40:3; Mal 3:1
95 Az egyház nem hitt neki, mert nem ismerték őt. Nem volt a 
felszentelése bejegyezve az ő nyilvántartásukba, ezért elutasították őt. 
Tehát nem hitték el Isten igazolt Igéjét egyértelműen, betűről-betűre. 
Látjátok? Malakiás 3, két igevers, hogy igazolja őt: Malakiás 3 és 
Ézsaiás 40:3. Látjátok, mindkét igevers egy eljövendő emberről beszélt, 
aki majd az Úr útját készíti. Ő ennek minden kitételét betöltötte.
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73 Most figyeljük a többit. Ne a jeleket figyeljétek. Ha a jeleket 
figyelitek, akkor ti is olyan bizonyossággal megtévesztődtök, mint a 
világ. Hamis próféták támadnak és jeleket és csodákat tesznek, amelyek 
a választottakat is megtévesztenék, ha lehetséges volna. Az Igét 
figyeljétek! Nézzétek ezeket a papokat, ezeket a prófétákat, a zsidó 
prófétát, amint ott áll. Zedékiás amint ott állt két nagy szarvval és azt 
mondja: - Isten felkent prófétája vagyok... Így igaz. – 399-en vannak itt 
velem és a Szentlélek van rajtunk, aki megerősíti és azt mondja, hogy 
az a föld a miénk. Menjünk hát és foglaljuk el. És ezekkel a szarvakkal 
fogod kitolni az ellenséget a mi földünkről, Akháb király, mert Isten 
nekünk adta azt a földet…

1Kir 22:7; 2Kró 18:6
74 Figyeljétek azt a vallásos embert, azt a jó embert, Jósafátot, aki 
azt mondta: „Nincs még egy?”

1Kir 22:8; 2Kró 18:7
75 „Még egy? Hiszen 400-an értenek egyet!” Azt mondta: „De 
igen, van még egy valahol errefelé, de gyűlölöm őt.” Azt mondta: 
„Folyton csak lehord bennünket és arról beszél, hogy milyen nagy 
bűnösök is vagyunk mi, meg minden ilyet. Gyűlölöm őt. Ez Mikeás, 
Imla fia.”

1Kir 22:8; 2Kró 18:7
76 Azt mondta: „Óh, ne beszéljen így a király. Menjetek el érte és 
halljuk, hogy mit mond ő.”
77 Úgyhogy lehozták őt oda. Azt mondta: „Adjátok nekem a ma 
estét és meglátom, hogy az Úr mit mond erről.”
78 Akháb azt mondta: „Azt ajánlom, hogy ne mondjál nekem 
semmi mást, csak az igazságot.”

1Kir 22:13; 2Kró 18:12
79 És jött az ember és azt mondta: „Ha jó közösségben akarsz 
maradni, akkor csak mondd te is azt, amit a többiek mondanak.”

1Kir 22:14; 2Kró 18:13

Mikeás azt mondta: „Csak azt mondom, amit Isten mond.”
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80 És eljött a másnap reggel. És a királyok felvették a palástjukat, 
leültek a kapuba, minden méltóságos úrral. És a próféták ott álltak és 
azt mondták: „Na, te fanatikus, mit mondasz erről?”

1Kir 22:15,17; 2Kró 18:14,16
81 Azt mondta: „Menjetek föl.” Azt mondta: „De láttam Izráelt 
szétszóródni, mint pásztor nélkül való juhok nyáját.”

1Kir 22:24; 2Kró 18:23
82 Fogta a kezét és szájon vágta őt. A próféta szájon vágta a 
prófétát. Tehát mindketten felkent próféták voltak, akik ott álltak és 
prófétáltak: négyszázan egy ellen, ami azért súlyos volt. Tehát nem 
biztos, hogy ha sokan mondják, akkor az már jó tanács. Attól függ, 
hogy hol állnak… Hogy miről tanácskoznak és hogy mi a tanácsuk. A 
király számára ott nem volt biztonság, és ő mégis úgy vette, hogy 
annak a tömegnek a tanácsa a helyes. De ha csak megállt volna és 
visszalapozott volna a tekercsben és megnézte volna, hogy mit mondott 
Illés!

1Kir 22:19,20; 2Kró 18:18,19
83 Akkor Mikeás nem tudott semmit mondani: nem tudta, de talán 
Isten megbocsátott neki ezért. De először is, mivel egy próféta volt, 
Istenhez ment, hogy megtudja, mit mond Isten. És megtudta, hogy mit 
mondott Isten. Azt mondta: „Láttam Istent egy királyiszéken ülni, és 
azt mondta… Az Ő összes mennyei tanácsadója odagyűlt köré, és azt 
mondta: Kicsodát küldhetünk le oda, hogy Akhábot kihozza ide, hogy 
betölthessük a próféciát, amely megíratott róla?”

1Kir 21:19
84 Látjátok, prófécia! Illés már megmondta: „Kutyák fogják 
felnyalni a véredet.”

1Kir 22:21; 2Kir 18:20
85 És aztán azt mondta, hogy látott egy hazug szellemet feljönni 
lentről, amely feljött. Feljött Isten elé és azt mondta: Én majd lemegyek 
és belemegyek a prófétáiba, Akháb prófétáiba, és rábírom őket, hogy 
hazugságot prófétáljanak.”

1Kir 22:22; 2Kró 18:21
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86 Tehát Isten tudta, hogy azok az emberek annyira 
felfuvalkodottak voltak és annyira telve voltak a teológiával, hogy azt 
gondolták, hogy mindent jól tudnak. De soha nem vették észre annak az 
órának az Igéjét. Tehát Isten azt mondta: „Neked sikerülni fog, menj 
hát le.” És amikor Mikeás ezt kimondta, az azt jelentette, hogy ők egy 
gonosz lélek alatt prófétáltak. Úgyhogy kirántották a falból a telefont, 
kikapcsolták a rádiót, vagy valami ehhez hasonlót tettek, amikor 
meghallották ezt, ami ellenük szólt: felálltak és kimentek. De nézzük 
meg, mi történt. Tehát Mikeásnak össze kellett vetnie a látomását az 
írott Igével, és ebből tudta.

1Kir 22:27; 2Kró 18:26
87 Azt mondta: „Amikor eljövök… Vessétek azt az embert 
börtönbe, és keserű vizet és keserű kenyeret adjatok neki. Amikor 
visszajövök, majd akkor elrendezem őt.”

1Kir 22:28; 2Kró 18:27
88 Azt mondta: „Ha te egyáltalán visszajössz, akkor Isten soha 
nem szólt hozzám.” Ez az, amikor tudja, hogy a látomása pontosan 
egyezett az adott óra minden szavával. Elérkezett Akháb ideje.

Jn 10:5,27
89 Testvér, testvérnő, ez a Babilonból való kihívatás órája és ideje. 
Itt vannak az esti fények. Járjatok a világosságban, amíg világos van. 
Figyeljétek meg, hogy a hívők látták a megnyilvánult Igét és hitték is 
azt. Jézus azt mondta: „Az én juhaim ismerik az én hangomat, az én 
Igémet, az én jeleimet erre a korra. Hamisat pedig nem fognak 
követni.”
90 Most pedig menjünk az igerészünkhöz, mert látom, hogy 
kezdek eltérni a tárgytól. Szeretnék nagy hangsúlyt fektetni az 
imasorra. Most pedig menjünk vissza az igerészhez, amiről most szó 
van, egy percre. Nos, most megint úgy fog történni, mint ahogyan 
mindig is történt, a szokásos módon.

Ézs 40:3; Mal 3:1
91 Isten elküldte az Ő prófétáját, Jánost, amint megmondta az Ő 
Igéje, a Malakiás 3 ígéretében: „Íme elküldöm az én hírnökömet az én 
arcom előtt, hogy utat készítsen.” János ennek a beteljesülése volt. És 


	Prófécia által tisztázott események
	
	1
	Prófécia által tisztázott események
		1Móz 18:9
		Zsid 13:8
		5Móz 18:15; Lk 24:27
		2Móz 3:2,3,14; 2Móz 8:24; 2Móz 10:22
		1Kir 18:17
	25
		Mal 4:5


