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Első pecsét 
 

1 Hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Mennyei Atyánk, hálát adunk 
Neked ma este ezért az újabb alkalomért, hogy eljöhettünk imádni Téged. 
Hálásak vagyunk, hogy élhetünk, és hogy bennünk élve miénk lehet az örök 
életnek ez a nagy kijelentése. 

 És ma este azért jöttünk, Atyánk, hogy együtt tanulmányozzuk a Te 
Igédet. Ezeket a nagy, elrejtett titkokat, amelyek rejtve voltak a világ 
teremtése óta. A Bárány pedig az egyetlen, aki képes kijelenteni ezeket 
nekünk. Imádkozom, hogy Ő jöjjön el közénk ma este, fogja az Igéjét és 
jelentse ki nekünk. Hogy megtudjuk, hogyan szolgálhatnánk Őt jobban ebben 
az utolsó időben. Óh, Istenünk, amint látjuk azt, hogy most az utolsó időben 
vagyunk, segíts nekünk tudni, hogy hol a helyünk. És Urunk, segíts 
meglátnunk, hogy milyen gyarló és gyenge lények vagyunk, és segíts, hogy 
bizonyosak legyünk az Úr hamarosan való eljövetelében. Jézus nevében 
kérjük ezt. Ámen. 

 Zsolt 22:1 

 Azt hiszem, Dávid mondta: “Boldog voltam, amikor azt mondták 
nekem, hogy menjünk az Úr házába.” Mindig nagy kiváltság eljönni ide, és 
együtt tanulmányozva az Igét mindig ezt a nagy reménységet kapjuk. 

 Sokan állnak közülünk, ezért annyira igyekszem sietni, amennyire 
csak lehetséges. De bízom abban, hogy ti is annyira élveztétek a Szentlélek 
jelenlétét az elmúlt összejövetelek során, mint én. Ma pedig olyan dolog 
történt velem, ami már régóta nem történt. Ezt a kijelentést tanulmányoztam 
itt, a pecsét felnyitását. 
2 Évekkel ezelőtt átfutottam itt ezt a részt - talán 20 évvel vagy 
körülbelül ennyivel ezelőtt -, de valahogy soha nem tudtam teljesen 
megelégedni vele. Úgy tűnt, hogy vannak dolgok... Főleg a pecsétekben, mert 
a pecsétek alkotják az egész könyvet... Ez a könyv. Az egész könyv nem más, 
mint egyetlen, lepecsételt könyv. Ott kezdődik... 
3 Például, ha itt van valami... Megmutatom, mire gondolok. Itt van egy 
pecsét. Az egy... Így feltekeri az ember. Így volt feltekerve. Így kell feltekerni, 
és aztán a végén egy picike darab így kilóg. Ez az első pecsét. Rendben. Akkor 
tehát ez a könyv első része. Aztán a következő pecsétet is fel kell tekerni ilyen 
módon, pontosan mellette. Az tehát így van feltekerve. A végén pedig egy 
másik picike darab lóg ki, itt. Ez tehát két pecsétet jelent. És az egész Biblia 
ilyen módon lett megírva: tekercsekben. Ezeknek a pecséteknek a feltörése 
pedig a könyv titkainak megnyitását jelenti. 
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4 Tanulmányoztátok-e Jeremiás könyvében, hogy hogyan írta ezt le? 
Hiszen sokan felírtátok ezt magatoknak tegnap este. Hogy hogyan írták meg 
azokat a pecséteket, és hogy hogyan helyezték el őket, hogy megmaradjanak 
addig, amíg visszatért a 70 évig tartó fogságból? Visszatért, és követelte a 
tulajdonát. Természetesen szeretném azt állítani, hogy nem... Nem lehet ezt 
teljesen kifejezésre juttatni, hiszen ez az örök Ige. Ez egy örök könyv. Ezért 
megpróbáljuk csak valahogy a csúcspontokat érinteni. 

 Ma pedig a tanulmányozás közben sok igehelyet írtam fel magamnak, amiket 
lehet tanulmányozni. És szintén... A kazetták is sokat kijelentenek erről, ahogyan 
tanulmányozzátok. Olyan sok dolog van. Csodálatos volna az, ha egyszerűen csak itt 
a szószéknél állva úgy tudnám kijelenteni nektek ezt, ahogyan nekem volt kijelentve 
a szobában! Amikor azonban ideérek, nyomás van rajtam. Átugrok dolgokat, és 
próbálom csak a lényeget elmondani, hogy az emberek megértsék azt. 
5 Természetesen nagyon örültem annak az éneknek, amit Ungren testvér 
az imént énekelt: “Le az Ő dicsőségéből...” Ha nem jött volna le a 
dicsőségéből, akkor hol lennénk mi valamennyien ma este? Ezért hálásak 
vagyunk, amiért Ő lejött, hogy segítsen nekünk. 

 Most pedig, mivel sokan állnak, próbálunk sietni, amennyire csak 
tudunk. Nem azt akarom mondani, hogy gyorsan végigszaladunk ezen az 
egészen, hanem hogy olyan hamar hozzákezdünk, amilyen hamar csak lehet. 
6 Most pedig lapozzunk, utána... Átvettük az 1. fejezetet, a 2., 3., 4. 
fejezetet, és az 5. fejezetet tegnap este. Ma este pedig a Jelenések könyve 6. 
fejezetét kezdjük. Miközben tanulmányozzuk ezt a fejezetet, különféle 
igehelyekre fogunk utalni, úgy az Ószövetségből, mint az Újszövetségből, 
mert az egész könyv Jézus Krisztus kijelentése. Ez mind együttvéve az Úr 
Jézus kijelentése, Jézus Krisztus kijelentése. Ez Isten, amint a könyvben 
kijelenti Magát: kijelenti Magát Krisztuson keresztül a könyvben. 

 2Kor 5:19 

7 Krisztus pedig Isten kijelentése. Azért jött, hogy kijelentse Istent, mert 
Ő és Isten ugyanaz. Isten benne volt Krisztusban, amikor megbékéltette a 
világot Magával. Más szavakkal, az ember nem ismerheti meg Istent egészen 
addig, amíg Ő ki nem jelenti Magát Krisztuson keresztül. Aztán megláthatjuk. 
Évekkel ezelőtt azt gondoltam, hogy Isten talán haragszik rám, Krisztus 
azonban szeret engem. Aztán eljutottam oda, hogy megláttam azt, hogy  
ugyanarról a személyről van szó, látjátok; és hogy Krisztus Maga Isten szíve. 
8 Most pedig, amint ezt tanulmányozzuk, összehasonlítjuk... Az első 
három könyvét - a Bibliának -, a Jelenések könyvének - amit elég alaposan 
áttanulmányoztunk -, ami a gyülekezeti korszakok, a hét gyülekezeti korszak. 
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tudjátok, és számítok is rá. Hadd mondjak neked valamit, testvérem. 
Életemben most tudom csak igazán, hogy a Lélek miért figyelmeztetett engem 
azzal a szervezettel kapcsolatban. 

 Jel 18:4 

 Hálás vagyok az Úrnak, amiért megmutatta nekem ezeket a dolgokat. 
Tudom, hogy ez az igazság. Itt van, kijelentve. Itt lovagol ő végig a korokon 
át, míg előjön itt, és megmutatja magát olyan tökéletesen, amennyire csak 
teheti, látjátok. Ez ő. Bennünket pedig nem téveszt ez meg. Most már nyitva 
vannak a szemeitek. Maradjatok távol attól a dologtól. Szeressétek az Urat 
teljes szívetekből, és maradjatok Vele. Igen, uraim. Jöjjetek ki Babilonból! 
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különbségekről vitáznak, Isten megígérte azt, hogy elküldi az igaz Ige egy igaz 
prófétáját. Egy olyan üzenettel, amely visszafordítja őket Isten eredeti 
Igéjéhez, és az atyák hitéhez; amely a Szentlélek erejét hozza le az emberek 
közé. És az a hatalom felemeli a menyasszonyt mindezen dolgok felé, és 
beviszi őt oda ugyanazzal az Igével. 

 Mt 28:20; Jn 14:12; Zsid 13:8 

261 Ugyanaz az Ige... Igazolja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. “Íme, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 
És amiket én cselekszem, ti is azokat cselekszitek. Veletek vagyok. Még egy 
kis idő, és nem látnak többé, mert szervezkednek és szétoszlanak. De ti 
megláttok engem, mert veletek leszek. Sőt bennetek leszek a világ 
végezetéig.” És azt mondta, hogy az Ő haragja ontatik ki, mindezek 
beteljesülése után. Itt vagyunk hát! 
262 Óh, Isten! Kicsoda hát az a fehér lovon ülő lovas? Nem vagytok 
vakok. Látjátok, ki ő. Az az antikrisztus és a megtévesztő lélek, aki csak ment 
és ment, és belopta magát. Látjátok, Isten újra és újra megismétli ezt. 
Megmutatja őt, mint egy fehér lovon ülő lovast, aki a kezében tart egy íjat, de 
nyílvessző nincs benne. Ő egy átverés. Nincs hatalma. 
263 Azt mondod: - Az egyház hatalma... Hol van az? Mit csinálnak ők? 
Azt mondják: - Mi vagyunk az eredeti gyülekezet... Az eredeti gyülekezet 
azonban démonokat űzött ki, betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott 
fel, látomásokat látott, és minden más dolgokat csinált. Hol van ez most? 
Látjátok az átverést? Íj, nyílvessző nélkül. Így igaz. 
264 De látjátok, amikor Krisztus eljött, egy kard jött ki az Ő szájából, mint 
egy villámlás. Kiment, felemésztette az ellenségeit és kivetette az ördögöt. 
Minden mást elpusztított. Jött, és a ruhája széle véres volt, a combjára pedig 
az volt írva: Isten Igéje. Ámen. Itt jön az Ő seregével, a mennyből jön. 
265 Az a fehér lovas végig itt volt a földön. Az antikrisztusból mássá 
változik át. Belőle lesz a hamis próféta. Látjátok, ő egy antikrisztusként indult 
el, egy lélekként. Aztán egy hamis prófétává vált. Később pedig, amikor az 
ördög kivettetik, ő lesz a testet öltött ördög. Három állomás. Már az elsőben is 
az ördög indult el benne: az ördög lelke. Aztán egy hamis próféta lesz, egy 
hamis tan tanítója. Utána pedig ő lesz maga a testet öltött ördög, látjátok. Ez ő. 
És egy időben azzal, hogy az ördög kivettetik a mennyből és testet ölt egy 
emberben, a Szentlélek felmegy, és aztán lejön, testet öltve egy emberben. Óh, 
óh! Micsoda időszak! 

 Holnap este, ha Isten úgy akarja, jön a második pecsét. Szeretitek Őt? 
Most pedig, hiszitek ezt? Most kapcsoltam ki a magnót. Hallani fogom belőle, 
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Hét gyülekezeti korszak van, hét pecsét, hét trombitaszó, hét pohár és hét 
tisztátalan lélek, mint a varangyok. És mindez összetartozik. Óh, bárcsak lenne 
egy hatalmas, nagy térkép, amire felrajzolhatnám ezt úgy, ahogyan én látom. 
Tudjátok, ahogyan minden egyes esemény történik. Lerajzoltam egy kis 
papírra, de tudjátok... És eddig minden jól van rajta, az idővel és a korokkal, 
ahogyan elkezdődtek és befejeződtek, és minden tökéletesen jól áll össze. 
9 Lehet, hogy nem minden egyes dolog helyes rajta, de mindenképpen 
az én legjobb tudásom szerint készült el. És tudom, hogy ha valamit a legjobb 
tudásom szerint csinálok meg, akkor ha hibát is követek el abban, amit a 
legjobb tudásom szerint csinálok meg, Isten bizonyosan megbocsát nekem... A 
hibáért, ha valamit rosszul tettem. 

 Jel 4: - 

10 Az első három könyv tehát az első három  gyülekezeti korszak. Aztán 
pedig a Jelenések 4. fejezetében azt látjuk, hogy János felemeltetik. Látjuk a 
gyülekezeteket. Nem sok szó esik a gyülekezeti korszakokról. Azt hiszem, 
ezen fognak meglepődni az emberek. Ők egészen hátra, a nyomorúság idejére 
helyezik a gyülekezeteket olyan dolgokat illetően is, amelyek már 
megtörténtek. És amint vasárnap, tegnap, mondtam:  - Az emberek először is 
észreveszik a nyomorúság kezdetét. És csodálkozni fognak azon, hogy miért 
nem volt... Az első dolog az elragadtatás volt. És úgy lesz, mint ahogy volt: 
megtörtént, és észre sem vették... 

 Nem sok minden van megígérve annak a gyülekezetnek, a pogány 
gyülekezetnek, a menyasszonynak. 
11 Szeretném, ha észben tartanátok azt, hogy van egy gyülekezet és van 
egy menyasszony. Mindig hármasokban kell végiggondolni a dolgokat. A 
négyesek tévesek, a hármasok... Hármasok, hetesek, tízesek, huszonnégyesek, 
negyvenesek és ötvenesek: ezek a töretlen számok. A Biblia... Isten pedig a 
Bibliának ezek szerint a számai szerint építi fel az üzeneteit. Ha olyan dolgot 
találsz, ami eltér ezektől a számoktól, akkor bizony vigyáznod kell. Mert a 
következő dologban nem jól fog kijönni. Vissza kell hoznod ide, ahonnan 
elindultál. 
12 Vayle testvér, Lee Vayle testvér, azt hiszem, itt van ma. A minap 
azokról az emberekről beszéltünk, akik... Letérnek az útról. Éppen olyan ez, 
mint a célbalövés. Ha azt a puskát tökéletesen egyensúlyozzák, ha tökéletesen 
tartják és céloznak vele, akkor el kell találnia a célpontot. Hacsak a puskacső 
el nem mozdul, el nem fordul, vagy a rezgések félre nem lökik, bárhol is... 
Vagy egy szélfuvallat. Bárhol is indul el, csak egy utat járhat be: vissza kell 
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jönnie arra a helyre, ahol letért az útról, és újrakezdeni, ha célba akar érni. Ha 
pedig nem, akkor egyszerűen nem talál célba. 
13 És így van ez az Ige tanulmányozásával is, azt hiszem. Ha úgy 
találjuk, hogy elkezdtünk itt valamit, ami végül nem jól jön ki, akkor valahol 
hibát követtünk el. Vissza kell mennünk. Ésszel soha nem lehet rájönni. Az 
egyszerűen nem... Éppen most láttuk meg a Bibliából, hogy sem a mennyben, 
sem a földön, sem a föld alatt nem volt egyetlen ember sem, aki képes lett 
volna megtenni ezt. Csakis a Bárány képes rá. Tehát a teológiai magyarázatok, 
bármiről is legyen szó, csak semmik. A Báránynak kell kijelentenie azt. Ez 
minden. Így tehát bízunk abban, hogy Ő segít bennünket. 

 Jel 4:- 

14 János tehát felvitetett a 4. fejezetben, hogy meglássa azokat a 
dolgokat, amelyek voltak, amelyek vannak és amelyek eljövendők. A 
gyülekezet azonban befejeződik a 4. fejezetnél. Krisztus pedig felveszi a 
gyülekezetet, felemeli a levegőégbe, hogy találkozzon Vele. És a gyülekezet 
nem jelenik meg egészen a 19. fejezetig, ahol Ő a gyülekezettel együtt urak 
Uraként és királyok Királyaként tér vissza. És most... Óh, remélem, hogy egy 
napon át tudjuk venni mindezt, talán mielőtt Ő visszajön. Ha meg nem tudjuk 
átvenni, az sem baj, mert úgyis látni fogjuk. 

 Jel 5:- 

15 Itt az 5. fejezetben pedig, ezeknek a pecséteknek a feltörése... Tehát, a 
hét pecséttel lezárt könyv... Először az első pecsétet olvassuk el. Tegnap este - 
csak hogy egy kicsit több hátteret adjak ehhez -, láttuk azt, hogy amikor János 
odanézett, és a könyvet még mindig az eredeti tulajdonos kezében, Isten 
kezében látta... Emlékeztek rá, hogyan vesztette el az ember? Ádám révén. Ő 
eltékozolta az élet könyvét a Sátán bölcsességéért, és elveszítette az örökségét. 
Mindent elveszített, és nem volt útja a megváltásra. 

 Fil 2:6-12 

 Aztán Isten, az emberhez hasonlóvá válva, lejött és a mi megváltónk 
lett, hogy megváltson bennünket. Most pedig néhány napon belül látjuk, hogy 
az eddig titokban maradt dolgok megnyittatnak számunkra az utolsó 
napokban. 
16 Azt is láttuk, hogy amint János meghallotta a rokon megváltó 
előszólítását, hogy jöjjön elő és követelje a tulajdonát, egyetlen ember sem 
állhatott elő. Egyetlen ember sem a mennyben, egyetlen ember sem a földön 
és egyetlen ember sem a föld alatt. Senki sem volt méltó még csak arra sem, 
hogy rátekintsen arra a könyvre. Csak gondoljatok bele ebbe! Senki sem méltó 
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élni. Egyetlen egy sincs! Mutassátok meg nekem őket. Egyetlen katolikus 
kézben lévő ország sem tudja ellátni még saját magát sem. Franciaország, 
Olaszország, és a többi, Mexikó: bármerre is megy az ember, azok az országok 
nem önfenntartóak. Miért? Mert az egyház mindenüket elvette. Ezért vetette ki 
magából ezt Oroszország. 
256 Figyeljétek meg, hogy mi történik. Én magam tudom ezt. Itt lent 
megállnék, és azt hinnétek, hogy az arany örömünneplése zajlik éppen, amikor 
halljuk a harangokat szólni. Itt meg jön egy szegény kis asszony az utcán, 
húzza maga után a lábát. Aztán jön egy apuka, karján egy bebugyolált 
kisbabával, és ketten vagy hárman is sírnak. Az asszony pedig egy meghalt 
nőért vezekelt. Hogy ő... Azt hitte, hogy ezért a mennybe juthat. Óh, micsoda 
szánalmas dolog! 
257 Aztán ott láttam állni... Itt jött... A gazdaságuk is alig van 
egyensúlyban tartva. Az egyház mindenüket elveszi. Mondjuk, hogy itt jön a 
kis Pancho. Pancho Frank, aki kőműves. És heti 20 pezót keres. Viszont mind 
a 20 pezójára szüksége van ahhoz, hogy vehessen magának egy pár cipőt. 
Ilyen az ő gazdaságuk. 

 És mi van akkor, ha ő kőművesként és építőmunkásként keres heti 20 
pezót... Csak mondjuk ezt. Nem tudom, mennyit keres, de mondjuk, hogy 
ilyesmi a gazdaságuk, ennyire van egyensúlyban. 
258 Tehát Pancho heti 20 pezót keres. Itt jön viszont Chico - a neve azt 
jelenti: a kicsi -, ő is dolgozik, és heti 5 pezót keres. És van 10 gyermeke, 
akiket etetnie kell. Valaki viszont ott kopogtat az ajtaján, hogy elvegye az 5 
pezóját, de 4 pezót mindenképpen, hogy egy hatalmas nagy viaszgyertyát 
vásároljanak, amit a millió dollárt érő oltáron égetnek el az ő bűneiért. Tessék! 
Ilyen a gazdaságuk egyensúlya. Így vannak azok az országok. Minden 
odakerül. Az egyház mindenüket elveszi. 
259 Egyszerűen az egyház kezében van, ez minden. Az övé. A zsidók 
pénzével és a szövetséggel. A Biblia mondja, hogy minden az övék lesz. És 
aztán lesz ő a fenevad. Megszegi a szövetséget. Elrabolja és kitépi az asszony 
magvának maradékát, vizet lövell ki a szájából, és háborút indít. És ott lesz 
sírás, jajveszékelés és fogcsikorgatás. Ezzel egy időben pedig férjhez megy a 
menyasszony, dicsőségben. Nehogy lemaradjatok róla, barátaim. Isten engem 
úgy segéljen, hogy én ott akarok lenni. Nem számít, mibe kerül. Ott akarok 
lenni. 
260 Figyeljük meg, hogy ezzel a történéssel egy időben - illetve éppen, 
mielőtt ez megtörténik, a földön -, Isten ígéretet tett. Hogy miközben a 
felekezetek összevisszaságban az egymás hitvallásai között lévő 
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 1Móz 3:1-4 

251 Igen, ő egy kiművelt zseni lesz. Okos lesz. Óh, óh, óh, és körülötte 
minden gyermeke is okos lesz: doktori cím, adjunktusi cím, tudományos 
fokozat, A-kinevezés, B-kinevezés, C- kinevezés, D-kinevezés, E-kinevezés, 
F-kinevezés, le egész a Z-kinevezésig. Mind az övék lesz. Okosak. Miért? 
Mert a Sátán rendje szerint vannak. A ravasz mesterkedés a Biblia ellen pedig 
a Sátántól van. Pontosan ezzel szedte rá Évát. Éva azt mondta: - Óh, ez meg 
van írva. Isten azt mondta, hogy ne tegyük ezt... Ő pedig azt mondta: - De várj 
csak. Isten bizonyára nem tenne olyat. Én viszont megnyitom a szemedet és 
adok neked egy kis bölcsességet... És Éva megkapta. Mi is ezt akartuk, és meg 
is kaptuk. Ez a nemzet. 
252 Figyeljük meg, hogy ő az egész vallásos világot meggyőzi. 
Meggyőzi... Szövetséget köt Dániel népével. Itt benne van mind a pogány, 
mind... Dániel népében, a zsidókban, az utolsó héten. És itt vagyunk. Még a 
táblára is felrajzoltam ezt, és tökéletesen látjátok, hogy hol van ez. Hála 
Istennek. Ott van tehát ő. Az a szervezeti rendszer az ördögtől van. És ezt nem 
csak úgy rá akarjuk húzni. Pontosan. 
253 Ez az ördög gyökere. Nem az emberekről van szó, nem a benne lévő 
emberekről. Ők Isten emberei, sokan közülük. De tudjátok mit? Amikor 
odaérünk majd... Amikor átvesszük a trombitafújásokat, legközelebbi 
alkalommal, amikor itt leszek, a trombitafújások... És emlékezzünk, hogy 
amikor azok az utolsó angyalok... Amikor a harmadik angyal jött keresztül. 
“Jöjj ki belőle, én népem!” Amikor ez az angyal repül, vele egy időben jön le 
ide az üzenet az utolsó trombitával - az utolsó angyal üzenete -, és megnyílik 
az utolsó pecsét. Mindez egy időben történik. Igen, uraim. Mind 
elpecsételődik és átmegy az örökkévalóságba. 
254 Figyeljétek meg, hogy azzal egy időben, hogy ez a személy éppen 
hódít - aztán befejezem -, Isten is csinálni fog valamit akkor. Ne adjunk át itt 
mindent a Sátán kezébe. Ne csak róla beszéljünk, látjátok. Miközben ez a nagy 
dolog zajlik itt, hogy ez a hatalmas rendszer egy egységbe vonja össze ezeket a 
szervezeteket, hogy közösen állhassanak meg, együtt, a kommunizmus ellen... 
Miközben nem is tudják, hogy Isten támasztotta a kommunizmust, hogy 
legyőzze őket. Bizonyosan. Miért erősödött meg a kommunizmus 
Oroszországban? A római egyház és a többi egyházak tisztátalansága miatt. 
Magukhoz kaparintották Oroszország minden pénzét, és halálra éheztették az 
embereket. Cserébe semmit nem adtak nekik, és pontosan úgy éltek, mint 
bárki más a világon. 
255 Nemrégiben Mexikóban jártam, és láttam azokat a szegény 
kisgyerekeket. Nincs is olyan katolikus ország, amelyik magától meg tudna 
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egyáltalán arra, hogy ránézzen a könyvre. János pedig egyszerűen elkezdett 
sírni. 

 Jel 5:5 

 Tudta, hogy minden… Esély sem volt a megváltásra akkor. Minden 
elbukott, és hamar… Látjuk, hogy hamar abbahagyta a sírást, mert a négy 
lelkes állat közül az egyik azt mondta, illetve a vének közül az egyik, az egyik 
vén azt mondta: “Ne sírj, János, mert győzött a Júda törzséből való Oroszlán.” 
Más szavakkal: hódított és diadalmaskodott. 

 Jel 5:6 

17 János odafordulva egy Bárányt látott előjönni. Biztosan véres volt, 
vágások és sebek látszottak rajta. Megölték. Egy megölt Bárány, amely még 
mindig véres volt. Ha az ember levág egy bárányt és megöli azt, az a Bárány 
ugyanúgy… A csontjai mind széthullottak a kereszten, dárdák az oldalában, 
szegek a kezében és a lábában, és tövisek a homlokán. Borzalmas állapotban 
volt. És ez a Bárány előjött és odament Őhozzá, aki a trónon ült, és aki a 
megváltás teljes birtoklevelét tartotta a kezében. A Bárány pedig odamegy és 
elveszi a könyvet annak a kezéből, aki a trónon ül. Elvette, és felnyitotta a 
pecséteteket, felnyitotta a könyvet. 
18 Amikor pedig ez történt, láttuk, hogy valami hatalmas nagy dolognak 
kellett történnie a mennyben, mert a vének és... A huszonnégy vén, a lelkes 
állatok és minden más a mennyben azt kezdte kiáltani: “Méltó...” Itt pedig az 
angyalok kitöltötték a kelyhekből a szentek imádságait. Az oltár alatt lévő 
szentek kiáltottak: “Méltó vagy, óh, Bárány, mert megváltottál bennünket, és 
mert királyokká és papokká tettél bennünket, és uralkodni fogunk a földön.” 
Óh, óh! És ez így történt, amikor Ő kinyitotta azt a könyvet. 

 Jel 13:8; Jel 5:9 

19 Látjátok, a könyv valójában már a világ teremtése előtt meg volt 
tervezve és meg volt írva. Ez a könyv – a Biblia – valóban a világ teremtése 
előtt lett megírva. És Krisztus, Bárány lévén, a világ teremtése előtt 
megöletett. Az Ő menyasszonya tagjainak a nevei pedig már a világ teremtése 
előtt beírattak a Bárány élet könyvébe. Azonban le volt pecsételve, most pedig 
ki van jelentve: hogy kiknek a nevei voltak beírva oda, és minden más. Milyen 
nagy dolog! János pedig, amikor ezt látta, azt mondta, hogy a mennyben 
minden és a föld alatt minden, és mindenütt minden halotta, amint azt mondta: 
- Ámen, áldás és tisztesség… Valóban nagy pillanat volt az számára, mert a 
Bárány méltónak találtatott. 

 Jel 5:1 
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20 Most pedig, a Bárány áll, amint hozzákezdünk a 6. fejezethez. A 
könyv a kezében van, és elkezdi kijelenteni azt. És, óh, ma teljesen… És 
remélem, hogy az emberek lelkiek. Borzalmas nagyot tévedtem volna ezzel 
kapcsolatban, ha nem… Ma kb. 12 órakor jött be a Szentlélek a szobába, és 
kijavított engem egy olyan dologban, amit éppen leírtam, hogy majd 
elmondjam itt. 
21 Egy régi szövegből vettem elő ezt a dolgot. Nem volt semmim ezzel 
kapcsolatban. Nem tudom, hogy mi a második pecsét, semminél nem tudok 
róla. De volt néhány régebbi szövegrészem, amit több évvel ezelőtt mondtam 
el erről, és amit leírtam magamnak. Ezt a szöveget pedig Dr. Smith és más 
nagy tanítók prédikációiból gyűjtöttem össze. És mivel mindannyian így 
hitték, én is leírtam ezt a dolgot. És úgy készültem, hogy majd azt mondom: - 
Ebből a nézőpontból tanulmányozom… De akkor, 12 órakor, a Szentlélek 
leszállt abba a szobába, és megnyílt számomra az egész dolog, és ott volt 
megnyitva az első pecsét. 
22 Olyan bizonyos vagyok abban, hogy ma este az Evangélium szerinti 
igazságot mutatom meg nektek, mint amennyire bizonyos vagyok abban, hogy 
most itt állok. Egyszerűen tudom, hogy ez az igazság. Mert ha egy kijelentés 
ellentmond az Igének, akkor az nem kijelentés. És tudjátok, bizonyos dolgok 
teljesen igaznak tűnhetnek, és mégsem igazak. Igaznak tűnik valami, de nem 
igaz. 

 Jel 6:1,2 

23 Tehát itt látjuk a Bárányt a könyvvel. A 6. fejezetben pedig azt 
olvassuk: 

 “És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, 
hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: 
Jőjj és lásd. 

 És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala; és adaték néki 
korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.” 

 Ez tehát az első pecsét, amelyet Isten kegyelméből próbálunk 
elmagyarázni ma. A legjobb… És tudom, hogy ha az ember úgy próbálja meg 
ezt elmagyarázni, hogy nem tudja, mit csinál, akkor bizony veszélyes vizekre 
evez. 
24 Tehát ha kijelentés által jön hozzám, akkor úgy is mondom el nektek. 
Ha pedig a saját elgondolásom szerint mondom el, akkor azt is elmondom 
nektek, mielőtt beszélni kezdek róla. Azonban most olyan bizonyos vagyok 
abban, hogy ez frissen, a Mindenhatótól jött hozzám a mai napon, mint 
amilyen bizonyos vagyok abban, hogy itt állok! Nem vagyok hajlamos arra, 
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az kárhoztassa őket. Pontosan erről van szó. És az antikrisztus viszi mindezt. 
A Biblia mondja, hogy ő mindeneket megtévesztett. Mindenkit a föld színén, 
akiknek a neve nincs beírva azok alá a pecsétek alá a világ teremtése óta! Ha a 
Biblia azt mondja, hogy megtette ezt, akkor meg is tette. 

 Azt mondják: - Nos, én tagja vagyok... Tessék. Pontosan erről van szó. 
Ugyanaz a parázna intézmény. Ugyanaz a rendszer, ami kezdettől fogva indult 
útnak. Végig az antikrisztus. Hallok felőle, de az... Ez az igazság. Erre 
számítok. 
247 Most figyeljük meg, hogy ő győzni ment ki. És már majdnem győzött 
is ebben a szorításában, mialatt ő az antikrisztus, még mielőtt a fenevaddá 
lenne. Beszélgetünk mi a kegyetlen büntetésről. De csak várjunk! Nézzük csak 
meg, hogy min kell keresztülmenniük azoknak, akik itt maradtak a földön. 
Lesz sírás, jajveszékelés és fogcsikorgatás. Mert a sárkány, Róma, vizet lövellt 
ki a szájából, hogy háborúzzon az asszony magvának megmaradottaival, akik 
ezen a földön maradtak, miután a menyasszony ki lett választva és 
felemeltetett. A sárkány pedig háborúzott az itt maradottakkal. Nem akart ő 
bejönni, de le lett űzve onnan. 
248  Az igazi gyülekezet pedig keresztülmenne azon, ha lehetséges volna. 
De látjátok, ők a vér alatt vannak Krisztus kegyelméből, és ezért ez nem 
lehetséges. Számukra nincs a nagy nyomorúság időszaka. A gyülekezet előtt 
álló következő dolog az elragadtatás! Ámen és ámen! 
249 Óh, hogy szeretem ezt! Hadd mondjam el nektek. Mi elmondjuk, hogy 
milyen győzedelmeskedést visz majd ő véghez, és ő tényleg győzedelmeskedni 
fog. Már megtette! Már átvettük, ezért ez minden. Szövetkezni fognak a 
pénzért. Piszkos haszon. Pontosan. Jobban szeretik a pénzt, mint Istent. Csak 
arról gondolkoznak most, hogy mennyi pénzük van. Mi ez? Tudjátok, hogy 
már sokszor elhangzott a következő: - Adjatok pénzt az egyháznak, és ő majd 
forradalomba hozza a világot. Adjátok a pénzt a gyülekezetnek, és ő majd 
evangélistákat küld ki mindenfelé... És mit fog tenni? - Meggyőzi a világot 
Krisztusnak... 

 Jel 17:8 

250 Hadd mondjak neked valamit, szegény, vak barátom. A világot nem 
pénzzel lehet megnyerni, hanem Jézus Krisztus vérével. Adjatok Istennek 
bátor férfiakat, akik megállnak azon az Igén: élve vagy halva. Ez fog győzni. 
Csakis egy dolog tud győzedelmeskedni: azok, akiknek a nevük a világ 
teremtése előtt óta be van írva a Bárány élet könyvébe. Csakis ők fogják 
meghallani. A pénznek semmi köze sincs ehhez. A pénz csak még inkább 
belehajtaná őket a felekezeti hagyományokba. 
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testet öltött a hamis prófétában. Itt van. Hét koronája volt, és kivettetett a 
földre és a tengerbe. Rendben.  
242 Mit mondunk hát? Ki ez a lovas, aki a lovon ül? Tudjátok, ki ő? Ő a 
Sátán szuper-embere.  
243 Most valamelyik este elmentünk egy helyre két testvérrel, akik itt 
ülnek most a gyülekezetben. Norman testvérrel, ott hátul, és Fred testvérrel, 
úgy emlékszem. Elmentünk, hogy meghallgassuk egy ember tanítását az 
antikrisztusról. Egy ismert emberről van szó, az egyik legjobb tanítóról az 
Isten Gyülekezetei nevű felekezetből. Az ő értelmezése szerint pedig az 
antikrisztus nem más, mint hogy kivesznek valamilyen vitamint egy emberből, 
és az illető emberből származó életet átviszik egy hatalmas nagy képmásba, 
ami egyszerre több háztömböt is át tud lépni. És ez a… El tudjátok-e képzelni, 
hogy egy Szentlélekkel telt ember – legalábbis ezt mondja magáról – ilyen 
tévhitben legyen, amikor a Biblia itt meg is mondja, hogy kicsoda az 
antikrisztus? Az nem egy… Hanem egy ember! 
244 Figyeljétek meg, hogy ez a lovas nem más, mint a Sátán szuper-
embere, a testet öltött ördög. Egy kiművelt zseni. Most pedig remélem, hogy 
nyitva vannak a füleitek. Éppen az egyik gyermekéről próbálták megnézni egy 
televíziós műsorban, hogy nem okosabb-e a következő elnökjelöltnél. Bizony, 
nagy bölcsessége volt annak az embernek. A Sátánnak is van. Próbálja el is 
adni azt. Eladta Évának, és eladta nekünk. Mi egy szuper-embert akartunk. 
Megkaptuk. Rendben. Az egész világ egy szuper-embert akar. Meg is kapják. 
Várjatok csak, amíg a gyülekezet felmegy, a Sátán pedig levettetik onnan. 
Testet fog ölteni. Így igaz. Olyan valakit akarnak, aki tényleg képes elvégezni 
a munkáját. El is végzi. 
245 Kiművelt. Ez a Sátán szuper-embere. Tanultsággal, bölcsességgel, a 
saját igéjének gyülekezeti teológiájával. Fehér lovon ülve, hogy megtévessze 
az embereket. És meg is fogja hódítani a világ minden vallását, mert mind 
belemennek az egyházak tanácsába és az egyházak világtanácsába. És már 
minden épületük felépült, és mindennel előkészültek. Egyetlen dolog sem 
maradt hátra. Minden felekezet pontosan beleragad: az egyházak 
világszövetsége. És mi áll mögötte? Róma! A pápa pedig most azt kiabálja: - 
Mindnyájan egyek vagyunk. Jöjjünk hát össze és járjuk együtt az utat... 
246 Ezek az emberek pedig, még néhányan közületek is, teljes 
evangéliumiak, megtagadják... Meg kell tagadnotok az evangéliumi 
tanításotokat ahhoz, hogy megtegyétek ezt a lépést. Mit tettetek? Annyira csak 
azt a felekezeti dolgot látjátok, hogy elvetettétek az igazságot. Az igazság 
eléjük adatott, ők azonban elmentek mellette és otthagyták azt. Most pedig egy 
erős megtévesztésnek lettek átadva, hogy elhiggyenek egy hazugságot és hogy 
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hogy csak úgy ilyesmit állítsak, amikor az Igének erről a részéről van szó. 
Remélem, tudjátok, hogy miről beszélek. Tudjátok, nem mondhat az ember 
csak úgy dolgokat, ha valaminek itt kell feküdnie, mielőtt az megtörténik. 
Nem mondhatod addig, amíg valami oda nem helyezi azt. Értitek? Olvastok, 
hallgattok valamit? 
25 A hét pecséttel lezárt könyvet tehát most megnyitja a Bárány. Ma este 
közelítjük meg ezt az igehelyet. Isten segítsen bennünket. Amint a pecsétek 
feltöretnek és megnyittatnak, a könyv titka kijelentésre kerül. Tehát látjátok, 
hogy ez egy lepecsételt könyv. Hisszük ezt, ugye? Hisszük, hogy ez egy 
lepecsételt könyv. Korábban nem tudtuk ezt, de így van! Hét pecsét zárja le 
ezt a könyvet. Ez pedig a könyv hátulján van, a könyvet hét pecsét zárja le. 
26 Ha egy ilyen típusú könyvről beszélnénk, akkor egy kapcsot kellene 
ráraknunk. Hét kapcsot. De nem ilyen típusú könyvről van szó, hanem egy 
tekercsről. Amikor legöngyölítik a tekercset, az az egyes számú. Aztán a 
második ebben a tekercsben van, és itt van ráírva, hogy mi az: ez azonban egy 
titok. Találgattunk ezzel kapcsoltaban, de ne felejtsük, hogy a könyv le van 
pecsételve. A könyv pedig a kijelentés titkának a könyve. Jézus Krisztus 
kijelentése, látjátok, a kijelentés (Károli: Jelenések) könyve. És tudjátok, hogy 
az idők során az ember találgatott, és megpróbált betekintést nyerni ebbe. 
Mindnyájan próbálkoztunk! És mégis… 
27 Emlékszem, egy alkalommal… Ha Bohannon úr itt van most, vagy a 
rokonai közül valaki, én ezt semmiképpen nem sértésnek szánom. Bohannon 
úr egy kebelbarátom, és ő volt a közművek főellenőre, amikor ott dolgoztam. 
Amikor megtértem, akkor meséltem neki arról, hogy olvastam a Jelenések 
könyvét. Bohannon úr pedig azt mondta: - Én is próbáltam már elolvasni azt… 
Azt mondta… És Bohannon úr egy remek ember volt, tagja a gyülekezetnek, 
és… Nem tudom, hol volt tagsága. De azt mondta: - Szerintem János valami 
nagyon fűszeres ételt vacsorázhatott, és tele gyomorral feküdt le aznap este… 

 Azt mondtam neki – bár ez az állásomba is kerülhetett volna -, azt 
mondtam: - Nem szégyell ilyet mondani? Akkoriban csak egy fiatalember 
voltam, de azt mondtam: - Nem szégyell ilyet mondani Isten Igéjéről? Pedig 
még csak fiatalember voltam, nem több, mint… Talán 21 vagy 22 éves. Az 
emberek alig tudtak munkához jutni, és a gazdasági válság ideje volt. De 
mégis egy félelem volt bennem, amikor ilyen elferdítést… Amikor hallottam, 
hogy bármiben is próbálnak ilyen elferdítéssel utalni Isten Igéjére. Hiszen az 
az igazság! Mind az igazság! 
28 Tehát nem egy álom vagy egy rémálom ez. Nem arról van szó, hogy 
János evett… Pátmosz szigetén volt, mert próbálta Isten Igéjét könyvalakba 
hozni, a római kormány pedig száműzetésbe kényszerítette őt. Az Úr napján 
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pedig a szigeten volt, és a háta mögött nagy vizek zúgását hallotta. Odafordult, 
és meglátta a hét arany gyertyatartót. Ott állt közöttük az Isten Fia. 

 Most… A könyv tehát egy kijelentés. A kijelentés olyan dolog, ami 
valamit megismertet az emberrel, egy kijelentést nyert dolog. És most – 
figyeljetek, hogy nehogy elfelejtsétek ezt -, zárva maradt az utolsó időkig, 
látjátok. A könyv teljes titka zárva maradt az utolsó időkig. Ezt így olvassuk 
itt, az Igében. 
28 A könyv titkai akkor nyernek kijelentést, amikor a pecsétek 
feltöretnek. Amikor pedig a pecsétek teljesen feltörettek, akkor lejár a 
megváltás ideje, mert a Bárány elhagyta a közbenjárás helyszínét, hogy 
előjöjjön és hogy Magához vegye a követelését. Addig közbenjáró volt. 
Amikor viszont a pecsétek igazi kijelentése megkezdődik, amint azok 
elkezdenek feltöretni, akkor a Bárány előjön a szentélyből. Ez van az Ige 
szerint. Ezt olvastuk tegnap este. Előjött onnan, és kézbe vette a könyvet. 
Tehát Ő már nem közbenjáró, mert még oroszlánnak is nevezték Őt: az pedig a 
Király, és akkor Ő már nem közbenjáró. 
30 Bár ezeknek a pecséteknek a színészei az első gyülekezeti korban 
kezdenek el… Emlékezzünk erre, hogy olyan alaposan megérthessük ezt a 
hátteret, amennyire csak tudjuk, vagyis amennyire csak lehetséges. A 
színészek… Azért mondom ezt így, mert a színész az az ember, aki cserélgeti 
az álarcait. 

 A ma esti felvonásban pedig meglátjuk, hogy a Sátán az, aki az 
álarcait cserélgeti. És minden színész… Amikor Krisztus azt a szerepet 
játszotta el, hogy egy Lélekből egy emberré lett, csak felvette a jelmezét: az 
emberi testet. És ember formájában jött le, hogy rokon megváltó legyen. 
31 Tehát látjátok, hogy ez csak egy színész megjelenése. Ezért van itt 
minden példázatokban, mint ahogy lelkes állatokként vannak itt, és 
állatokként, és a többi ilyen dolgok. Egy felvonásról van szó. Ezek a színészek 
pedig az első gyülekezeti korszakban kezdték a szereplést, mert ez volt 
Krisztus, aki kijelentette Magát a hét gyülekezeti korszaknak. Értitek ezt? 
Rendben. Tehát látjátok, hogy Krisztus jelenti ki Magát a hét gyülekezeti 
korszaknak. Ezeken a korszakokon végig egy nagy összekavarodás van. Aztán 
a gyülekezeti korok végén, a hetedik angyal üzenetének kell összeszednie 
ezeket az elveszett titkokat, és átadnia őket a gyülekezetnek, látjátok. Ezt tehát 
figyeljük. 

 Jel 6:2; Jel 19:11 

32 Azonban… Akkor még nem az igazi állapotukban voltak kijelentve. A 
Biblia idejében is ott voltak a titkok, és az emberek úgy látták ezeket a 
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236 Figyeljétek meg, hogy a végidőkben – a gyülekezeti korok végén, 
most -, úgy hívják őt… Őt és a gyermekeit hívják az antikrisztusnak, mert 
minden antikrisztus, ami Krisztus ellen van. És minden, ami az Ige ellen van, 
az Krisztus ellen van, mert Krisztus az Ige. Tehát ő az antikrisztus. Aztán a 
Jelenések 12:7-9-ben, ahol a Sátán kivettetik, a vádló… Ezt feljegyezhetitek, 
mert szeretném, hogy elolvassátok. Most nincs rá időnk, mert 20 perc múlva, 
illetve 15 perc múlva már este 10 óra van. De a Jelenések 12:7-9-ben, a Sátán, 
a lélek, az ördög, ami most ott van fent, a testvéreink vádlója… Rendben? A 
gyülekezet felvitetik, a Sátán pedig kivettetik. Amikor pedig a gyülekezet 
felmegy, akkor jön le a Sátán. Aztán a Sátán testet ölt az antikrisztusban, és 
fenevadnak neveztetik. 

 2Thessz 2:4; Jel 13:- 

237 Aztán a Jelenések 13-ban beállítja azt a jelet. Látjátok, mert aki 
visszatartja… Csak most… A kereszténység azért maradt meg a földön a maga 
tisztaságában, mert aki visszatartja… Emlékeztek itt a thesszalonikaiakhoz írt 
levélben, hogy ő az Isten templomában ül, hogy Istennek nevezi magát, és 
hogy bűnöket bocsát meg a földön? És ez így folytatódik, a törvényszegés 
pedig sokasodik. Mert nem ismerik őt meg az ő kijelentődésének idejéig. 
238 Aztán a gyülekezet felemeltetik. Amikor pedig a gyülekezet 
felemeltetik innen, akkor ő antikrisztusból átváltozik, óh, óh, óh! A 
gyülekezet, a nagy gyülekezet, amely… Őbelőle pedig lesz a fenevad! Hm… 
Hm… Bárcsak megláttathatnám ezt az emberekkel! 

 Jel 2:6,15 

239 Emlékezzünk rá, hogy az antikrisztus és a fenevad ugyanaz a lélek. Itt 
van a háromság. Igen, uraim. Három állapota ugyanannak a gonosz 
hatalomnak. Emlékezzünk a nikolaitizmusra, látjátok. Testet kellett öltenie, 
mielőtt megkoronázhatták volna, látjátok. Figyeljétek hát ezt. Három állomás: 
az első állomáson antikrisztusnak nevezik. A második állomáson őt nevezik a 
hamis prófétának. A harmadik állomáson pedig őt hívják a fenevadnak. 

 Jel 2:6,15 

240 Figyeljük meg a nikolaitizmust, az antikrisztusi tanítást, amely Pál 
napjaiban kezdődött el Isten Igéje ellen: antikrisztus. Aztán hamis prófétának 
nevezték őt, amikor a tanításból egy ember lett. Ő lett a katolikus egyházi 
hierarchia tanításának a prófétája. A pápa lett a hamis világ prófétája, és ezért 
lett ő a hamis próféta. 
241 A harmadik állomás pedig a fenevad: az az ember, akit az utolsó 
időkben megkoronáznak mindazzal a hatalommal, amivel a pogány hitű Róma 
valaha is bírt. Mert a hétfejű fenevad – sárkány -, kivettetett a mennyből és 
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230 Mint ahogy ez az ember, itt... Hogy is hívják? Mint amit Castro 
csinált. Az egyetlen okos dolog, amit valaha is tett, amikor kiváltotta a 
fedezetet. Kifizette őket, és ezzel semmissé tette őket. Látjátok azonban, hogy 
mi ezt nem tehetjük meg. Ezek az emberek nem fogják engedni.  
 

Jel 18:-
 

231 A föld gazdag kereskedői tartják a kezükben, és csakis egy dolgot 
lehet tenni: a katolikus egyház tudja kifizetni. Csakis neki van hozzá elég 
pénze. Meg tudja tenni, és meg is fogja tenni. 

 Dán 9:23,25 

232 És miközben ezt teszi, ahhoz, hogy ezt véghez tudja vinni, meg fog 
alkudni a zsidókkal, és szövetséget köt velük. Amikor pedig ezt a szövetséget 
megköti a zsidókkal... Emlékezzünk rá, hogy én ezt az Igéből mondom! 
Amikor pedig ezt megteszi, és megköti a szövetséget, akkor a Dániel 8:23-ban 
és 25-ben meglátjuk, hogy azzal felvirágoztatja a mesterségeket - a mesterség 
pedig a gyártást jelenti -, a saját kezében. 
233 És megköti ezt a szövetséget a zsidókkal. És a három és fél év közben 
megszegi a szövetséget, amint megszerezte a zsidóktól a pénzt. Amikor pedig 
ezt megteszi… Óh, óh, óh, óh! A gyülekezeti kor végéig antikrisztusnak hívják 
őt, mert ő… Ő és a gyermekei Krisztus ellen és az Ige ellen vannak. Ezt az 
embert hívják antikrisztusnak. Nála lesz tehát a pénz. És azt hiszem, itt fog 
bejönni. Egy pillanat. Előbb ezt a dolgot elmondom, aztán pedig visszatérek 
ehhez a témához. Őt nevezik antikrisztusnak, és Isten szemében 
antikrisztusnak is fogják őt hívni az utolsó időkig. Ezután viszont máshogy 
fogják őt hívni. 
234 Amikor a saját irányítása alatt tudja azt a pénzt, akkor megszegi a 
zsidókkal kötött szövetségét, mint ahogyan Dániel is elmondja ezt itt. Dániel 
hetven hetének második fele közben. És akkor, testvérem, mit fog csinálni? 
Nála lesz a világ teljes kereskedelme – egy megállapodás a világgal -, mert 
teljesen az ő kezében lesz a világ gazdagsága! 

 Jel 13:- 

235 És ebben az időben lép színre az a két próféta, hogy kihívja a 144000-
t. Aztán mi történik majd? Bejön a fenevad bélyege, amelyről a Jelenések 13 
ír, mivel teljesen az ő kezében lesz a világ kereskedelme, áruforgalma, és 
minden más dolga. És mi történik akkor? Bejön a fenevad bélyege, hogy senki 
sem fog tudni venni vagy eladni, csakis azok, akiken rajta van a fenevad jele. 
Hála Istennek, hogy a gyülekezet addigra már dicsőségben fogja élvezni azt a 
három és fél évet. Nem kell ezen keresztülmennünk. 

 Jel 12:7-9 
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dolgokat megtörténni, mint ahogyan János is látta itt. Azt mondta: - Itt van egy 
fehér lovas… Ennek azonban a titka az… Van egy titok, ami ehhez a lovashoz 
tartozik. Hogy mi volt az a titok, nem tudták. Ennek azonban kijelentést kell 
nyernie. Ez a titok pedig csak akkor nyerhet kijelentést, miután a Bárány 
elhagyta az Atya trónját, ami az Ő közbenjáró helye volt, mint rokon 
megváltóé. 

 Itt most elmondok egy apró kis dolgot. Ha bárki is megkapja ezeket a 
kazettákat… Minden ember azt mondhatja, amit akar. Joga van hozzá, hogy 
mindent a saját meggyőződése szerint mondjon el. De tudjátok, ha egy 
prédikátor nem akarja ezt bevinni a gyülekezetébe, akkor mondjátok meg neki, 
hogy ne vigye oda. Mert ez azoknak az embereknek szól, akikhez én lettem 
elküldve, hogy beszéljek hozzájuk. Ezért nekem muszáj kijelentenem, hogy mi 
az igazság. 
33 A közbenjárás ideje alatt ott hátul a Bárány tudta azt, hogy azok a 
nevek a világ teremtésétől kezdve benne voltak abban a könyvben. És 
mindaddig, amíg azok a nevek meg nem jelentek a földön, a Báránynak ott 
kellett maradnia közbenjáróként. Értitek? Tökéletes eleve elrendelés, látjátok. 
34 Rendben. Ott kellett maradnia, mert azokért jött el meghalni, akiket 
Isten elrendelt az örök életre, látjátok. Az Ő előre tudása által látta őket, nem 
pedig a saját akarata által. Az Ő akarata az volt, hogy senki ne vesszen el. Az 
előre tudása által azonban tudta, hogy ki fog elveszni, és ki nem.  

 Jel 22:11 

35 Ezért addig, amíg csak egyetlen olyan név is volt, amely még nem lett 
kijelentve a földön, Krisztusnak ott kellett maradnia közbenjáróként, hogy 
gondot viseljen arról a névről. Azonban amint az az utolsó név is belecseppent 
abba a Clorox-ba vagy fehérítőszerbe, véget ér az Ő közbenjárásának ideje. 
“Aki tisztátalan, maradjon tisztátalan ezután is. Aki szent, (…) maradjon szent 
ezután is.” Elhagyja a szentélyt, ami ezután az ítélőszék lesz. Jaj azoknak, akik 
akkor nem lesznek Krisztusban. 
36 Most figyeljetek. Azt azonban ki kell jelenteni, hogy a Bárány mikor 
hagyja el az Ő közbenjárásának helyszínét az Atyától. Ez a Jelenések 5. 
fejezete. A Bárány kezébe veszi a pecsétekkel lezárt könyvet – a pecsétek 
könyvét vagy a pecsétekkel lezárt könyvet -, feltöri a pecséteket, és 
megmutatja őket… Nézzétek, a korszak végén most, miután véget ér a 
közbenjárás ideje, a gyülekezeti korszakok véget érnek… Ő eljött az első 
korszakban, az efézusi korszakban, kijelentést adott, és elküldött egy hírnököt. 
Figyeljétek meg, hogy mi történik, ahogy tovább megyünk. 

 Jel 6:1-17 
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37 Itt van ennek a terve. Először egy kihirdetés hangzik el a mennyekben. 
Mi történik? Egy pecsét felnyittatik. Mit jelent az? Kibontódik egy titok, 
látjátok. Amikor pedig egy titok kibontódik akkor megszólal egy trombita. Ez 
háborút hirdet. Lesújt egy csapás, és megnyílik egy gyülekezeti kor. Értitek? 
Mire van a háború? A gyülekezet angyala megragadja Isten titkát, amely még 
nem nyert teljes kijelentést. Tehát az angyal megragadja Isten titkát, és kimegy 
azzal az emberekhez. Miután a titkot megkapta, kimegy vele az emberek elé. 
Mit csinál ott akkor? Elkezdi hirdetni az üzenetét, ami mit fog elindítani? Egy 
háborút! Egy szellemi háborút. 
38 Aztán Isten fogja a hírnököt és vele együtt az akkori korszakból való 
kiválasztottakat, és elaltatja őket. Aztán pedig csapást mér azokra, akik 
elutasították az üzenetet: egy ideiglenes csapást. 

 Jel 8:1-7 

39 Ezután pedig, amikor ez véget ér, tovább megy. Az emberek 
elkezdenek felekezetieskedni, behozzák a felekezeteket, és ezzel az ember 
által csinált munkával indulnak el. Mint Wesley és a többiek is, mind. Aztán 
az egészből csak egy nagy összevisszaság lesz ismét, és aztán egy újabb titok 
jön elő. Mi történik ekkor? Egy másik hírnök érkezik a földre egy gyülekezeti 
korhoz, látjátok. Amikor pedig megérkezik, felharsan a trombita. Háborút 
üzen, látjátok. Aztán mi történik? Végül a hírnök elalszik. Amikor pedig 
elaludt, egy csapás sújt le, és elpusztítja a többieket. A szellemi halál sújt le a 
gyülekezetre, az a kis csoport pedig már nincs ott. Aztán jön a következőhöz. 
40 Óh, ez egy hatalmas terv, amíg sor kerül arra az utolsó angyalra. Neki 
nem egyetlen, konkrét titka van. Ő mindazokat szedi össze, amelyek elvesztek 
a gyülekezeti korokban. Minden olyan igazságot, amely nem nyert teljesen 
kijelentést, amikor a kijelentés jött. Aztán ezeket a dolgokat jelenti ki az ő 
idejében. Ha olvasni akartok erről, akkor a Jelenések 10:1-4 versekben 
megtaláljátok ezt. Rendben. 

 Jel 10:1-7 

41 Látjátok, a Bárány kézbe veszi a pecsétek könyvét, feltöri a 
pecséteket, és megmutatja a hetedik angyalnak, mert ez csakis - mármint Isten 
titkai -, a hetedik angyal szolgálata! Tehát mi végigvettük a gyülekezeti 
korszakokat, melyekről a történelem is bizonyítékot adott. Ez a hetedik 
gyülekezet angyalának az üzenete. Rendben. Ő tehát kijelenti mindazokat a 
titkokat, amelyek a múltban történtek. Mindazokat a dolgokat, amelyek a 
múltban ott voltak. Jelenések 10:1-7. Ennek kell lennie. 

 Jel 10:7 
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225 Azt mondtam: - Ez nem fog menni... Így van. Nem, uraim. Azt 
mondtam: - Bárkit nevezek testvérnek, aki testvér akar lenni. Nevezem 
tiszteletesnek, ha ezt a címet akarja. De hogy egy embert imádjak: az imádat 
mind-mind Jézus Krisztusé... Nem, uraim. Én senki embernek a kezét nem 
csókolom úgy meg. Bizony, nem. 

 Jel 18:- 

 Úgyhogy ezt nem is tettem meg, de bejártam az egész Vatikánt. 
Milliárd és biliárd dollárból sem lehetne megvenni. Ti... És csak gondoljatok 
bele, hogy a Biblia azt mondja: “És a világ gazdagsága volt meg benne.” Óh, 
csak gondoljatok azokra a nagy helyekre, a milliárdszor... 
226 Miért emelkedett fel a kommunizmus itt Oroszországban? Egyszerűen 
belefájdul a gyomrom abba, hogy olyan sok prédikátort hallok a 
kommunizmusról kiabálni, és még csak azt sem tudják, hogy miről is 
jajveszékelnek. Így igaz. A kommunizmus semmi. Csak egy eszköz Isten 
kezében, hogy bosszút hozzon a földre a szentek véréért. Így van. 
227 És miután a gyülekezet elragadtatik, Róma és a zsidók szövetséget 
kötnek egymással. A Biblia mondja, hogy ezt teszik, a szent néppel. És most 
figyeljétek meg, hogy megteszik. Miért is? Ez a nemzet egyszerűen 
tönkremegy, és a világ többi része is elpusztul, akik az aranyban számított 
pénzrendszerben vannak. Ezt tudjátok. Ha már most azokat a tartozásainkat 
éljük fel, amelyeket 40 év múlva kellene kifizetnünk, akkor hol állunk most? 
Csakis egyetlen dolog történhet. Behajtani a pénzünket, hogy kifizethessük az 
aranyfedezetet. Ezt viszont nem áll módunkban megtenni. Az arany a Wall 
Street tulajdonában van, a Wall Street pedig a zsidók irányítása alatt áll. A 
többi arany pedig a Vatikánban van. Az arany fennmaradó része pedig a 
zsidók kezében van a Wall Street-en, a világ kereskedelmében. 
228 Egyszerűen nem lehet azt a pénzt behajtani. Ha pedig mégis lehetne, 
szerintetek ez a sok whiskey-s ember, és a sok dohánygyáros, akik évente 
milliárdszor milliárd dollárt...? És közben mindenféle ízléstelen festményt 
meg ehhez hasonló dolgokat írnak le az adójukból? Elmennek Arizona 
államba, millió vagy több ezer hektárnyi földeket vesznek, és 50000 
dollárokért nagy kutakat ásnak, és az adójukból állják ennek a költségeit? 
229 Téged börtönbe zárnak, ha nem fizeted az adódat. Ők meg leírják az 
adójukat, kutakat ásnak és hozzák a buldózereiket. És mit csinálnak? 
Lakóparkokat építenek. Aztán fogják a pénzüket - kell, hogy legyen 
befektetésük -, és ezeket a házakat és lakóparkokat több millió dollárért aztán 
eladják. Szerintetek ők hajlandóak volnának bármi megalkuvásra is a pénzüket 
illetően? 
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a pénzügyi helyzetet illetően, látjátok. Már most a 40 év múlva befizetendő 
adók adósságait fizetjük. Ennyire le vagyunk maradva. 
220 Hallgattátok-e már a KAIR csatornát, vagy az “Életvonal” adásait, 
Washington-ból? Teljesen el vagyunk adósodva. Ez minden. Mi a probléma? 
Hogy az arany mind egybe van gyűjtve, és zsidók kezében van a fedezet. 
Ebből lesz majd Róma. 

 Dán 9:27 

221 Most figyeljetek. Tudjuk, hogy kiknek a kezében vannak a nagy 
áruházak, azonban Rómának van a legnagyobb része a világ gazdagságában. A 
többi rész pedig a zsidóké. Most figyeljétek meg ezt. Csak nézzétek meg, hogy 
a Szentlélek hogyan bontakoztatta ezt ki nekem.  

 “És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget (Most 
figyeljetek!), de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, 
és az utálatosságok szétterjesztésével pusztít az enyészetig, és ami meg lett 
határozva, kitöltetik a pusztulásra.” 

 Figyeljetek! Mennyire ravasz is ő! Itt van. Most már összeállt nekünk 
a kép, és tudjuk, hogy ő Róma. Tudjuk, hogy ő egy fehér lovon ül. Tudjuk, 
hogy egy puszta tanításként indult útnak. Akkor mi volt a pogány hitű Róma? 
Az nőtte ki magát a pápai Rómává, és koronát is kapott.  
222 Most figyeljétek meg, hogy az utolsó időkben - nem a korai időben, 
amikor Krisztus prédikált -, hanem az utolsó időben, a hét utolsó hányadán, 
ahol éppen most vettük át Dániel hetven hetét... És Krisztus prédikált három és 
fél évig, és még további három és fél év van meghatározva. Így van? Ennek a 
fejedelemnek pedig az idő alatt Dániel népével kell szövetséget kötnie, akik a 
zsidók. Akkor megy el majd a menyasszony. Ezt nem látja meg. 
223 Figyeljetek. Dániel hetének a második felében a nép szövetséget köt. 
Ez a fejedelem szövetséget köt Rómával. Kétség kívül a gazdagságért kötnek 
szövetséget, mert a világ gazdagsága a katolikusok és a zsidók kezében van. 
224 Jártam a Vatikánban. Láttam a hármas koronát. A pápával lett volna 
egy találkozóm. Baron Von Blumberg egy szerdai napra kapott nekem 
időpontot, délután 3 órára. Amikor odavezettek a királyhoz, kiszedték a 
nadrágomból a felhajtást. Nem bántam. Azt mondták, hogy ne forduljak a 
hátammal felé, és ne úgy menjek ki tőle. Ezt sem bántam. Aztán azt mondtam: 
- Mit kell tennem ezelőtt az ember előtt? 

 Azt mondták: - Csak menj be, ereszkedj fél térdre és csókold meg az 
ujját... 
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42 Emlékezzünk rá, hogy a hetedik angyal idejében – amikor ő 
megszólaltatja, előrobbantja az evangéliumi trombitát – neki be kell fejeznie 
Isten minden titkát. Éppen úgy, mint… Itt a korai gyülekezeti korszakokban 
előjön – nemsokára rátérünk erre – egy tanítás, aztán… Először csak úgy 
beszéltek róla az emberek, aztán egy tanítás lett belőle, aztán egy törvénnyé 
vált, végül pedig egy gyülekezet lett belőle. Aztán a sötét középkor idején és 
annak a vége felé jött az első reformáció Luther-rel. És ő mindenféle 
titokzatos dolgokat hozott magával, amelyek abban a korszakban történtek – 
ott, akkoriban -, de soha nem fejezte be őket. 
43 Aztán jött Wesley a megszentelődéssel, neki már több volt meg ebből. 
De ő sem fejezte be. Mindenütt nyitva maradt végeket hagyott, mint például 
kereszteléskor a vízzel való meghintést az alámerítés helyett. Luther pedig 
elfogadta az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében való keresztelést az Úr Jézus 
Krisztus nevében való keresztelés helyett. És a többi különböző dolgokat. 
44 Aztán jött a pünkösdi korszak a Szentlélek keresztségével, aminél ők 
le is horgonyoztak. Most tehát már nem lehet több korszak. Ennyi volt. Ez a 
laodicea-i korszak. Aztán az Ige tanulmányozása során azt is megláttuk, hogy 
a hírnök minden alkalommal az adott korszak végén jött el. Pál a maga 
korszakának a végén jött el. Látjuk, hogy Iréneus is a maga korának a végén 
jött el. Márton is a maga korszaka végén. Luther is a katolikus korszak végén, 
és micsoda? Wesley a lutheránus korszak végén, a pünkösd pedig a 
megszentelődés korszakának végén, a Szentlélek keresztségért. 
45 A pünkösdi korszak végén pedig az Ige szerint - amint Isten segít 
nekem abban, hogy megmutassam ezt nektek -, egy olyan hírnököt kell 
kapnunk, aki összegyűjti a nyitva maradt végeket és kijelenti Isten teljes titkát, 
a gyülekezet elragadtatásáért. 
 

Jel 10:4; Jel 15:52 

46 Aztán pedig jön hét titokzatos mennydörgés, amiről nincs is írva! Így 
van! És hiszem azt, hogy ezen a hét mennydörgésen keresztül lesz kijelentve 
az utolsó napokban az, ami a  menyasszonyt egybegyűjti az elragadtatási 
hithez. Mert amink most van, azzal nem volnánk képesek rá. Van valami, 
amiben tovább kell lépnünk. Hiszen még az Isten által való gyógyításhoz is 
csak alig van hitünk. És ahhoz kell elegendő hitünknek lenni, hogy egy 
szempillantás alatt elváltozzunk, és hogy elragadtassunk erről a földről. Aztán 
nemsokára, ha az Úr akarja, megtaláljuk, hogy hol van ez megírva. 
47 Aztán pedig a gonoszt cselekedőknek minden ítélete... Látjátok, a 
korszakokon át, amint a pecsétek megnyittattak... Mostanáig, amikor az utolsó 
pecsét is fel lett törve. És most, amint ők figyelték ezeket a pecséteket és csak 
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feltételezték azt, amit tettek, most a korok végén - a gyülekezeti korok végén -, 
mindezek a gonoszt cselekedők elfoglalják a maguk helyét és belemennek a 
nagy nyomorúságba. 
48 A gyülekezetben titokzatosan munkálkodó hét pecsét minden gonoszt 
cselekedője... És hamarosan látni fogjuk, hogy még a gyülekezet nevében is 
munkálkodott. Gyülekezetnek nevezik magukat! Csak nézzétek meg, hogy 
nem így van-e! Nem csoda, hogy annyira ellene szóltam a felekezeteknek, nem 
is tudva, hogy miért. 

 A végén oda jutnak majd el... Szelíd megnyilvánulásban kezdődik el, 
aztán pedig egyre rosszabb és rosszabb lesz, egészen addig... Az emberek 
pedig belemennek, és azt mondják: - Óh, igen, ez pont így helyes... Az utolsó 
időkben azonban ismeretessé válnak ezek a dolgok. És végül annyira 
eltévednek, hogy egyenesen belemennek a nyomorúság idejébe. 
49 Hogyan mondhatja azt valaki, hogy Krisztus menyasszonya belemegy 
a nagy nyomorúságba? Egyszerűen nem értem! A menyasszony elvitetik a 
nyomorúságból. Ha a gyülekezet megítéltetett, ha ők megítélték magukat és 
elfogadták a vért, akkor Isten hogyan ítélne meg egy olyan embert, aki 
tökéletesen és teljesen bűntelen? Azt mondod: - Nincs olyan ember... Pedig 
minden újonnan született hívő, minden igaz hívő tökéletesen és teljesen 
bűntelen Isten előtt. Nem a cselekedeteiben bízik, hanem Jézus vérében, 
amelybe az ő megvallásai belemerültek. A Biblia így mondja ezt. Értitek? 

 1Jn 3:9 

50 “Senki sem cselekedhet bűnt, aki Istentől született, (...), és nem 
cselekedhet bűnt.” Hogyan mondhatsz te egy embert bűnösnek, amikor Jézus 
Krisztus vérének a fehérítőszere ott van közte és Isten között? Az pedig 
annyira szétoszlatja a bűnt, hogy semmi sem marad belőle. Értitek? Hogyan is 
engedhetné Krisztus tiszta vére, hogy egyetlen bűn is átmenjen rajta? Nem 
engedi. 

 Mt 5:48 

51 Jézus azt mondta: “Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes.” Mi pedig hogyan tudnánk csak elkezdeni még a gondolatát 
is annak, hogy tökéletesek legyünk? Jézus azonban megkövetelte ezt. Ha pedig 
Jézus megkövetelte, akkor kell, hogy erre utat nyisson számunkra. Ezt meg is 
tette: a saját vérével. 
52 Tehát, kijelenti az összes titkot, amik végigvonultak a múltban. Tehát 
az elgondolás az, hogy itt az idők végén a pecsétek feltöretésekor kijelentést 
nyernek azok a titkok, amelyek hosszú idővel ezelőtt kezdődtek el. Itt, az 
utolsó napon, miután a közbenjárás ideje éppen a végénél tart. Akkor. 
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Amikor a reformátor meghalt, és az üzenete is kihalt, akkor ti szervezkedtetek. 
És egy csomó kis Ricky-t (“vagyok ám valaki”-t) állítottatok oda, és kezdtétek 
elölről onnan, hogy kedvetek szerint éltetek. Nem akartatok az Igével maradni. 
Ahelyett, hogy tovább mentek volna az Igével, ők lecövekeltek annál a 
dolognál: - Ez az... Ilyet ne tegyetek. Mert az “ez az”, az nem más, mint Ő, ott 
fent. 
215 Figyeljetek. Itt van egy dolog. Már csak néhány dolgot akarunk 
érinteni, mielőtt befejezzük. Ő az a fejedelem, aki el akarta pusztítani Dániel 
népét. Hiszitek ezt? Most azt fogom tenni... Ha segítetek és elnézőek lesztek 
velem egy pár percig. Próbálok sietni, amennyire csak tudok, de teljesen 
érthetően akarom ezt elmondani. Mert a Szentlélek adta ezt nekem olyan 
bizonyosan, mint hogy itt állok. 

 Dán 9:26 

216 Nézzétek, most vegyük... Menjünk vissza megint Dániel könyvéhez, 
csak egy percre. Szeretnék felolvasni valamit. Persze ha ti nem lapoztok 
vissza, nem baj. Én szeretném felolvasni a Dániel 9-et. Dániel 9, és a Dániel 9-
ből szeretném felolvasni a 26-os és a 27-es verset. Figyeljétek csak meg, hogy 
nem ő-e az, aki el akarta pusztítani Dániel népét, és aki erre készült.  

 “A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás (Látjátok, ez a 
hatvankét hét, ő a hetven hétből lesz megölve.), de nem maga miatt; hanem a 
nép és a fejedelem miatt (ez a hierarhica), aki eljön és elpusztítja a várost... A 
szentélyt, és vége lesz mintegy vízözön által, és a háború végéig a pusztulás 
van meghatározva.” 
217 Szeretnék kérdezni valamit tőletek. Miután Krisztust megölték a 
földön szolgálatának három és fél éve után, mi pusztította el a templomot? 
Róma! Bizony. Constantinus, illetve elnézést, Titusz, a római tábornok. Ő 
pusztította el a fejedelmet. Most figyeljetek. Nézzétek meg ezt a személyt, 
amint jön. Csak figyeljétek őt.  
218 Amikor Jézus megszületett, a vörös sárkány ott állt a mennyben az 
asszonynál, hogy elnyelje a gyermeket, amint megszületik. Így van? Ki volt 
az, aki próbálta elnyelni a gyermeket, amikor megszületett? Róma! Itt van hát 
a vörös sárkány! Itt van a ti fejedelmetek. Itt van a fenevadotok. Itt van, mind 
ugyanaz: elnyelni a gyermeket. Isten felvitte őt a mennybe, és odaültette a 
trónra. Ott van Krisztus az elrendelt időig, látjátok. És figyeljétek meg, hogy 
mit tesz ez a személy. 
219 Azt hiszem, itt beszéltem valakivel erről - talán Roberson testvérrel -, 
valakivel ma beszéltem itt erről... Nem erről itt, hanem ugyanerről a témáról. 
Azt hiszem, itt prédikáltam arról, hogy mi fog történni az Egyesült Államokkal 
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209 Figyeljétek meg, hogy mennyire... És amikor Jézus eljött, akkor azok a 
papok, akik odajöttek, nagyon vallásosak voltak. Bizony, senki nem mondhatta 
rájuk, hogy nem voltak rendes emberek. Bizony, betartották a törvényt. 
Mindent megtettek, amit a gyülekezet mondott. Ha nem tették volna meg, 
megkövezték volna őket. Amikor pedig kijöttek onnan, tudjátok-e, minek 
nevezte őket Jézus? Keresztelő János úgy hívta őket: - Fűben lapuló 
kígyófajzatok. Ne gondoljátok, hogy bármi közötök is van Istenhez, amiért 
tartoztok valamilyen szervezethez... 

 Mt 23:29 

210 És Jézus azt mondta: “A ti atyátoktól vagytok, az ördögtől.” Azt 
mondta: “Valahányszor Isten elküldött egy prófétát, mi történt? 
Megköveztétek és sírba vetettétek. Most meg kijártok oda és szépítgetitek azt 
a sírt.” 

 Jn 8:44 

211 Nem ugyanezt teszi-e a katolikus egyház is? Nézzétek meg Jeanne 
d'Arc-ot, Szent Patrikot, és mind a többieket. Ők tették oda ezeket az 
embereket. Aztán néhány száz évvel később kiásatták Jeanne d'Arc holttestét, 
és belevetették a folyóba. Boszorkányként égették meg. “A ti atyátoktól valók 
vagytok, az ördögtől, és az ő cselekedeteit teszitek ti is.” Pontosan így van. Így 
lesz szerte a világon. Igen. 

 Ezt mondta Jézus. És azt hiszitek, hogy ez teljesen rendben van. Egész 
jónak látszik az a fehér ló, de nézzétek csak meg, hogy mi is az valójában. 
Pontosan ő ül rajta. 

 Jel 17:1,2 

212 Azonban Ő azt mondta, hogy az emberek akarták ezt, ezért adott nekik 
egy erős megtévesztést. Emlékezzünk rá, hogy a Jelenések 17 paráznája a 
Titokzatos Babilon, minden parázna anyja. János pedig csodálta őt, éppen úgy, 
mint ez az ember, aki azt írta... Várjatok csak, amíg odaérünk, ahol éppen a 
fehér lovat szemléli. Látjátok, de ti észrevettétek, hogy ő... A következő 
történt: nagy csodálattal csodálta őt, a titok azonban az volt, hogy az a parázna 
nő Krisztus mártírjainak a vérét itta. Egy gyönyörű egyház - csupa lilába és 
aranyba öltözötten -, kezében egy olyan pohárral, amely telve volt az őr 
paráznaságának szennyével. 
213 Mi a paráznaság? Az istentelen, igazságtalan élet. Ez az ő tanítása, 
amit kiadott. Fogta Isten Igéjét, és hatástalanította azt az üdvöz légy Máriával, 
és a többi, ehhez hasonló dolgaival. A föld királyai pedig paráználkodtak vele. 
214 Azt mondod: - Óh, ez a katolikus egyház... Ő azonban a paráznák 
anyja volt, tehát a többiek is ugyanazok, mint ő! Erről van hát szó! Mi történt? 
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 2Thesz 2:7 

53 Aztán az ítélet vár azokra, akik hátramaradnak. Ők belemennek abba. 
Ez azután történik, hogy a menyasszony elvitetik a színről. Óh, olvassunk csak 
fel egy igeverset. Mindannyian szeretitek felírni az igeverseket? Vegyük csak 
egy percre a 2Thesszalonikát, és nézzük csak meg egy pillanatra. Egy olyan 
csodálatos kép van itt. Nagyon tetszik nekem. Nézzük csak. Igen, 
2Thesszalonika, 2. fejezet és 7. vers. Nézzük. 2Thessz 2:7: Azt hiszem, ez az. 
Ezt úgy írtam fel magamnak, hogy közben beleremegtem és belerázkódtam 
ebbe. 

  

 “Működik ugyan már a törvényszegés titka: csakhogy annak, aki azt 
még most engedi (Károli: visszatartja), félre kell az útból tolatnia.” 

 2Thessz 2:3-6 

54 Kicsoda? Aki engedi. Látjátok, egy titok... A törvényszegés titka ott 
abban az első gyülekezeti korszakban, látjátok. Pál pedig itt ír, és azt mondja, 
hogy a törvényszegés titka... Mi a törvényszegés? A törvényszegés az, amikor 
tudod, hogy valamit nem volna szabad cselekedned, és mégis megcselekszed. 
Pál pedig azt mondta itt, hogy ez jelen van ma a földön. A törvényszegés 
munkálói. Óh, ha te... El fogunk jutni oda... Olvassuk csak el ezt a részt egy 
kicsit tovább is. A 3. verset. 

  

 “Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Nem jön az el addig, 
mígnem bekövetkezik elébb az elesés (Károli: szakadás), és megjelenik a bűn 
embere (e-m-b-e-r-e), a veszedelemnek fia (Így van!), 

 Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy 
istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az 
Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát (bűnök alól való 
feloldozás). 

 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még ti 
nálatok valék?  

(Szeretném, ha én is ott ülhettem volna a tanításait hallgatva. Ti nem?) 

 És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az 
megjelenni.” 

 2Thessz 2:7-12 

 Nem akkor, látjátok! Nem akkor, hanem a maga idejében. Látjátok, 
annak a pecsétnek a feltörésekor pontosan  tudni fogjuk majd, hogy mi az. Ki 
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a törvényszegés embere? Ki a bűn embere? Ki ez az ember, aki a 
törvényszegést munkálja, akinek a maga idejében kell majd megjelennie? 

 “Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne (hazugok, akik az 
embereket belecsalják valamibe): csakhogy annak, aki (Isten)... azt (a 
gyülekezet, Krisztus, a menyasszony) még most visszatartja, félre kell az útból 
tolatnia. 

 És akkor (A pecsét feltörésekor, a maga idejében. Pál azt mondta: 
“Nem az én időmben, hanem az ő megjelenésének idejében. Értitek?) fog 
megjelenni a Gonosz, akit megemészt az Úr az Ő szájának lelkével 
(Nemsokára rátérünk erre.), az Ő szájának lelkével (Figyeljétek meg, hogy mi 
ez!), és megsemmisíti az Ő megjelenésének feltűnésével; 

 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van (Akinek, neki, egy embernek, 
akinek a cselekedetei a Sátán cselekedetei szerint vannak.), a hazugságnak 
minden hatalmával, jeleivel és csodáival. 

 És a hamisságnak minden csalárdságával (A hamissággal csapja be az 
embereket.) azokban, akik elvesznek (Nem ebben a menyasszonyban, hanem 
azokban, akik keresik az ilyen dolgokat.), mivelhogy nem fogadták be az 
igazságnak szeretetét (És Krisztus az igazság, Krisztus az Ige, de nekik inkább 
egy hitvallás kell.), az ő üdvösségükre. 

 És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy elhiggyenek egy 
hazugságot (Itt ezt úgy kellene fordítani, hogy: elhiggyék a hazugságot. Nem 
egy hazugságot, hanem “a” hazugságot. Ugyanazt, amit Évának is mondott.), 

 Hogy... Kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, 
hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” 

 Micsoda állítás! Óh! Miután a menyasszony elragadtatik, a bűnnek ez 
az embere megjelenik. Ő pedig, Krisztus igaz menyasszonya, minden 
gyülekezeti korszakból ki lett választva. 

 Mt 24:37; Lk 17:26 

55 Valamelyik nap azt mondtam, hogy a menyasszony majd hazamegy, és 
az emberek észre sem veszik majd... Ez így igaz. Valaki azt mondta: - 
Branham testvér, az egy nagyon kicsi csoport lesz... Jézus azt mondta: “Amint 
Nóé idejében volt...” Úgyhogy ezt Vele beszéljétek meg. “... amikor nyolc 
lélek menekült meg a víztől, úgy lesz az ember Fiának eljövetelekor is.” 
56 Ha ma 800 ember elragadtatna, semmit nem hallanának az emberek 
erről holnap, holnap után vagy azután. Egyszerűen csak elmennének, és az 
emberek észre sem vennék. Mintha semmi sem történt volna. 

Első pecsét 47 
 
Nem akarták ezt a sok Szent Lelkes dolgot. Legyen egy gyülekezet... És 
mindnyájan... Megülték a nicea-i zsinatot és a többi ilyen dolgot, Rómáig. 
Amikor pedig odaértek, akkor vették a gyülekezetet és vették a pogány 
istenekben való hitet. Róma, a katolicizmus, vagy a pogány istenekben való 
hit. Vették a pogány hitű Rómát és néhány babonát. Aztán vették Asztarótot, a 
menny királynéját, és megcsinálták belőle Máriát, az anyát. A halott 
emberekből közbenjárókat csináltak, stb. Aztán vették a kóser ostyát, amit a 
mai napig is használnak, és azt nevezték Krisztus testének, mert az a menny 
anyját jelképezi. A katolikus pedig keresztet vet, amikor elmegy mellette, mert 
azt a benne lévő fényt tartja a kósernek, melyet Istennek adnak a pap hatalma 
által. Pedig ez az egész semmi más, mint puszta pogányisten hit! Így van. 
207 Egyszerűen nem értem meg! De igen, értem. Értem Isten kegyelme 
által. Most figyeljetek. Óh, hogyan is tehetik ezt! Megkapják azt, amire 
vágynak. Nem, ez így igaz. Nem kell ezt tenned. Nem, uram. Ha nem akarod 
ezt tenni, nincs rád kényszerítve, hogy tedd. Ha nem akarsz megfelelni az Isten 
szerint való életnek és a többi dolgoknak, az imádatnak, akkor nem kell 
megfelelned. Isten senkit nem kényszerít erre. De hadd mondjak valamit. Ha a 
neved be lett írva a Bárány élet könyvébe a világ teremtése előtt, akkor olyan 
boldog leszel, mert megteheted azt a dolgot. Alig várod a percet, hogy 
megtehesd. 

 Nézzetek ide. Azt mondod: - Majd én megértetem veled, hogy én is 
pont olyan vallásos vagyok... Nos, meglehet, hogy ez igaz. Ki mondhatná, 
hogy azok a papok nem voltak vallásosak az Úr Jézus idejében? Ki mondhatná 
azt, hogy Izráel nem volt vallásos a pusztában, amikor ettek... 

 - Isten olyan sokszor megáldott engem... 

 Igen, őket is megáldotta. Még csak dolgozniuk sem kellett a 
megélhetésükért. A mennyből táplálta őket. Jézus pedig azt mondta: 
“Mindnyájan elvesztek, meghaltak és elkárhoztak.” 

 Jn 6:31 

 Azt mondták: “Atyáink mannát ettek a pusztaságban negyven éven 
át.” 

 Jn 6:49-51 

208 Jézus azt mondta: “És mindnyájan meghaltak...” Örökké el lettek 
választva, látjátok. Azt mondta: “Hanem én vagyok az élet kenyere, amely 
Istentől száll alá, a mennyből. Ha egy ember eszi ezt a kenyeret, soha nem hal 
meg.” Látjátok, Ő az élet fája. 

 Mt 3:7 
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 Ők olyasmit akarnak... Hogy kedvük szerint élhessenek, de azért 
tartozzanak a gyülekezethez és tartsák meg a bizonyságtételüket. Látjátok, ő 
tehát pontosan megfelel ennek az étrendnek. És emlékezzünk rá, hogy a Biblia 
a nőnemű személyes névmással utal rá. Ő egy parázna nő volt, és voltak lányai 
is. Pontosan megfelel a mai kívánalmaknak: az emberek ilyet akarnak. Erről 
van szó. 

 2Thessz 2:9-11 

203 Isten megígérte ezt. Amikor az Igét elutasítják, akkor a saját 
vágyaikhoz fordulnak. Olvassuk el ismét a thesszalonikaiakhoz írt levelet. 
Szeretném, hogy megfigyeljétek ezt egy perc erejéig. Egy kicsit korábban 
olvastuk ezt el. 2Thesszalonika 2:9-11. Azt mondja, hogy az emberek... 
Elvetik, elutasítják az igazságot, átadatnak a tévelygés lelkének, egy 
hazugságot hisznek el, és kárhoztatnak általa! Ezt mondta a Szentlélek. 
204 Talán nem erre vágyik ma a gyülekezet? Csak próbáld meg elmondani 
az embereknek, hogy ezt, azt vagy amazt kell tenniük. Rögtön megmondják 
neked, hogy ők metodisták, reformátusok vagy bármi mások. Hogy nem kell 
nekik a te hajódban evezniük. Értitek? Bizonyosan! Ez kell nekik. És Isten azt 
mondta: “Ha ők ezt akarják, én megadom nekik. Sőt, elhitetem velük, hogy ez 
az igazság, és egy tévelygő elmét adok nekik az igazsággal kapcsolatban.” 

 2Tim 3:8 

205 Nézzétek meg itt is, hogy mit mond a Biblia. “Amint Jánnes és 
Jámbres ellene álltak Mózesnek...” Úgy lesznek majd az utolsó idők ezen 
emberei is tévelygő elmével az igazságot illetően. A mi Istenünk kegyelmét 
pedig bujálkodásra fordítják, megtagadva az Úr Istent. Most látjátok, hol van 
ez! Nem csak a katolikus, hanem a protestáns is: az egész dolog. Az egész 
szervezett világ. Ez az az első, fehér lovas, aki fehér, igaz gyülekezeti úton 
tűnik fel, de igazából ő az antikrisztus. Úgy kell tűnnie... Még lovon is ül, 
éppen úgy, mint ahogyan Krisztus is lovon ülve jön el. Teljesen anti... Olyan 
közel, hogy még a választottakat is becsapná... 

 Itt van ő. Ő az antikrisztus. Az első gyülekezeti korban kezdett el 
lovagolni. Most pedig tovább lovagol, végig minden gyülekezeti koron. 
Figyeljétek őt. 

 Azt mondod: - Még ott, az apostolok idejében is?  

 Először csak nikolaitának nevezték őt. A következő gyülekezeti 
korban pedig már egy gyülekezeti tantétel lett belőle. Először csak egy mondás 
volt, aztán pedig már egy tan. 
206 Előkelő, ünnepelt, szépen öltözködő, magas szinten kiművelt, 
pompázatos emberek, akik nem akarták ezt a sok mindent a gyülekezetben. 

Első pecsét 15 
 
 Mit akarok ezzel mondani? Nem azt akarom, hogy megijedjetek és 
aggódjatok. Hanem azt akarom, hogy a lábujjhegyeteken álljatok. Legyetek 
készek, és figyeljetek, minden egyes percben. Hagyjátok abba az értelmetlen 
dolgaitokat. És foglalkozzatok Isten dolgaival, mert később van már, mint 
gondolnátok. 

 Jel 17:3 

57 Most ne felejtsük, hogy az igazi menyasszony... Van hamis 
menyasszony is. Ezt a Jelenések 17-ből tudjuk. Ő azt mondja: “Özvegy 
vagyok, és nincs szükségem semmire.” És a vörös fenevadon ül, stb. A 
fenevadon. Az igazi menyasszony azonban ezerszer ezer emberből áll, a 
minden gyülekezeti korokból való kiválasztottakból. Valahányszor egy üzenet 
elhangzott, azok az  emberek elhitték, és elfogadták azt annak a teljes 
világosságában, amikor elpecsételtettek a megváltás napjára. 

 Mt 25:6 

58 Nem ugyanezt mondja Jézus, amikor azt mondta: “Hang hallatszott a 
hetedik őrváltás idején.” Ez az utolsó gyülekezeti korszak, látjátok. És azt 
mondta: “Íme, jön a vőlegény. Menjetek elébe!” 

 Mt 25:8 

59 Aztán jött az alvó szűz, megdörzsölte a szemét, és azt mondta: 
“Nekem is kellene abból az olajból. Úgyhogy nekem is legyen belőle.” 

 Mt 25:9 

60 Az igazi menyasszony pedig ott állt, és azt mondta: “Nekünk csak 
annyi olajunk van, amennyi nekünk elég. Csak annyi van, amennyi nekünk 
elég. Nem tudunk adni nektek belőle. Ha ti akartok, akkor menjetek és 
vegyetek.” 

 Mt 8:12; Mt 25:10 

61 És míg ők elmentek, megjött a vőlegény, a menyasszony pedig 
bement. Aztán pedig a maradék, akik teljesen szüzek voltak, a gyülekezet, ott 
maradt kívül! Ő pedig azt mondta: “Ott lesz majd sírás, jajgatás és 
fogcsikorgatás.” Értitek? 

 Mt 25:6 

62 Ezek a kiválasztottak. Amikor az a kiáltás elhangzott, hogy jön a 
vőlegény, akkor mindazok felébredtek, akik a korszakokon át aludtak. 
Mindegyikük! 
63 Tehát látjátok, nem arról van szó, hogy Isten csak ennek a korszaknak 
a néhány ezer emberéből viszi őket Magával. Hanem a minden korszakban 



16 
 
lévő kiválasztottakról van szó! És ezért kell Krisztusnak ott maradnia a 
közbenjárás helyén közbenjáróként, amíg az utolsó is bejön az utolsó 
korszakban. Ezek a kijelentések pedig akkor, hogy mik is voltak ezek, fel 
lesznek törve az emberek előtt, és meg fogják látni, hogy mi is történt. Értitek 
most már? Rendben. 
64 És figyeljétek meg, hogy a többi halott - gyülekezeti tagok -, nem 
élnek újra az ezer év elmúlásáig. A gyülekezeti tagok, a keresztények, a 
gyülekezet, nem él újra az ezer év elmúlásáig, és aztán jönnek majd el, hogy 
megálljanak a menyasszony előtt. Így van. Hogy megálljanak a Király és a 
királyné előtt. Dicsőség az Úrnak! 

 Dán 7:10 

65 Néhány gyülekezet ma úgy nevezi magát: a menny Királynéja. A 
menny királynéja Krisztus kiválasztott menyasszonya, és ő majd Vele együtt 
fog eljönni. Dániel látta ezt és azt mondta: “Tízezerszer tízezren szolgáltak 
Neki.” Ha megfigyelitek az igeverseket ott Dániel könyvében, akkor látjátok, 
hogy az ítélet készen állt, és hogy a könyvek megnyittattak. 
66 Ne felejtsük, hogy amikor Ő eljön, akkor az Ő menyasszonyával jön 
el. A feleség szolgál a férjének. Neki pedig tízezerszer tízezren szolgáltak. Az 
ítélet készen állt, a könyvek megnyittattak, és egy másik könyv is 
megnyittatott, amely az élet könyve volt. Egyáltalán nem a menyasszony! Ő 
felment és visszajött, és ott áll, hogy megítélje mindazokat a nemzedékeket, 
akik elutasították az evangéliumi üzenetet. 

 Mt 12:42; Lk 11:31 

67 Nem azt mondta-e Jézus: “Délnek királyné asszonya felkél majd az 
ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek 
széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét; és ímé, nagyobb van itt 
Salamonnál.” 

 Mt 12:42; Lk 11:31 

68 Ott volt az ítélet. Séba királynéja pedig, délről, ott állt az ítéletben. És 
a saját bizonyságtétele... Még csak nem is volt zsidó. Felkelt azzal a 
nemzedékkel, akik zsidók voltak. Ők pedig vakok voltak és nem vették Őt 
észre, mert... Keresték Őt, és amikor Ő olyan egyszerűségben jött el, akkor 
egyszerűen elmentek mellette, így. Az a hatalmas királyné pedig megalázta 
magát, eljött, és elfogadta az üzenetet. “És ott áll az ítéletkor...”Azt mondta: 
“... és kárhoztatja azt a nemzedéket.” 
69 Látjátok, hogy mindig három osztály van? A könyv, amelyből a 
halottak vannak megítélve; egy másik könyv, az élet könyve. Akiknek a nevük 
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hogy Krisztus elment a földről, Júdás is elment a földről. Körülbelül akkor, 
amikor a Szentlélek visszajött, az antikrisztus is visszajött.  

 1Ján 2:18 

199 Tudjátok, János itt azt mondja: “Kicsiny gyermekeim, nem akarom, 
hogy tudatlanok legyetek az antikrisztust illetően, aki már eljött és 
munkálkodik az engedetlenség gyermekeiben.” Az antikrisztus pedig akkor - 
mert ott volt -, elkezdte megformálni azt a nikolaita szellemiséget, hogy 
létrehozzon egy szervezetet. 

 Jel 2:6, 15 

200 Nem csoda, hogy gyűlöltem azt a dolgot! Tessék. Nem én voltam az, 
hanem valami itt bent. Ott van. Kijött. Látjátok? Mindig ezt kerülgettem. Nem 
láttam meg mostanáig. Most viszont tudom. Tessék: Isten gyűlölte azt a 
nikolaita lelket! Most pedig az a lélek testet öltött, az emberek pedig 
megkoronázták őt. Itt van pontosan az, amit a Biblia mondott, hogy majd az 
emberek tesznek vele: tökéletes. Óh, óh! 

 Dán 11:21 

201 Testet öltött: emberré lett, aztán pedig megkoronázták őt. Olvassátok 
el, figyeljétek meg... Vagyis inkább olvassuk el, hogy Dániel mit mondott 
arról, hogy majd hogyan fogja az uralmába hajtani a gyülekezeti 
királyságokat. Szeretnétek elolvasni? Van rá időnk, ugye? Rendben. Menjünk 
csak vissza Dániel könyvéhez egy percre. Lapozzunk csak vissza Dániel 
könyvéhez, és mindjárt elolvassuk ezt a részt. És már csak úgy 15, 20 vagy 30 
percig kell körülbelül itt lennünk. Rendben. Nézzük meg Dániel könyvének a 
11. fejezetét, és kezdjük a 21. versnél. Itt van Dániel. Dániel arról beszél, hogy 
ez a személy hogyan hajt mindent az uralma alá.  

 “És ennek helyébe egy utálatos áll (Rómáról van szó), akire nem 
teszik az ország ékességét (most figyeljetek); hanem alattomban jő, és 
hízelkedéssel jut az országhoz.” 
202 Pontosan ezt tette. Amiről Dániel azt mondta, hogy ezt teszi majd az 
antikrisztus. Bele fog illeni az emberek helyszínébe. Bele fog illeni a mai 
gyülekezetek étrendjébe. Mert ebben a gyülekezeti korban az emberek nem 
kérik az Igét, és  nem kell nekik Krisztus. Nekik a gyülekezet kell. Az első 
dolog... Nem azt kérdezik tőled, hogy keresztény vagy-e. - Milyen 
gyülekezethez tartozol? Milyen gyülekezethez? 

 Nem kell nekik Krisztus, az Ige. Ők nem akarják azt, hogy elmenj 
hozzájuk és hogy az Igéről beszélj nekik, és hogy hogyan kell rendbe hozniuk 
magukat. 
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193 Figyeljétek meg, hogy ő azért megy ki, hogy győzzön. Figyeljétek 
meg, hogy nincs koronája. A fehér lovasról beszélek itt. Utólag kapott egy íjat 
és egy koronát. Először nem volt koronája, hanem utólag kapott egyet. Tehát 
később kapott koronát. Igen, hármat. Három az egyen. Ez 300 évvel később 
történt a nicea-i zsinaton, amikor útjára indította a nikolaitizmus lelkét, hogy 
létrehozzon egy szervezetet az emberek között. Aztán pedig ez tovább ment, 
tovább ment, és egy mondás lett belőle. Aztán pedig egy dogma lett. 

 Jel 2:6 

194 Emlékeztek rá, amikor Krisztus a gyülekezethez beszélt, és azt 
mondta: “Gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, melyeket én is gyűlölök.” 
Próbálnak uralkodni. Veszik a szent Igét... Csak egy szent ember kell hozzá, 
aki megbocsáthat minden bűnt, és a többi dolog. És elolvastuk azt a részt, ahol 
Pál beszél erről. Ez a dolog itt fog ülni az utolsó időben, és nem lesz kijelentve 
az utolsó napokig. Aztán aki visszatartja ezt, ki fogja venni az Isten Lelkét 
onnan, és akkor majd kijelenti magát. 
195 Ma egy fehér ló álruhájában van. Aztán csak nézzük meg, hogy 
hogyan változik át abból a fehér lóból néhány perc múlva. Mert ő nem csak 
fehér lóvá lett, hanem egy fenevaddá is, akinek sok feje és sok szarva van. 
Értitek. A fehér ló: ő egy csaló most. És ezért nem tudtak erről az emberek 
eddig egyáltalán. Gondoltak rá, most azonban nyíltan itt van. Az Ige fogja 
kijelenteni. 

 Jel 2:6,15 

196 Figyeljétek meg, hogy amikor a nikolaiták... Az antikrisztus végül... 
Testet ölt egy emberben, és akkor lesz megkoronázva. Amikor útnak indítja a 
nikolaitizmus lelkét a gyülekezetben, akkor ő egy lélek. Egy lelket pedig nem 
lehet megkoronázni. 300 évvel később azonban ő lett a pápa! És akkor 
megkoronázták őt! Kezdetben még nem volt koronája, később viszont kapott 
egy koronát, amikor az a lélek testet öltött. A nikolaitizmus tana emberré lett, 
és akkor már meg tudták őt koronázni. Kezdetben nem tudták megkoronázni, 
mert csak egy tanítás volt. Dicsőség! 
197 És figyeljük meg, hogy amikor ez a bennünk lévő Szentlélek testet ölt 
számunkra, aki most a Szentlélek megjelenési formájában van közöttünk... 
Amikor Ő testet ölt számunkra Jézus Krisztus személyében, akkor mi 
megkoronázzuk Őt urak Urának és királyok Királyának. Ámen. Így van, 
látjátok. 
198 És ne feledjük, hogy majdnem pontosan akkor, amikor Krisztus a 
trónra került, az antikrisztus is trónra ült: Júdás. Majdnem egy időben azzal, 
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benne volt az élet könyvében. Azt mondod: - Ha a neved benne van az élet 
könyvében, akkor minden rendben. Igaz? 

 Nem, uram! 

 Mt 10:1 

70 Nézzétek, az Iskariotes Júdás neve benne volt az élet könyvében. 
Mondja valaki, hogy nem így van! Jézus a Máté 10-ben hatalmat adott nekik 
arra, hogy ördögöket űzzenek, és kiküldte őket, hogy betegeket gyógyítsanak, 
leprásokat tisztítsanak meg és hogy halottakat támasszanak fel. Ők pedig 
kimentek, és visszatértek. Júdás pedig ott volt közöttük. Ördögöket űztek és 
mindenféle csodákat tettek, és visszatérve azt mondták: “Még az ördögök is 
engedelmeskedtek nekünk.” 

 Lk 10:J7-20 

71 Jézus azt mondta: “Ne azért örvendezzetek, mert az ördögök 
engedelmeskednek nektek, hanem azért örvendezzetek, mert a nevetek fel van 
írva a mennyben!” Júdás pedig ott volt közöttük! De mi történt? Amikor oda 
került a sor, hogy a kiválasztott csoport felmenjen oda pünkösdkor és tényleg 
megkapja a Szentlelket, Júdás megmutatta az igazi színeit. Ő is ott lesz az 
ítéletben. 
72 Tehát a könyvek megnyittattak, és az élet könyve megnyittatott, és 
minden ember aszerint ítéltetett meg. A menyasszony pedig ott áll Krisztussal, 
hogy megítélje a világot. 

 1Kor 6:1,2 

73 Nem azt mondja-e Pál: “Merészel valaki tiközületek...” A 
menyasszonyhoz beszél. “... ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok 
előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-é, hogy a szentek a 
világot ítélik meg?” Hát erről van szó. A szentek megítélik a világot és 
uralkodni fognak rajta. Így van! 

 Azt mondod: - Mégis hogyan tudna egy ilyen kicsi csoport... Nem 
tudom, hogyan lesz elvégezve, de Ő azt mondta, hogy így lesz. És ezzel el is 
van rendezve minden, amennyire én tudom. 

 Jel 20:5 

74 Figyeljétek meg, hogy a meghaltak közül a többiek - a gyülekezeti 
tagok, a meghalt gyülekezeti tagok - nem éltek újra az ezer év végéig. Aztán az 
ezer év végén össze lettek gyűjtve. Lesz egy másik feltámadás, ami a második 
feltámadás, és ők össze voltak gyűjtve. Krisztus pedig és a gyülekezet, a 
menyasszony - nem a gyülekezet, hanem a menyasszony -, Krisztus és a 
királyné - nem a gyülekezet -, Krisztus és a menyasszony ott álltak. Az ott 
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lévőket pedig különválasztották egymástól, mint a juhokat a kecskéktől. Így 
van! Ott kerülnek színre a gyülekezeti tagok. 
75 Ha pedig hallották az igazságot és elutasították azt, akkor mi fog 
elhangzani, amikor az a nagy dolog oda lesz vetítve arra a mozivászonra, 
amikor még a saját gondolataid is ott lesznek, hogy mit gondoltál róla? 
Hogyan menekülsz meg, amikor az pontosan ott lesz az egek képernyőjén 
Isten nagy tévékészülékén, és ott lesznek a saját lázadó gondolataid? A saját 
gondolataid szólnak majd ellened abban az órában! 
76 Tehát ha mást mondasz, mit amit gondolsz, akkor jobban teszed, ha 
ezt abbahagyod. Irányítsd Istenre a gondolataidat. Tartsd őket tisztán és 
maradj meg ebben, és minden alkalommal ugyanazt mondjad. Ne mondd azt: - 
Hát, azt mondom, hogy elhiszem. De azért magam is utánajárok ennek... 
Higgyed! Ámen.  
77 Figyeljétek meg ezt a típust, hogy miért halnak meg. Keresztülmennek 
a nagy nyomorúság próbája általi megtisztuláson, mert valójában nincsenek a 
vér alatt. Azt mondják, hogy ott vannak, pedig nincsenek ott. Hogyan 
mehetnének ők keresztül egy próbán a megtisztulásukért, amikor Jézus 
Krisztus vérének a fehérítőszere a bűn és az ilyen dolgok minden tünetét 
eltávolítja az emberről? És az ember már meghalt, az élete pedig el van rejtve 
Őbenne Isten által, és el van pecsételve ott bent a Szentlélek által? 
78 Akkor miért lesz az ember megítélve? Mikor kapod meg a 
megtisztulásodat? Mitől kell megtisztulnod, amikor már tökéletesen bűntelen 
vagy Krisztusban? Mire vonatkozik az ítélet? 
79 Az elaludt embercsoport az, akikkel az emberek nem tudnak mit 
kezdeni. Éveken keresztül nem tudtak mit kezdeni velük, látjátok. Most 
azonban a kijelentés órája van, látjátok, amikor a dolgok kijelentést nyernek. 
Éppen a menyasszony eljövetelekor, az utolsó dolog lezajlásakor, az utolsó 
dolgok eljövetelekor... Barátaim, hiszem, hogy a vége felé járunk. 
80 Mikor lesz vége? Nem tudom. Nem tudom megmondani nektek, de 
bármi... Ma este úgy akarok élni, mintha ma este lenne, hogy kész legyek. 
Lehet, hogy ma este jön el, és az is lehet, hogy még 20 évig sem fog eljönni. 
Nem tudom, mikor jön el, de legyen bármikor is... És lehet, hogy az életem 
véget ér ma este. Akkor mindaz, amin itt munkálkodtam, véget ér a mai 
estével. Úgy kell Vele találkoznom ma este az ítéletben, ahogyan itt állok. 
Amerre a fa hajlik, arra is fog eldőlni. 

 Mt 25:10 

81 Ne felejtsük, hogy amikor elmentek olajat venni, ők... Azt mondod: - 
Óh, várjunk csak egy percet, Branham testvér. Erről nem tudok... Amikor 
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 Aztán jön a második pecsét, és elmegy egészen végig. Aztán jön a 
harmadik pecsét, és elmegy egészen a végéig. Negyedik, ötödik, hatodik, 
hetedik: mindegyikük itt a végén lesz legöngyölítve. 

 Az utolsó időkben pedig feltöretnek ezek a könyvek, amelyek fel 
voltak tekercselve és amelyek mindvégig ezeket a titkokat tartották magukban. 
Aztán előjön a titok, hogy meglássuk, mi az. Ezek azonban valójában az első 
gyülekezeti korban kezdődtek el, mert az első gyülekezeti kor elfogadta az 
üzenetet, így. 
188 Kiment a fehér lovas, látjátok. Kicsoda ő? Hatalmas személy ő a 
legyőző erejével. Nagy valaki ő a legyőző hatalmával. Akarjátok, hogy 
megmondjam nektek, kicsoda ő? Ő az antikrisztus. Pontosan ő az! 

 Mt 24:24 

189 Mert, látjátok, ha egy antikrisztus... Jézus azt mondta, hogy a kettő 
olyan közel lesz egymáshoz, hogy ha lehetséges volna, még a választottakat - a 
menyasszonyt - is megtévesztené. Antikrisztus! Az antikrisztusi lélek. 

 Jel 2:6,15 

190 Emlékeztek a gyülekezeti koroknál arra, hogy amikor megnyitottuk az 
első gyülekezeti kort, akkor megláttuk azt, hogy a Szentlélek ellenzett egy 
bizonyos dolgot, ami abban a gyülekezeti korban kezdődött el. Ezt a dolgot 
pedig úgy hívták: a nikolaiták cselekedetei. Emlékeztek rá? A 'nikaó' jelentése: 
legyőzni, uralkodni valami felett. A 'laos' pedig a gyülekezetet jelenti, a 
laikusságot, a népet. A nikolaiták megnevezésének jelentése tehát nem más, 
mint: uralni a népet. Vegyük csak el a Szentlelket a gyülekezetből, és adjunk 
mindent oda egy szent embernek. Legyen ő mindenek felett a főnök. Ti is 
átmentetek ezen. Nikolaiták. 
191 Figyeljük meg azt is, hogy a nikolaitizmus az egyik gyülekezetben egy 
mondás volt, a következő gyülekezeti korban azonban már tanítássá lett. A 
harmadik gyülekezeti korszakban pedig egy kötelezettséggé lett, és 
megtartották a nicea-i zsinatot. Aztán pedig egy egyházi tan lett belőle. 
192 Mi is történt először? Egy szervezet lett belőle. Így van? Mondjátok 
meg nekem, hogy honnan jön az első szervezett gyülekezet. A római katolikus 
egyház. Mondjátok meg nekem, hogy nem azt mondja-e a Jelenések 
könyvének 17. fejezete, hogy ő egy nagy parázna, és hogy a leányai is 
paráznák. Ugyanaz a dolog, mint akik szervezkedtek vele: paráznák veszik 
magukra tanításként az utálatosságokat és az ő paráznaságuk szennyét. És 
emberek parancsolatait tanítják tanként.  

 Jel 2.6,15 
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 Tehát nem Krisztus jött itt elő, nem a Szentlélek. Nem akarok vitázni 
ezekkel a nagy tanítókkal. Nem, uraim. Nem vitázni akarok. Nem akarok 
vitázni, de az én kijelentésem erről ez, látjátok. Ha ti valahogy másként 
gondoljátok, rendben van. Nekem viszont nincs rendben, látjátok. Mert én így 
hiszem ezt. 

 Jn 1:1,14 

184 Figyeljetek. Krisztust nem látjuk többé, látjátok, innentől kezdve. Ő 
azonban egy fehér lovon ül. Ha pedig itt ez a személy is egy fehér lovon ül, 
akkor ő Krisztus utánzója, látjátok. Megértettétek ezt? Figyeljétek meg, hogy 
ezen a fehér lovon ülő személynek nincs semmilyen neve. Használhat két-
három címet, de nincsen semmilyen neve. Krisztusnak viszont van neve! Mi 
az a név? Isten Igéje! “Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige... Az Ige pedig testté lett...” Látjátok. 
185 A lovasnak nincs semmilyen neve, Krisztust azonban Isten Igéjének 
nevezik. És ez Ő. Így hívják. Olyan neve van, amelyet egy ember sem ismer. 
Isten Igéjének nevezik Őt. Ezt a személy viszont sehogy sem hívják, viszont ő 
egy fehér lovon ül. 
186 A lovasnak nincsenek nyílvesszői az íjához. Ezt észrevettétek-e? Van 
íja, de nem áll itt semmi arról, hogy nyilai is lettek volna. Tehát ő bizonyosan 
egy lódító. Így van. Lehet, hogy nagyon dörög, de nincsen hozzá villámlás. 
Krisztusról azonban meglátjuk, hogy nála dörgés is és villámlás is van, mert az 
Ő szájából egy éles, kétélű kard jön ki, a nemzetek pedig legyőzetnek az Ő 
kardja által. Ez a személy itt azonban semmit sem tud legyőzni, látjátok. 
Hanem a képmutató szerepét játsza. Egy fehér lovon ülve megy ki, hogy 
győzzön. 

 2Móz 8:- 

187 Krisztusnak egy éles kardja van, és figyeljetek! A szájából jön ki az a 
kard: az élő Ige! Ez az Isten Igéje, amely az Ő szolgáinak van kijelentve. Mint 
ahogyan azt mondta Mózesnek: “Menj és állj meg ott, emeld fel azt a botot, és 
szólítsd elő a böglyöket.” És már ott is voltak a böglyök. Bizony! Amit Ő 
megmondott, azt meg is cselekedte; és mindig beteljesült az Ő élő Igéje. Isten 
és az Ő Igéje ugyanaz a személy. Isten az Ige! 

 Kicsoda akkor hát az első gyülekezeti korból ez a titokzatos lovas? 
Kicsoda ő? Gondolkodjunk csak el róla. Kicsoda ez a titokzatos lovas, aki az 
első gyülekezeti korban indult útnak, és aki végiglovagol az örökkévalóságba, 
aki végig ellovagol? 
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elmentek olajat venni, amikor visszajöttek, akkor a menyasszony már nem volt 
ott, az ajtó pedig becsukódott. Ők pedig zörgettek és azt mondták: “Nyissatok 
ajtót nekünk.” De kint voltak a külső sötétségben. 
82 Ha erről akartok egy előképet, akkor nézzétek: “Nóé napjaiban 
pedig...” Ezt Jézus mondta, erre utalt. Nóé idejében azok az emberek 
bementek a bárkába, azonban végig élték az ítélet idejét. Ők tehát nem voltak 
Krisztus menyasszonyának az előképe. A menyasszony előképe Énók volt. 
83 Énók...Nóé keresztülment a nyomorúság időszakán, és szenvedett. 
Részeg lett, és meghalt. Énók azonban Isten előtt járt 500 éven keresztül, és 
olyan bizonysága volt, hogy kedvét lelte benne Isten, elragadtatási hittel. 
Úgyhogy amint csak egyszerűen ment valahová, fel is emeltetett az egeken 
keresztül, és hazament. Anélkül, hogy megízlelte volna a halált. Egyáltalán 
nem halt meg! 

 1Thessz 4:15,17 

84 Ez a mi előképünk. Azoké az embereké, akik élünk és akik 
megmaradunk. Nem előzzük meg, vagy nem maradunk el azoktól, akik 
ugyanilyen emberek, akik elaludtak az ember életkora és az ember életkorából 
adódó állapot miatt. Meghaltak ott a múltban, de nem halottak. Alszanak! 
Ámen! 

Alszanak, nem halottak! És csak annyira van szükségük, hogy a vőlegény 
felébressze őket. Mi pedig, akik élünk és életben maradunk, nem 
akadályozzuk meg azokat, akik már elaludtak. Mert megszólal Isten 
trombitája, és először feltámadnak a Krisztusban meghaltak; aztán pedig mi, 
akik élünk, velük együtt felemeltetünk és találkozunk az Úrral a levegőégben. 
A meghaltak közül a többiek pedig nem élnek az ezer év elmúlásáig. Erről van 
hát szó! Ők keresztülmentek a nyomorúság időszakán. Mi volt ez? Mint Énók. 
85 Tudjátok, Nóé figyelte Énókot. Mert amikor Énók elment a színről, 
Nóé tudta, hogy elérkezett az ítélet. Úgyhogy Nóé ott is maradt a bárka körül, 
de ő nem ragadtatott el. Csak egy kicsit emelkedett fel, és áthajózott a 
megpróbáltatáson. Keresztülment a nyomorúság időszakán, hogy halállal 
haljon meg. Értitek? Nóé tehát keresztülment a nyomorúságon, Énók pedig 
meghalás nélkül elváltozott: annak a gyülekezetnek az előképe, amely 
elragadtatott azokkal együtt, akik elaludtak, hogy találkozzanak az Úrral a 
levegőégben. A gyülekezet többi része pedig végig fog menni a nyomorúság 
időszakán. Én magam nem tudom ezt máshogyan látni! Énók elragadtatott, 
meghalás nélkül. 
86 Most pedig. Kezdjük el a tanulmányozást egy kicsit. Nézzük csak itt... 
Látjátok, ha csak mondom és mondom, el sem fogjuk kezdeni ezt a pecsétet. 
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Figyeljünk. Vegyük most... Mert hosszú lesz... Talán holnap este vagy 
holnapután este beszélünk egy-egy trombitaszóról, mert a trombitaszó a 
pecséttel egy időben szólal meg. Ugyanaz a dolog - a gyülekezeti kor 
elkezdődik -, ugyanaz a dolog. 
87 A trombitaszó mindig háborút hirdet. Más megfogalmazásban 
politikai háborgást jelent - a trombita megszólal, politikai zűrzavar -, és ebből 
lesz a háború. Nagyon vigyázzunk, amikor az ember elkezd belemenni a 
politikai dolgokba és teljesen összekeveri azt, mint ahogyan most vagyunk 
vele. Mert akkor elérkezett a háború ideje. 
88 Látjátok azonban, hogy a királyság még mindig a Sátánhoz tartozik. 
Még mindig az ő kezében van ez a rész, mert... Miért? Meg van váltva 
Krisztusban. Azonban Krisztus a rokon megváltó munkáját végzi, összegyűjti 
az alattvalóit, egészen addig, amíg az utolsó név is - aki elfogadta ezt, és 
elpecsételtetett - bekerül abba a könyvbe. Értitek most már? Aztán Krisztus 
előjön a trónjától, az Atya trónjától, előrelép, kiveszi a könyvet a trónon ülő 
Isten kezéből, és követeli a jogait. Az első dolog, amit tenni fog, hogy hívja a 
menyasszonyát. Ámen! Aztán mit tesz? Veszi az ellenfelét, a Sátánt, 
megkötözi őt és beleveti ott kint a tűzbe, mindazokkal együtt, akik a Sátánt 
követték. 
89 Most pedig ne felejtsük, hogy nem Oroszországról volt szó! Nem. Az 
antikrisztus egy simulékony alak. Csak figyeljétek meg, hogy milyen mézes-
mázos ő. Okos. Igen, uraim. Csakis a Szentlélek tud felülkerekedni rajta. 

 Mt 24:6 

90 Figyeljük meg tehát, hogy a trombitafújások a politikai zavargásokat, 
a háborúkat jelentik. Jézus beszélt erről a Máté 24-ben. Azt mondta: “Hallani 
fogtok majd háborúkról és háborúk híréről...” Látjátok, ez ment végig. 
Emlékezzetek rá, hogy Jézus erről beszélt: háborúk, háborús hírek, háborúk és 
hírek, és ez végig így megy. Ez a trombitafújás. 
91 Amikor majd a trombitafújásokról fogunk beszélni, akkor 
visszamegyünk majd hozzájuk és mindegyik háborút megemlítjük majd. És 
meglátjuk, hogy ezek követték azokat a gyülekezeteket. Meglátjuk majd, hogy 
ezeket a pecséteket követték. Háborúk és háborús hírek. Amíg a trombitafújás 
a politikai háborgást jelenti, addig a pecsétek a vallási háborgásokat jelentik, 
látjátok. 
92 Megnyílik egy pecsét, és lejön egy üzenet. Addigra a gyülekezet  már 
nagyon megállapodott a saját maga politikai módszereiben és más dolgaiban, 
és persze a saját maga méltóságteljességében. Amikor pedig az a hírnök színre 
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fehérjük látsszon. És megijesztette a juhokat foganás közben, hogy csíkos és 
pettyes bárányaik legyenek majd. Nem más volt ő, mint egy csaló. Egy napon 
azonban valami valódit ragadott meg, és tudta, hogy az a valami valódi. És 
addig maradt vele és addig kapaszkodott bele, amíg győzött. A neve pedig 
Izráelre változott meg, amelynek jelentése: hatalommal bíró herceg Isten előtt. 
Így van? Minden győztes... 
180 Simon halász volt. Amikor azonban fogása volt a hitének, és tudta, 
hogy Jézus volt az - amikor Jézus megmondta neki, hogy Ő a Messiás, és 
megmondta neki a nevét és az apja nevét -, akkor Simon győzött, és a neve 
megváltozott Simonról Péterre. 
181 Saul, egy jó név. Saul volt Izráel királya egy időben, viszont Saul nem 
lehetett volna apostol. Királynak megfelelt, de apostolnak nem. Ezért Jézus 
megváltoztatta a nevét. Mire? Saulból Pálra. És nézzük meg a mennydörgés 
fiait és a többieket is. 
182 Jézus földi nevének a jelentése pedig az volt: megváltó, szabadító. 
Jézus. Amikor a földön volt, Ő volt a megváltó, ez így igaz. Amikor azonban 
legyőzte a halált és a poklot, akkor győzött felettük. Felemeltetett a 
magasságba, és egy új nevet kapott. Ezért van hogy az emberek kiáltoznak, 
amint teszik, és mégsem kapnak semmit. A mennydörgésekben lesz majd 
kijelentve. 

 Jel 19:13-16 

 Figyeljétek meg a titkot. Ő itt jön, lovon ülve. Kell, hogy valami 
megváltoztassa ezt a gyülekezetet, ezt tudjátok. Kell lennie valaminek! 
Figyeljetek. Egy ember sem tudta azt a nevet, csakis Ő. Figyeljétek meg, hogy 
senki sem tudta, csakis Ő. 

 “És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten Igéjének 
neveztetik. (Óh, óh!) 

 (Figyeljetek.) És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér 
és tiszta gyolcsba öltözve. 

 És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; 
és ő fogja azokat legeltetni vasveszővel; és ő nyomja a mindenható Isten 
haragja hevének borsajtóját. 

 És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak 
Királya és uraknak Ura.” 
183 Itt jön a Messiás! Ez Ő, nem pedig ez a személy, aki itt a lovon ül. 
Nézzük csak meg a különbséget. Ő itt áll, kezében tartva a könyvet! A 
megváltás munkája éppen... Még nem foglalta el a helyét! 
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Természetesen Krisztus nem mondhatja: - Imádkozom a hivatalomhoz, és 
aztán Ő majd küld nektek egy másik hivatalt... Ezt tudjuk. De hogyha úgy 
akarjuk... Ugyanannak az Istennek a három tulajdonságáról, megjelenési 
formájáról van szó. Nem három isten, hanem ugyanannak az Istennek a három 
megjelenési formája. Akkor tehát hogyan lehetne ott Krisztus a fehér lóval, 
hogy győzedelmeskedjen, miközben Ő itt áll, kezében a könyvvel? Nem Ő az, 
nem Krisztus. 

 Jel 19:11,12 

176 Figyeljetek. A Szentlélek a kijelentésben... És Krisztus... A Szentlélek 
Krisztus egy másik formában. Így van. Figyeljétek meg, hogy egy Bárány 
nyitotta ki a könyvet, a Bárány pedig Krisztus. Krisztust pedig innentől kezdve 
nem látjuk. Azonban ismét látjuk Őt a Jelenések 19-ben, amint egy fehér 
lovon  jön el. Ha el akarjátok ezt olvasni, lapozzunk a Jelenések 19:11-16-hoz. 
Olvassuk el gyorsan, amíg... Ha van elég időnk, remélem, hogy ebből egy 
kicsit jobban megértjük majd. 19:11. Kezdjük a 11. versnél és olvassuk el a 
16. versig. 

 “És látám, hogy a menny megnyílt, és ímé vala egy fehér ló (nem a 
földön, hanem a mennyben), és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és 
Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. 

 És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona 
(nézzétek meg a királyi koronákat), az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, 
csak ő maga.” 
177 Bárcsak megállhatnék itt egy percre. Óh, óh! Van egy jó 
elképzelésem, csak talán (nem jól hallható rész a szalagon). Senki nem ismeri. 
Tudtátok-e, hogy Jehovah neve nem pontos? Ezt mindenki tudja. Dr. Vayle, te 
tudod, hogy így van. A fordítók soha nem tudták lefordítani. Úgy kell írni, 
hogy J-U-H-V. Illetve J-V-H-U. Nem Jehovah. Nem tudtak hozzáérni. Nem 
tudják, mi az. Csak úgy hívták, hogy Jehovah, de nem ez a neve. 

 1Móz 17:5,15 

178 Nézzétek. Valahányszor valaki győzelmet arat, vagy valami történik, 
egy név megváltozik. Nézzük csak meg Ábrahám idejét. Az ő neve először 
Ábrám volt, azonban nem születhetett meg addig a fia, amíg a neve meg nem 
változott Ábrahámra. Száraiban pedig csak egy elhalt anyaméh volt addig, 
amíg a neve meg nem változott Sárára. 

 1Móz 25:26 

179 A Jákób név jelentése: mást kiszorító, csaló. És pontosan ezt is tette. 
Báránybőrbe öltözött fel, és becsapta az ő próféta apját, hogy megszerezze a 
születési előjogot. Nyárfavesszőket tett a vízbe, meghántotta őket, hogy a 
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lép és lejön az igazi üzenet, az darabokra rázza szét a gyülekezetet. Így van! A 
pecsétek megnyílása a vallási háborgásokat jelenti. Ez történt.  
93 Igen. Minden olyan nyugodt volt Sionban. A gyülekezet szépen 
megállapodik és... - Mindennel olyan szépen elkészültünk... Mint a református 
egyház: olyan szépen megállapodtak. A katolikus egyház: olyan szépen 
elrendeződtek, aztán meg jött Luther. És már ott is volt a vallási háborgás. 
Igen, uraim. Bizony, ott volt! 
94 Aztán a gyülekezet elment Zwingli-t követve, aztán Zwinglitől még 
más különböző embereket követve, aztán eljutott Kálvinig. És egy idő után a 
református egyház szépen megállapodott, és elkényelmesedett. És akkor színre 
lépett Wesley! És már ott is volt a vallási háborgás. Így van! Látjátok, mindig 
vallási háborgást jelent. 

 Jel 6:1 

 Most pedig, a pecsét. Olvassunk csak erről egy kicsit. Szeretném, ha 
ezt megértenénk. Olvassuk el... Aztán beszélek még. 

 “És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott (Mi 
történt?), és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy 
mennydörgésnek szavával...” 

 Óh, mennyire szeretnék ennél maradni egy pár percig! Remélem, hogy 
mindazok az emberek, akik tudják ezeket a dolgokat, és akik az Úr 
vigasztalására várnak, nagyon alaposan fogják most tanulmányozni ezt a 
dolgot, és hogy azok is erre gondolnak majd, akik a kazettákat hallgatják. 
95 Az első dolog, ami történt... Amikor a Bárány feltörte azt az első 
pecsétet, megszólalt egy mennydörgés. Ennek jelentősége van. Ennek 
jelentése van. Rendben, egy mennydörgés. Egy mennydörgés hangzott fel. 
Vajon mi lehetett az a  mennydörgés? 

 Jn 12:23 

96 Olvassunk egy kicsit. Lapozzunk a Máté... Nem, vegyük először Szent 
Jánost. Szent János 12. fejezete, és csak maradjunk ennél egy percig. Szent 
János, 12. fejezet, és most kezdjük a Szent János 12:23-mal. Itt most nagyon 
figyeljetek; és aztán tovább nem kell arról töprengenetek, hogy mi volt az. 

 “Jézus pedig felele nékik, mondván: Eljött az óra, hogy 
megdicsőíttessék az embernek Fia.” 

 Jn 12:23-27 

97 Látjátok, itt egy korszak végén vagyunk. Itt már a szolgálata vége felé 
járunk. “Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia.” És mi van 
azzal, hogy eljött az óra, hogy az Ő menyasszonya elragadtasson? Mi van 
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akkor, ha eljött az óra, amikor már nincsen többé idő? Az angyal készen áll 
arra, hogy egyik lábát a földre tegye, a másikat pedig a tengerre, az Ő fején 
szivárvánnyal, a lábaival... És azt mondja: “Lejárt az idő.” Emellett pedig Ő 
felemelte a kezét és megesküdött arra, hogy idő többé nem lesz, amikor ez 
történt. Milyen tökéletes ez: egy eskü alatt tett nyilatkozat a Gyülekezetnek! 
“Elérkezett az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia.” 

 “Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem 
hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. 

 Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e 
világon, örök életre tartja meg azt. 

 Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én 
szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt a Atya. 

 Most az én lelkem háborog...” 

 Jn 12:27-29 

 Azt mondod: - Nos, amint Ő az útja vége felé jár, hogyan háboroghat a 
lelke? 

 Mire gondolsz akkor, amikor valami nagy-nagy szellemi dolog 
történik, amely miatt háborog a lelked? Óh, óh! 

 “Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg 
engem ettől az órától. De emiatt az óra miatt jöttem el. 

 Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is 
dicsőítettem, és újra megdicsőítem. 

 A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy 
mennydörgött...” 
98 Amikor pedig a Bárány kézbe vette a könyvet és feltörte azt az első 
pecsétet, akkor Isten szólt az Ő örök trónjáról, és elmondta, hogy mit kellett 
kijelentenie annak az első pecsétnek. Amikor pedig az János elé került, egy 
jelképben volt benne. Amikor János látta, az még mindig egy titok volt. Miért? 
Mert akkor még nem került kijelentésre. Addig nem is lehet kijelentve, amíg Ő 
itt ezt el nem mondta az utolsó időkben. Tehát az egy jelképben volt benne. 
99 Amikor mennydörgött... Emlékezzünk rá, hogy a mennydörgésnek az a 
hangos, robajló  hangja nem más, mint Isten hangja. Ezt mondja a Biblia, 
látjátok. A mennydörgés robaja. Az emberek azt gondolták, hogy egy 
mennydörgés volt az, pedig Isten volt. Ő megértette, mert Neki ki volt 
jelentve, látjátok. Egy mennydörgés volt az. 
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amikor... Amikor próbáltam átvenni ezt, csak tanítottam ezt a részt úgy 30 éve, 
kézbe vettem egy könyvet... Valakitől azt hallottam, hogy az adventistáknak 
nagyobb világosságuk van Krisztus második eljöveteléről, mint bárki másnak, 
akiket ők ismertek. Ezért megkerestem az adventisták néhány jó könyvét, és 
elolvastam őket. Megszereztem Smith könyvét is Dániel jelenéséről. Ő azt 
mondta, hogy az előjövő fehér ló fehér volt, és hogy ez egy győztes hódítót 
jelképez, és hogy ebben a győzedelmeskedésben... 

 Sokan ismerik ezt a könyvet az itt lévő adventista testvérek közül, és a 
többiek közül is sokan olvasták. És a többit is, én kettőt vagy hármat olvastam 
el. Olvastam... Nem emlékszem... Elolvastam még két könyvet, és mindkét író 
egyetértett abban, hogy helyes volt. Remek tanítók ők, a legjobbaknak tartják 
őket, a legnagyobb világossággal. Ezért azt gondoltam magamban: - Hát, ha én 
nem tudom, akkor csak elmondom azt, amit ők mondtak, és aszerint fogom 
tanítani ezt a részt... Nagyon jó magyarázatot adtak arról, hogy mit is jelent ez 
valójában. 
172 Azt mondta: - Itt van tehát egy fehér ló, a fehér ló pedig a hatalmat 
jelenti. Egy harci mén... És azt mondta: - Az az ember pedig, aki rajta ült... A 
fehér ló a Szentlélek, amely kiment a korai egyház korában, és megnyerte azt a 
korszakot Isten országának. A lovasnak pedig egy íj volt a kezében, ami azt 
jelenti, hogy olyan volt, mint Cupidó (szerelem istene, római - ford.). A 
szeretet nyilait lövöldözte az emberek szívébe. Isten szeretetének nyilait, és 
győzött. 
173 Ez nagyon jól hangzik; azonban nem ez az igazság. Nem, uraim. Nem 
ez az igazság. A fehér valóban az igazat jelenti. Ezt felismerjük. A fehér az 
igazat jelenti. A tanítók pedig azt tanították róla, hogy ez volt a Szentlélek, 
amint győzedelmeskedett a korai egyház idején. Az én Szentlélek általi 
kijelentésem azonban nem ezt mondja. 
174 Az én kijelentésem a Szentlélektől a következő: Krisztus és a 
Szentlélek ugyanaz a személy, csak más megjelenési formában. Így tehát itt áll 
Krisztus, a Bárány. Tudjuk, hogy Ő a Bárány. Itt áll, kezében tartva a könyvet. 
A fehér lovas pedig ott megy. Látjátok? Tehát a fehér lovas nem a Szentlélek 
volt. 
175 Ez az utolsó idők egyik titka, hogy Krisztus hogyan lehet a három 
személy egyben. Nem három különböző emberről van szó, mint Atya, Fiú és 
Szentlélek. Nem három istenről van szó, mint ahogy azt a háromság hívők 
próbálják mondani nekünk. Hanem ez ugyanannak a személynek a három 
megnyilvánulása. Vagy nevezhetjük ezt három hivatalnak is. Ha 
prédikátorokkal beszélünk, akkor ne a hivatalt használjuk, mert... Éppen arra 
gondoltam, hogy a kazettára is felveszik ezt. Tehát azt mondom... 
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167 Azt mondta: - Ne haragudjatok magatokra. Csak azért tettétek, hogy 
életet tartsatok meg. Ezért küldött le engem ide Isten... Amikor pedig Ő 
megismerteti Magát, a Biblia azt mondja - ahogy majd rátérünk erre -, amikor 
a 144000-rel megismerteti Magát... Amikor annak a kornak a kis 
Benjáminjával megismerteti Magát és az ott maradt zsidóknak a maradékával, 
amikor megismerteti Magát, akkor ők azt mondják: “Honnan vannak a sebeid? 
Miért vannak a kezeiden?” 

 Ő pedig azt feleli majd: “Óh, a barátaim házában szereztem őket.” 

 1Móz 45:5 

168 Óh, aztán pedig rájönnek, hogy megölték a Messiást. És mit fog Ő 
mondani? Ugyanazt, amit József mondott: - Az életet szolgálni tettétek ezt, ne 
legyetek... Életet menteni. Ne haragudjatok magatokra... Mert a pogányok 
soha nem jöhettek volna be, ha a zsidók nem lettek volna úgy megvakítva. 
Tehát Ő a gyülekezet életét mentette meg azokkal a dolgokkal, amit a zsidók 
tettek. Itt vagyunk hát. Ezért van az, hogy ma még nem képesek megérteni ezt. 
Még nincs itt az az óra.  

 Jel 10:7 

169 Mi sem érthetjük meg ezeket a dolgokat addig, amíg el nem jön az 
ideje annak, hogy megértsük őket. Óh, óh! A kijelentés hét mennydörgése: 
hadd mutassa meg a menyasszonynak, hogy hogyan kell felkészülni a nagy, 
elváltozási hitre. Most pedig siessünk, mert már csak 15 vagy 20 percünk van. 

 Jel 6:1,2 

170 Mit jelent tehát ez a fehér ló? Hadd olvassam fel. Olyan messze 
eltértem tőle. Bocsássatok meg nekem, amiért eltértem a témánktól. Most 
viszont újra felolvasom az igeverset, illetve a két igeverset. 

 “És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, 
hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: 
Jőjj és lásd. 

 És látám, és  ímé egy fehér ló (itt rátérünk a 2. versre), és a rajta 
ülőnél íj vala, és adaték neki korona (tehát akkor még nem volt koronája); és 
kijöve győzve és hogy győzzőn. (Ez minden. Ez egy pecsét.)” 

 Most pedig keressük meg a jelképeket. Már megtaláltuk, hogy mit 
jelent a mennydörgés. Ez tökéletesen megvan, tudjuk. A mennydörgés Isten 
hangja, amikor egy pecsét megnyittatik. 
171 Akkor tehát mit jelent a fehér ló? Itt van az, ahol a kijelentés jön. 
Olyan bizonyos vagyok abban, hogy ez az Ige, mint abban, hogy most itt állok. 
Minden könyvet elolvastam erről, amit csak tudtam. És egy... Utoljára, 
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100 És figyeljétek meg, hogy megnyílt az első pecsét... Amikor az első 
pecsét megnyílt abban a jelképes formában, mennydörgés hangzott fel! Mi 
lesz hát akkor, amikor a valóságban nyílik majd meg? 
101 Mennydörgés hangzott fel, amint a Bárány feltörte a pecsétet. És mit 
jelentett ki? Nem mindent jelentett ki magából. Először Istennél van, aztán egy 
jelkép lesz, és aztán nyer kijelentést. Három dolog, látjátok. A tróntól jön elő. 
Először hallani sem, látni sem lehet, egyáltalán. Be van pecsételve. A Bárány 
vére kifizette az árat. És egy mennydörgést lehetett hallani, amikor Ő 
kimondta azt. Amikor pedig megtette, egy fehér lovas indult el. És az még 
mindig egy jelkép volt. 
102 Most figyeljetek. Azt mondta, hogy az utolsó napokban ismerik majd 
meg ezt az emberek, azonban ez egy gyülekezeti jelképben jön elő. Értitek ezt, 
gyülekezet? Egy olyan gyülekezeti jelképben jön elő, amelyik... Tudják, hogy 
van egy pecsét, de még nem tudják, hogy mi az, mert az egy fehér lovas. És 
csak akkor nyer ez kijelentést, az utolsó időkben, amikor ez a pecsét valóban 
feltöretik. Kinek a számára töretik fel? Nem Krisztusnak, hanem a 
gyülekezetnek. 

 Most figyeljetek... Óh, egyszerűen beleremegek ebbe! Remélem, hogy 
a gyülekezet valóban megérti ezt. Arra gondolok, hogy benneteket... Titeket 
foglak a menyasszonynak nevezni. Értitek? 
103 A hang egy mennydörgés. Honnan jött a hang? A tróntól, ahonnan 
éppen most jött el a Bárány, mint közbenjáró. Most pedig itt áll, hogy 
Magához vegye az Ő tulajdonát és az Ő követelését. A mennydörgés azonban 
a trón belsejéből volt hallható! Onnan mennydörgött ki! A Bárány pedig itt 
kint állt. A mennydörgés ott volt, ahonnan eljött a Bárány. Az Atya trónjától 
jött el, hogy elfoglalja a saját trónját. Dicsőség! Nehogy lemaradjatok erről, 
barátaim. 

 Jel 3:21 

104 Keresztényekként mindnyájan tudjuk, hogy Isten megesküdött 
Dávidnak arról, hogy feltámasztja majd Krisztust, aki az ő trónjára fog ülni, és 
hogy egy örökkévaló királyságot ad majd Neki itt, a földön. Meg is cselekedte 
ezt. És Jézus azt mondta: “Aki legyőzi az antikrisztust és a világ minden 
dolgát, velem együtt ül majd az én trónomon, amint és is győztem, és ültem az 
én Atyám trónján.” 

 Jel 3:21 

105 Egy napon pedig Ő fel fog kelni az Atya trónjáról, hogy menjen és 
elfoglalja az Ő saját trónját. Most pedig előlép, hogy hívja az Ő alattvalóit. 
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Hogyan fogja követelni őket? Már ott van a megváltás könyve a kezében. 
Dicsőség! Óh, annyira szeretnék elénekelni egy dicséretet: 

  A Bárány hamarosan Magához veszi az Ő menyasszonyát, 

  Hogy örökké az Ő oldalán legyen, 

  A menny egész serege összegyűlik majd (Hogy ezt 
megnézze.); 

  Óh, micsoda dicsőséges látvány lesz, 

  Minden szent szeplőtlen fehérben; 

  És örökké Jézussal lakomázunk. 

 Óh, óh! És  arról beszélünk, hogy már most a mennyei helyeken 
ülünk! Milyen lesz majd akkor, ha már most így érezzük magunkat itt a földön 
ülve, még az elragadtatás előtt? Ha már most ilyen állapotban vagyunk, és ha 
már most annyira élvezzük ezt, hogy kint a falak körül is állnak az emberek és 
ott állnak az esőben, csak hogy hallják?! Milyen lesz hát akkor, amikor majd 
meglátjuk Őt ott ülni? Óh, óh! Óh, milyen dicsőséges lesz majd! 

 Mt 6:10; Mt 15:22; Mk 10:46; Lk 11:2; Jn 18:36 

106 Elhagyta az Atya trónját. Előlépett, az Ő Fia, hogy Ő legyen... Ő 
Dávid Fia. Erről gondolta Izráel, hogy majd akkor megcselekszi. Ezt mondta a 
kananeus asszony: “Dávid Fia!” És emlékeztek a vak Bartimeusra: “Dávid 
Fia!” Jézus pedig ismerte a tervet, ők azonban nem ismerték azt. Próbálták 
rávenni Őt arra, hogy elfoglalja a trónt. Még Pilátus is megkérdezte Őt erről. 
Ő azonban azt mondta: “Ha az én országom e világból való volna, akkor az én 
szolgáim harcolnának értem. Az én országom azonban ott fent van.” Hanem Ő 
azt mondta: “Amikor imádkoztok, így imádkozzatok: Jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod mint a mennyben, úgy a földön is.” Ámen. Milyen 
dicsőséges ez a hatalmas dolog! 

 Jel 6:1 

107 Elhagyta az Atya trónját, hogy elfoglalja a sajátját. Most előjött a 
közbenjárói munkából, hogy követelje a saját trónját, az Ő megváltott 
alattvalóit. Ezt tenni jött elő a tróntól. És ekkor történt az, hogy az az oroszlán 
kinézetű lény azt mondta Jánosnak: “Jöjj és lásd.” Figyeljetek! Olvassátok 
ezt? 

 “... a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat 
közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával...” 
108 Tudjátok, mik voltak ezek a lelkes állatok. Már átvettük őket: az 
egyik, mint egy oroszlán. A másik, mint egy borjú; a harmadik, mint egy 
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atyátok, akiről nékem szóltatok? Él-e még?” Látjátok? Meg akarta tudni, hogy 
életben van-e még annak a fiúnak az atyja. 

 Azt felelte: “Igen.” 
163 Tudta, hogy a testvérei voltak ők. De észrevettétek ezt? Amikor 
felkészült arra, hogy megmutassa magát a testvéreinek, és ott találta a kis 
Benjámint, aki azóta született, hogy ő már nem volt velük... Ő pedig a zsidókat 
jelenti, azt a 144000-t, akik azóta gyülekeznek össze, hogy Jézus elment. 
Amikor visszatért, azt mondta... Ránézett Benjáminra. Majd megszakadt a 
szíve. És ne felejtsétek, hogy a testvérei nem tudták, hogy ő beszéli a héber 
nyelvet. Tolmácsot használt. Úgy viselkedett, mintha egyiptomi lett volna, 
látjátok. 

 1Móz 45:1 

164 Amikor pedig megismertette... Meg akarta magát ismertetni velük. 
Egyfolytában a kis Benjámint nézte. És emlékezzünk rá, hogy a feleségét 
pedig elküldte onnan. A felesége a palotában volt, amikor József 
megismertette magát a testvéreivel. A pogány menyasszony pedig, a feleség... 
Miután Jézust elvetette a saját népe, Ő egy pogány menyasszonyt vett, akit a 
palotába fog vinni az Ő Atyja házába, dicsőségbe, a menyegzői lakomára. 
Aztán pedig vissza fog térni, hogy megismertesse magát a testvéreivel, a 
144000-rel. Ott áll Ő! És ne feledkezzünk el a jelképekről. Tökéletesek. 
165 Amikor pedig visszajött oda, ahol ez éppen zajlott, akkor rájuk nézett 
és azt mondta... Rájuk nézett, ők pedig elkezdtek beszélni egymás között. Azt 
mondták: - Rúben, tudod, miért vagyunk most itt. Amiatt, amit azzal a fiúval 
cselekedtünk. Nem lett volna szabad eladnunk a testvérünket... A testvérük 
pedig ott állt előttük, az a hatalmas herceg, ők pedig még csak nem is sejtették. 

 Ezért nem értheti meg Őt ma Izráel. Még nincs itt az ideje, hogy 
megismerjék. Aztán ő... Azt hitték, hogy nem érti a héber nyelvet, ő pedig 
közben hallgatta őket. Azt mondták: - Ezért kerültünk ide... 
166 Amikor pedig József rájuk nézett, már nem bírta tovább. Emlékezzetek 
rá, hogy a felesége és a gyermekei a palotában voltak akkor - a szentek már 
elmentek, nem voltak jelen -, József pedig azt mondta: - Én vagyok József, a ti 
testvéretek... Odaszaladt közéjük, megragadta a kis Benjámint, a nyakába 
borult és elkezdett sírni. Megismertette velük magát. 

 Ők pedig azt mondták: - Tudjuk, hogy megkapjuk a magunkét, mert 
eladtuk őt. Mi adtuk őt el. Mi próbáltunk meg végezni vele. Most pedig 
tudjuk, hogy ő fog velünk végezni... 

 Zak 3:6 
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jobbján... Amikor pedig József felkelt, hogy eljöjjön a tróntól, akkor 
megszólalt egy trombita. - Mindenki hajtson térdet! József jön! 
159 Amikor az a Bárány elhagyja a trónt a közbenjárási munka idejének 
lejárta után, amikor elhagyja ott fent a trónt és kézbe veszi a megváltás 
könyvét, és előrelép, akkor minden térd meg fog hajolni! Ott van Ő! 

 1Móz 48:17,18 

160 Figyeljétek meg, hogy amikor Józsefet elvetették a testvérei, ő akkor 
kapott egy pogány feleséget. Potifár adott neki... Illetve a fáraó adott neki egy 
pogány feleséget, akitől pogány gyermekei születtek: félig pogány és félig 
zsidó gyermekek. És egy hatalmas jelképet adtak, amikor Jákób megáldotta 
őket. Egyik oldalon állt Efráim, a másikon pedig Manassé. Jákób pedig 
keresztbe tette a kezeit, és a fiatalabb gyermeknek adta az áldást. A két 
gyermeket pedig hozzávették Izráel törzseihez, amelyekből akkor még csak tíz 
volt. És maga Jákób áldotta meg őket. Az ott álló József pedig, az ő próféta 
fia, azt mondta: “Atyám, nem jól cselekedtél. Áldásodat a kisebbik 
gyermeknek adtad, pedig az idősebbnek kellett volna megkapnia.” 

 1Móz 48:19 

161 Azt mondta: “Tudom, hogy keresztben vannak a kezeim, de Isten tette 
őket keresztbe.” Miért? Izráelnek joga volt ahhoz, hogy menyasszony legyen. 
Azonban ő ezt a jogot eladta, és így az a születési előjog az idősebbik fiútól, 
Izráeltől, a fiatalabbik fiúhoz, a pogánysághoz került. Az áldások pedig a 
kereszten átmentek tőle a fiatalabbikhoz.  

 Azonban figyeljük meg... Ezután, ezen keresztül... Amikor minden... 
Magához vette a menyasszonyát. Amikor viszont azok a fiúk lejöttek oda 
élelemért... Óh, ez egy annyira csodálatos kép. Most nem a pecsétről beszélek, 
de ezt egyszerűen el kell mondanom, mert hiszem, hogy így jobban összeáll 
bennetek a kép, látjátok. 
162 Figyeljetek. Tudjátok, hogy József egyből felismerte őket, amikor 
lementek hozzá élelmet venni. József pedig a bővölködés gyermeke volt. 
Mindegy volt, merre ment, mindig bővölködött. Csak várjatok, amíg Ő eljön a 
földre. Várjatok csak, amíg a mi Józsefünk eljön. A sivatag virágozni fog, 
mint a rózsa, és az igazság napja fog felkelni, gyógyulással a szárnyain. Óh, 
óh! Abból a sok kaktuszból szerte Arizona államban csupa gyönyörű fa lesz. 
Csodálatos lesz. 

 1Móz 43:27 

 Figyeljétek meg, amint itt jön József, és egy kicsit kérdezősködik 
tőlük. Elküldet értük, és azt mondja nekik: “Egészségben van-é a ti vén 
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ember; a negyedik pedig mint egy sas. Tehát az első lelkes állat azt mondta... 
Figyeljetek. Minden újabb pecsét felnyitásával előjött a négy lovas 
valamelyike. Négy lelkes állat van, és négy lovas. 
109 Figyeljétek meg, hogy mind a négy lelkes állat szól: Máté, Márk, 
Lukács és János. Visszatérünk majd erre, és bebizonyítjuk, hogy melyikük 
Máté, melyikük Márk, melyikük János, végig mindegyikről, ahogy 
következtek. 
110 Tehát figyeljük meg, hogy az egyik lelkes állat azt mondja: “Jöjj és 
lásd.” Hallotta a mennydörgés szavát, és az egyik lelkes állat azt mondta: “Jöjj 
és lásd.” Más szavakkal, itt áll a Bárány, és János pedig innen nézi, hogy mi 
történik. A Bárány előjön a tróntól, mintha megölték volna. Mindenütt véres 
volt. Ő volt az, aki méltónak találtatott. Amikor pedig Ő odanyúlt és elvette a 
könyvet, akkor minden elkezdett kiáltozni, ujjongani, örvendezni, látjátok. 
Mert tudták, hogy ki lett fizetve a megváltás ára. 
111 Most tehát Ő eljött, hogy követelje azt, ami az Övé. Tehát kézbe veszi 
a könyvet, megáll ott János előtt, felhajtja a pecsétet, feltöri azt, és letépi a 
pecsétet. Amikor pedig Ő lehúzta a pecsétet, akkor egy mennydörgés robajlott 
végig azon a helyen. És kétségkívül János nagyot ugrott akkor, amikor egy-egy 
mennydörgés végigrobajlott ott. Aztán a négy lelkes állat közül az egyik azt 
mondta: “Jöjj most, és nézd meg, hogy mi az, hogy mi van kijelentve abban. 
János, írd le, amit látsz.” Óh, óh! 

 Jel 6:1,2 

 Így tehát János odament, hogy megnézze, mi az. János odament 
megnézni, hogy mit mondott a mennydörgés. Akkor azt mondta Jánosnak az a 
teremtmény: “Jöjj és lásd meg, hogy mi a titok az első pecsét alatt.” A 
mennydörgés mondta ki azt, a Teremtő hangja. Ő pedig bizonyára tudta, hogy 
mi van ott a pecsét alatt. Óh, óh! 

 Jel 10:4 

 És gondoljuk végig, hogy János leírta ezt. Azonban amikor elkezdte 
leírni azt a másik hét mennydörgést, akkor azt hallotta: “Ne írd le.” Azt a 
parancsot kapta, hogy mindent írjon le, amit lát. Amikor azonban ez a hét 
mennydörgés megszólalt a Jelenések 10-ben, akkor azt hallotta: “Semmit ne írj 
le ezekről.” Titkok. 
112 Még nem tudjuk, mik ezek a titkok. Az én véleményem szerint 
azonban hamarosan kijelentést nyernek. Amikor pedig ez megtörténik, akkor 
az hitet fog adni a gyülekezetnek arra az elragadtatási kegyelemre. Hiszen már 
mindent végigvettünk, amit ismerünk. A korszakokon át mindent 
végignéztünk. Láttuk Isten titkait. Láttuk a menyasszony nagy 
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összegyülekezését azokban az utolsó időkben. Azonban mégis van valami, 
amivel kapcsolatban még nem tudunk megvilágosodást nyerni. Van még 
valami. 

 Azonban azt képzelem, hogy amikor azok a titkok elkezdenek 
előjönni... Isten azt mondta: “Tartsd most azt vissza. Várj csak egy percet. 
Majd abban az időben fogom kijelenteni. Egyáltalán ne írd ez le, János, mert 
elbotlanának benne. Csak hagyd ennyiben. És én majd azon a napon 
kijelentem ezt, amikor szükséges lesz.” 
113 A mennydörgések soha nem csak úgy a semmiért szólaltak meg. 
Emlékezzetek a kis tintacseppre, hogy mindennek van valami célja. 
Mindennek van valami oka. Figyeljétek meg, hogy a Teremtő szólt, János 
pedig hallotta a hangot, és odament megnézni, hogy mi van ott. 

 Most azonban a Bárány megmutatja Jánosnak egy gyülekezet 
jelképében, igeversként - hogy tudja a gyülekezet -, hogy mit kell írnia. Csak 
megmutatja neki, miközben azt mondja: “Ne mondd el ezt, hogy mi ez. Ne 
menj le, János, azt mondva: Erről van itt szó. Ami a hetedik pecsét alatt van... 
Ne menj le ezt mondva. (Mert ha elmondom ezt Jánosnak, akkor végig a 
korokon keresztül az egész terv meg volna szakítva.) Ez egy titok!” 

 Csak azt akarja... Az eljövetele... Ő azt mondta: “Senki sem tudja, 
hogy mikor jövök el. Csak jövök.” Ez minden. Nem az én dolgom tudni, hogy 
mikor. Csak készen leszek, értitek? 
114 Aztán azt mondta... Odament János. Azt mondta magában: - Most látni 
fogom... És mit tett? Amikor János odament, mit kellett tennie? Le kellett írnia 
ezt a gyülekezeti kornak. Ezt kellett tennie: leírnia azt a gyülekezeti korszakok 
számára. “Írd le először, hogy mit látsz a hét gyertyatartóval. Írd meg ennek a 
gyülekezetnek, és mondd el nekik.” 
115 Rendben, és aztán megszólalt egy mennydörgés. János tudta, hogy 
Isten hangja volt az. Aztán pedig az oroszlán kinézetű teremtmény azt mondta: 
“Jöjj, és lásd meg, hogy mi az.” János pedig odament, fogta a tollát, hogy 
leírja, amit majd látni fog. 
116 Ő nem pontosan azt látta, ami az valójában volt. Nem értette meg. 
Azonban amit látott, Isten azt a dolgot küldte a gyülekezetnek arra a bizonyos 
időre. Hiszen Ő... Ő meg fogja cselekedni és megcselekszi azt, hogy 
nyilvánvalóvá teszi azt a dolgot, amikor eljön az ideje annak, hogy 
nyilvánvalóvá legyen. Akkor azonban nem tette nyilvánvalóvá. Miért? Mert 
titoknak akarta meghagyni egészen az utolsó gyülekezeti korig. Az utolsó 
angyal üzenetének elhangzása van arra, hogy összegyűjtse ezeket a titkokat, és 
hogy nyilvánvalóvá tegye őket. 
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emésztőgödrei és mindezek a dolgok, amik a földön vannak, semmivé fognak 
szétolvadni. Olyan nagy forrósággal fog égni, hogy... Mint az a fehérítőszer, 
amelyik felbontja a tinta színét az eredeti teremtésére. Ehhez hasonlóan lesz 
Isten tüze olyan forró, hogy minden tisztátalan dolgot vissza fog juttatni abba 
az állapotba, amikor a Sátán és minden bűn meg lesz égetve, és velük együtt 
minden. Aztán pedig a világ olyan gyönyörűen lép majd elő, mint amilyen az 
Édenkertben volt. Így van. Óh, az a nagyszerű óra itt van előttünk! 

 Jel 11:3 

154 A nagy nyomorúság ideje alatt - szeretném, ha ezt észrevennétek most, 
ezt az apróságot, amit itt elmondtam -, a nagy nyomorúság ideje alatt, miután a 
menyasszony már  ki lett hívva és amikor a gyülekezet keresztülmegy a nagy 
nyomorúság idején, a Jelenések 11. fejezetének két tanúja akkor fogja 
szólítani a 144000-t. Nézzétek meg, hogy ők 1260 napig fognak prófétálni, 
zsákruhába öltözve. 
155 Tudjuk, hogy ebben a római naptárban... Néha 28 napunk van, máskor 
30 vagy 31. A tényleges naptárt azonban havi 30 nappal lehet értelmezni. Így 
van! És nézzük csak meg, hogy mit kapunk, ha ezt az 1260 napot elosztjuk 30-
cal. Pontosan három és fél évet. Ennyi az az idő. Ez a kijelölt idő a messiás-i 
üzenet hirdetésére a zsidók számára, mint ahogy akkor is volt. Amikor pedig 
az Úr visszatér és megismerteti Magát egy jelképben, akkor lesz, hogy Ő 
eljön... 

 Jel 37:28 

156 Amikor Józsefet levitték arra a vidékre, és amikor a testvérei 
elutasították őt, mert lelki ember volt... Látomásokat látott és álmokat 
magyarázott. Amikor pedig ezt tette, akkor levitték őt arra a vidékre, és 
eladták majdnem 30 ezüstpénzért.  
157 Pontosan Krisztust ábrázolta ebben, mert Krisztus Lelke volt benne. 
Nézzük meg, hogy mi történt ezután. És figyeljük meg, hogy amikor ezt tette, 
akkor egy fogságba vetették őt. Az egyik ember pedig megmenekült, a másik 
pedig elveszett. Éppen úgy, mint amikor Jézus volt fogságban a kereszten. Az 
egyik lator megmenekült, a másik pedig elveszett. Pontosan! Aztán egy sírba 
dobták őt, halottnak hitték. Aztán viszont felemeltetett onnan a fáraó jobbjára, 
hogy senki sem láthatta a fáraót anélkül, hogy először Józsefet látta volna. 
Jézus pedig Isten jobbján ül, és senki sem jöhet az Atyához, csakis a Fiún 
keresztül! Így van! 
158 És figyeljük meg, hogy valahányszor József elhagyta... Amikor József 
felkelt a trón jobb oldaláról... Nézzétek! Dicsőség! Ott ült József a fáraó 
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pozdorja, és megégeti (Meg fognak égni.) őket az eljövendő nap, azt mondja a 
Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat.” 

 Mal 4:2-6 

149 Akkor honnan vesszük az örök poklot? Látjátok, az utolsó napokban 
lesznek kijelentve ezek a dolgok. A Bibliában egyetlen igehely sem mondja, 
hogy a pokol örök. Ahhoz... Ahhoz, hogy legyen egy örök pokol, az kellene, 
hogy az ott lévőknek örök életük legyen ahhoz, hogy ott maradjanak. Az örök 
életnek pedig csak egyetlen formája van, és ez az, amiért küzdünk. 
Mindennek, aminek kezdete van, van vége is. A pokol az ördögnek és az ő 
angyalainak lett teremtve, és egy napon fel lesz emésztve. Így igaz. Értitek? 
Amikor pedig ez megtörténik, akkor nekik nem marad sem gyökerük sem 
águk. 

 “És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, 
és gyógyulás lészen  az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a 
hízlalt tulkok. 

 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása 
alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.” 
150 Hol lesznek a gonoszok a nagy nyomorúság után? Hamuvá lesznek! 

 “Emlékezztek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet 
rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. 

 Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak ama 
nagy és félelmetes napja.” 

     
151 Ámen! Itt van az Ószövetség, amint ezzel ér véget, és itt van az 
Újszövetség, amely ugyanezzel ér véget. Hogyan is lehetne meggátolni ezt? 
Lehetetlen. Nézzétek: “Elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az a 
nap.” 

 “És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, 
hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” 
152  Erről van szó. Ez az Úr Igéje. Megígérte. El kell jönnie. Most pedig, 
ha megfigyelitek, hogy ez történik... Csodálatos, ahogyan Isten elvégzi ezt. A 
menyasszony kimegy a vőlegénnyel, és ezután pedig a gonoszok 
megégettetnek az olthatatlan tűzzel. Miután pedig a világ megtisztult, világra 
hozza... 
153 Mindennek ezt kell cselekednie: át kell mennie a megtisztulás 
állapotán. Akkor, abban az utolsó időben vulkáni anyagok törnek majd fel, a 
világ pedig égni fog, és tüzet okádni. A bűnnek pedig mindezek az 
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117 János azonban csak egy fehér lovat látott előjönni a rajta ülő lovassal, 
ezért ő ezt is írta le. Azt hallotta: “Jöjj és lásd.” Ezért János odament 
megnézni, amit látott, hogy leírja azt a gyülekezetnek. Amikor pedig odament, 
egy fehér lovast látott. A rajta ülő kezében pedig egy íj volt, amint kiment 
győzedelmesen, hogy győzzön. És koronát is kapott. János ennyit látott, és 
pontosan ezt is írta le. 

 Látjátok, ez egy jelképben van. Így kapta meg ezt a gyülekezet, azzal 
az ígérettel, hogy az utolsó időben Isten majd kijelenti azt. Hogy megmutatja, 
mi az. Isten segítsen bennünket megérteni ezt. 
118 A gyülekezeti korszakok... Azonban nem lesz ez teljesen nyilvánvaló 
az utolsó korszakban elhangzó hetedik üzenetig. Figyeljétek meg, hogy 
elkezd... A hetedik gyülekezeti korszak hírnöke, ha megfigyelitek, nem indít el 
egy felekezetet, mint ahogy azt a többiek tették. Emlékezzünk rá, hogy ő nem 
kezd el... Nem, ha meglátjátok, ő pontosan ellenzi ezt. 
119 Illés ellenezte-e? Bizony ellenezte. És Keresztelő János - Illés lelkével 
-, ellenezte-e? Milyen lélek volt Illésen. Ő volt... Senki sem tud sokat róla. 
Csak egy ember volt, azonban próféta. Gyűlölték az emberek. Óh! És mikor 
lépett színre? Izráel népszerűségének idején, amikor mindnyájan olyan 
világiakká lettek. Akkor lépett színre. Nőgyűlölő volt. Bizony az. És szerette a 
pusztaságot. Ilyen volt a természete. 
120 Azoknak az embereknek pedig tudniuk kellett volna, hogy az a másik 
ember ugyanazzal a lélekkel jött el oda. Megjelent ez a Keresztelő János. 
Egyáltalán nem úgy öltözködött, mint az ünnepelt emberek, amint azt tegnap 
este mondtam. Megpuszilják a kisbabákat, összeadnak embereket, temetnek, 
stb. Ez az ember azonban a puszta embereként lépett színre. Mi volt ő? 
Szerette a pusztaságot. 

 Mt 3:9; Mt 11:7; Lk 3:8; Lk 7:24 

121 A másik vele kapcsolatos dolog pedig az, hogy gyűlölte a felekezetet. 
Azt mondta: - Ne mondjátok, hogy ehhez vagy ahhoz tartoztok, mert Isten még 
ezekből a kövekből is képes fiakat támasztani Ábrahámnak... Nem volt egy 
megalkuvó. Ő azt mondta: “Széltől ingadozó nádat látni mentetek ki?” János 
nem az volt! Nem, uraim.  
122 Aztán mit tett még? Éppen úgy, amint Illés megmondta Jézábelnek, 
amit kellett, Keresztelő János Heródiásnak mondta meg. Odament egyenesen 
Heródes arca elé, és azt mondta: “Nem törvényes neked vele élned.” Heródiás 
pedig a fejét vétette ezért. Illéssel próbált meg végezni. Ugyanaz a lélek volt 
ebben az asszonyban, mint ami Jézábelben is volt. És ugyanez van ebben a 
mai, jézábel-i gyülekezetben is. Ugyanaz. 
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123 Most pedig figyeljetek. Milyen nagy leckét találunk itt. És úgy tűnik, 
hogy azoknak az embereknek tudniuk kellett volna. Keresztelő János lehordta 
azokat az embereket, és ott állt... Pedig tudniuk kellett volna, hogy Illés lelke 
volt az. Meg kellett volna érteniük, hogy az volt az. 
124 Meglátjuk azt, és a gyülekezeti korokon át végig meg is láttuk, hogy az 
Ige szerint ígéretünk van ennek a léleknek a visszatéréséről az utolsó időkben. 
Így igaz? És figyeljétek meg, hogy majd észre fogjátok venni annak a léleknek 
a természetét. Nem indít el egy újabb egyházat, mint ahogy azt Luther, Wesley 
és a többiek tették. Nem fog elindítani egy másik gyülekezetet, mert már nem 
lesz több gyülekezeti kor. Nem lesz több. Ezért neki ez ellen kell szólnia, mert 
az ő lelke pontosan olyan lesz, mint az ő lelkük akkor. Ugyanaz a lélek. 
125 Amint tegnap este mondtam: - Tetszett Istennek, hogy három 
különböző alkalommal is használja azt... Ez az Ő száma: három. Nem kettő, 
hanem három! Kétszer már használta, és most újra használni fogja. Így 
mondta. Megígérte. 

 Jel 10:7 

 Most figyeljétek meg. Ő... Figyeljétek meg, amikor ezt tette. Nem fog 
egy újabb felekezetet elindítani, mert a laodicea-i kor az utolsó gyülekezeti 
korszak. A hetedik angyal hírnöke pedig, a hetedik korszakhoz elküldött 
hetedik hírnök pedig az az ember, aki a Szentlélek által ki fogja jelenteni 
mindezeket a titokzatos dolgokat, amelyek... Hányan voltatok itt tegnap este? 
Nézzük csak a kezeiteket. Akkor azt hiszem, nem kell újra felolvasnom ezt. 
Tudjátok, hol van: a 10. fejezetben, látjátok. Rendben. 
126 Rendben. A reformátorok azért jöttek, hogy megreformálják az őket 
megelőző utolsó, elesett gyülekezeti kort. Aztán miután a reformátorok 
eljöttek és megreformálták a gyülekezeti kort abból, ami az volt és 
visszamentek a világba, utána egy új gyülekezeti korszakot indítottak el. 
Mindig ezt tették. Mindig. Ezt tehát átvettük már. Értitek? 
127 Más szavakkal, itt volt egy katolikus gyülekezeti korszak, a római 
katolikus gyülekezet. Aztán pedig jött Luther, egy reformátor. Reformátornak 
nevezik őt. És mit tett? Teljes erővel nekilátott a “helyrekalapálásnak”, és 
amikor ezt tette, az volt az ő tiltakozása a gyülekezet ellen. És először is mit 
tett ő? Megépítette ugyanazt a dolgot, amiből kijött: egy másik gyülekezetet. 
128 És így lett ebből egy újabb gyülekezeti korszak. Aztán pedig az első 
dolog, hogy ott jött... Aztán a gyülekezeti korszak teljes felfordulásba került, 
és akkor lépett színre egy másik reformátor, Wesley János. Látjátok, ő pedig 
megépített egy másik gyülekezeti kort. Értitek, mit akarok mondani? Felépült 
egy másik gyülekezeti korszak. Ők mindnyájan reformátorok. 
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minden zsidót el kell üldözni, és hogy a házaikat fel kell égetni, mert ők az 
antikrisztusok. Értitek? Luther Márton maga állította ezt az írásaiban. 

 4Móz 23:8 

143 Hitler pedig pontosan azt teljesítette be, amit Luther Márton mondott. 
Miért mondta ezt Luther Márton? Mert ő egy reformátor volt, nem pedig egy 
próféta. Istennek gondja volt arra a  prófétára, hogy áldja Izráelt. Azt mondta: 
“Aki téged megáld, maga is áldott lesz, aki pedig téged átkoz, maga is átkozott 
lesz.” Hogyan is tagadhatná az egyik próféta azt, amit a másik próféta 
mondott? Képtelen rá. Összhangban kell lennie. 
144 Ezért csoportosítják... Látjátok, Németországot egy keresztény 
nemzetnek tartják. Azonban még mindig nyomja a teher a vállukat amiatt, 
amiz Izráellel tettek. És ezt nem lehet a szemükre vetni. Csak emlékezzünk. 
Ha vannak most itt közöttünk zsidók, akkor ne aggódjatok. Mert közeleg az a 
nap! Isten soha nem feledkezik meg róluk. Értünk lettek ők megvakítva. 
145 Tudjátok, Ő azt mondta a prófétának... A próféta kiáltott és azt 
mondta: “Megfeledkezel-e Izráelről?” 

 Ő pedig azt mondta: “Vedd a mérőpálcát és mérd meg, milyen magas 
az ég. Milyen mély a tenger? 

 Azt felelte: “Nem tudtam megmérni.” 
146 Ő pedig azt mondta: “Én sem tudok soha megfeledkezni Izráelről.” 
Mert Izráel az Ő népe, az Ő szolgái. A pogányságból pedig csak egy keveset 
vesz ki Magának menyasszonyul. Pontosan így van! Az lesz a menyasszony. 
147 Tehát 70 hét volt meghatározva, pontosan, amint Dániel mondta, hogy 
a messiás el fog jönni és hogy ki fog irtatni a hét közepén. Jézus három és fél 
évig prófétált. Dániel eme három és fél hetének... Ennek a közepén a Messiás 
ki lett irtva. Most pedig a nagy nyomorúság időszakának az utolsó részében, 
amikor a pogány gyülekezet... Óh, milyen nagy dolog ez! Nehogy 
lemaradjatok róla. A menyasszony bemegy a vőlegénnyel, aztán pedig az 
ezeréves királyság után kilép a gonoszok hamvaira. 

 Mal 4:1 

148 Hadd mutassak most meg nektek valamit itt. Míg eszünkben van, hadd 
nézzük meg, hogy mi is áll itt, hogy mit mond a Biblia. Azt pedig nem 
tagadhatjuk, hogy ez az Isten Igéje. Mert ha tagadjuk, akkor eretnekek 
vagyunk. Látjátok, nekünk hinnünk kell ezt. Azt mondod: - Nem értem... Én 
sem értem, hanem Őrá tekintek, hogy kijelentse. Nézzétek.  

 “Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz 
minden kevély (Mint pl. az amerikaiak.) és minden gonosztevő, mint a 
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volna és hogy az igazak élnének benne. Tehát ezeknek a dolgoknak még a 
jövőben kell megtörténniük. 
138 Óh, óh! Ha idelapoztok a Jelenések könyvéhez és meglátjátok, hogy 
ennek a kornak a végén mit kell annak a hírnöknek elvégeznie, akkor meg 
fogjátok érteni, hogy mi ez. Kell, hogy ő próféta legyen. Meg kell ragadnia 
ezeket a végeket, amelyeket a reformátorok nem láttak meg, és helyükre kell 
tennie őket. 

 Mt 28:19. ApCsel 2:38 

139 Hogyan is lehet összehasonlítani a Máté 28:19-et és az ApCsel 2:38-at 
Isten szellemi kijelentése nélkül? Hogyan mondhatják ezek az emberek, hogy 
a csodák ideje lejárt és a többi ilyen dolgokat, Isten kijelentése nélkül? Hiszen 
ez az egyetlen mód arra, hogy valaha is megtudjuk. Hogy tudjuk, hogy helyes-
e, vagy téves. Értitek? Ők viszont a teológiai iskolákból jöttek. 

 Remélem, lesz időnk erről beszélni. Sietni szeretnék, mert nem akarlak 
egy hétnél tovább itt tartani benneteket - értitek, mire gondolok - a pecsétek 
megnyitásával. Van még egy napom, és akkor a betegekért szeretnék 
imádkozni, ha tudok. 

 Mal 4:- 

140 Most pedig nézzük a Malakiás 4-et. Ő egy próféta, és visszaállítja az 
atyák eredeti hitét. A végidőkben pedig, amikor a nagy nyomorúság időszaka 
elérkezik - itt van egy kis dolog, amit majd mindjárt visszafordítunk -, ahol a 
három és fél év, vagy Dániel 70 hete... Dániel 70 hetének a második fele, 
amelyik a három és fél év... Mi most... Hányan emlékeztek erre a Gyülekezeti 
Korok c. könyvből? 70 hét van meghatározva. Nézzétek meg, milyen tökéletes 
ez. Azt mondta, hogy eljön majd a Messiás, és a hét közepén pedig megölik a 
Messisát, hogy áldozat legyen, és hogy véget érnek a véres áldozatok és az étel 
áldozatok. 
141 És akkor még mindig ott van az a három és fél év, amely a messiás-i 
tanításra vár a zsidók számára. Isten pedig nem foglalkozik egyszerre a 
zsidósággal és a pogánysággal. Izráellel mint nemzettel, a pogányokkal pedig 
mint egyénekkel foglalkozik. Ő nem a pogányságot veszi menyasszonyául, 
hanem a pogányságból vesz Magának embereket, látjátok. Izráellel azonban 
mint egy nemzettel foglalkozik. Most is egy nemzetként van jelen. 
142 Paul (Pál)-tól kaptam ma levelet, Paul Boyd-tól. És a következőket írta 
nekem: “Branham testvér, mennyire igaz is ez. A zsidók még most is furcsán 
éreznek a pogányok felé, függetlenül attól, ami történt.” Persze, hogy furcsán 
éreznek. Ennek így is kell lennie, hiszen Luther Márton azt hirdette, hogy 
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129 Figyeljetek. Az utolsó gyülekezeti korszak eme utolsó hírnöke 
azonban nem egy reformátor. Ő egy próféta, nem pedig egy reformátor! 
Mutassatok nekem egyetlen példát arra, hogy egy próféta elindított volna egy 
gyülekezeti korszakot. Ő nem egy reformátor, hanem egy próféta. A többiek 
reformátorok voltak, de nem próféták. Ha azok lettek volna... Az Úr Igéje a 
prófétához jön. Ezért folytatták ők tovább az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében való keresztelést, és mindezeket a többi dolgokat. Mert reformátorok 
voltak, és nem próféták. 

 Mégis Isten nagy emberei voltak, és látták annak az időnek a 
szükségeit, amelyben éltek. Isten pedig felkente őket, és őket kiküldve 
darabokra szaggatta azokat a dolgokat. Isten teljes Igéje azonban soha nem jött 
hozzájuk, mert nem voltak próféták. Reformátorok voltak. 
130 Az utolsó napokban azonban egy prófétának kell Isten titkait 
összeszednie, hogy... Mert a titkokat csakis a próféták ismerik. Így kell lennie 
ezzel az emberrel, aki eljön! Értitek, mit akarok most mondani? Ő nem lehet 
egy reformátor, hanem egy prófétának kell lennie. Mert egy olyan embernek 
kell lennie, akinek ajándéka van, és aki azért lett odaállítva, hogy megragadja 
az Igét. 
131 Azok a reformátorok tudták, hogy valami nem volt a helyén. Luther 
tudta, hogy a kenyér nem Krisztus teste, és ezt is prédikálta. - Az igaz ember 
hitből él!  

 És ez volt az üzenete. Amikor pedig Wesley János színre lépett, ő 
látta, hogy megszentelődésnek is lennie kell. Ezért ő a megszentelődést 
prédikálta. Ez volt az üzenete. Aztán pedig a pünkösdiek behozták a 
Szentlélek üzenetét, és így tovább. Az utolsó időkben azonban, ebben az 
utolsó korban, a hírnöknek nem egy reformációt kell elindítania. Hanem össze 
kell szednie mindazokat a titkokat, amelyeket azok a reformátorok kihagytak. 
Vennie kell őket, és meg kell őket oldania az emberek számára. 

 Jel 10:1 

 Hadd olvassam el még egyszer. Annyira jól hangzik nekem. Szeretem 
olvasni. 

 “És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala 
öltözve; és a fején szivárvány vala... És az orcája olyan vala, mint a nap, és a 
lábai mint a tűzoszlopok.” 

 Jel 10:2-7 

 Most ugyanezt a dolgot láttuk, ami Krisztus volt. És tudjuk, hogy 
mindig Krisztus a gyülekezet hírnöke. Rendben. Őt nevezzük tűzoszlopnak, a 
szövetség Angyalának, és így tovább. 
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 “És a kezében egy nyitott könyvecske vala; (A pecsétek itt már fel 
vannak törve! Mi most törjük fel őket, de ebben az igerészben már ki van 
nyitva a könyvecske.) és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a 
földre; 

 És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, 
megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. 

 És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám 
írni; és az égből szózatot hallék, amely ezt mondá nékem: Pecsételd be, amiket 
a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd. (Ne írd le őket, látjátok.) 

 És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az 
égre, 

 És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a 
benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, 
hogy idő többé nem lészen: (Figyeljetek! Ne felejtsétek ezt el most, ahogy 
továbbmegyünk.) 

 Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban...” 

 Az utolsó angyal, a földi angyal. Ez az angyal itt a mennyből jött le. 
Nem Ő volt az, hiszen Ő a mennyből jött le. Hanem Ő itt a hetedik angyal 
hangjáról beszél. Mivel az angyal egy hírnököt jelent. Ezt bárki tudja. A 
gyülekezeti korszak hírnöke pedig... 

 “... Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni 
kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka (hét pecsét, az egész, minden titok), 
amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak.” 

 Mk 8:18 

132 Az egész titok megnyílt. Ez annak az angyalnak a szolgálata, látjátok. 
Látjátok, annyira egyszerű, hogy az emberek csak úgy elmennek mellette. Itt 
azonban ez mindenütt tökéletesen igazolva lesz. Tökéletesen ismertté lesz. 
Mindenki, aki látni akarja, láthatja. Így igaz. Azok viszont... Jézus azt mondta, 
amikor Ő eljött: “Van szemetek, és nem láttok. Megmondta Ézsaiás. Van 
fületek, és nem hallotok.” 

 Tehát látjuk, hogy... Ez megijesztett engem. Visszanéztem az órára, és 
azt hittem, hogy 10 óra van. Aztán meg... Még 9 óra sincs. Rendben. Óh, óh! 
Akkor hát vegyük most át ezt! 

 Mal 4:6; Zsid 4:12; Jel 10:- 

133 Figyeljétek meg - nagyon szeretem ezt -, hogy a többiek reformátorok 
voltak. És mivel Isten nagy emberei voltak, látták a maguk korának szükségét, 
és előhozták a reformációt. A Jelenések 10 azonban azt mondja, hogy az ő 
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üzenetének a kijelentés a feladata, nem pedig a reformálás. Hanem hogy 
kijelentse a titkokat, hogy felfedje azokat. Az Ige az, az emberben. A Zsidók 4 
azt mondja, hogy Isten Igéje élesebb minden kétélű kardnál, és hogy elhat... 
Kettéválasztásáig, és hogy megjelenti a szívek titkait, látjátok. Ez az ember 
tehát nem egy reformátor, hanem egy kijelentő. Minek a kijelentője? Isten 
titkainak. Ahol a gyülekezetnek ez teljesen összegabalyodva van meg, ott kell 
neki előállnia Isten Igéjével, és kijelentenie azt a dolgot. Mert az ő feladata az, 
hogy visszafordítsa a fiak szívét az atyák szívéhez. A hetedik angyal feladata 
helyreállítani az eredeti, Biblia szerinti hitet. Óh, hogy mennyire szeretem ezt! 
A pecsétek minden titka, amit a reformátorok soha nem értettek meg teljesen, 
látjátok. 

 Mal 4:- 

134 Most pedig nézzük meg a Malakiás 4-et csak egy percre. Írjátok csak 
le magatoknak. Ő egy próféta, és visszaállítja az atyák eredeti hitét. Most 
pedig azt várjuk, hogy ez a személy megjelenjen a színen. Olyan alázatos lesz, 
hogy tízmilliószor tízmillióan fognak... Hát, lesz egy kis csoport, akik 
megértik majd. 

 Mal 3:- 

135  Emlékeztek most valamelyik napról arra, hogy amikor Jánosnak kellett 
eljönnie, akkor prófécia szólt egy hírnökről Krisztus eljövetele előtt, aki a 
kiáltó szó a pusztában? Malakiás látta őt. Nézzétek meg, hogy Malakiás 3. 
fejezetében Illés eljöveteléről van szó, akinek el kellett jönnie, hogy az 
előfutára legyen Krisztus eljövetelének. Azt mondod: - Óh, nem, nem, 
Branham testvér. A 4. fejezet az... Elnézésedet kérem, de Jézus azt mondta, 
hogy a 3. fejezet az. 

 Mal 3:1; Mt 11:10 

136 Vegyük csak Szent Mátét, a 11. fejezet 6. versét. Ő azt mondja - 11. 
fejezet, azt hiszem, hogy a 6. vers, ott a 4., az 5., és a 6. versnél -, azt mondta: 
“Ha be tudjátok venni...” Itt Keresztelő Jánosról beszélt. “... ő az, akiről meg 
van írva: Ímé én elküldöm az én követemet az én orcám előtt.” Most pedig 
olvassuk el a Malakiás 3-at. 

 Mal 4:1-3 

137 Vannak, akik a Malakiás 4-re próbálják vonatkoztatni ezt. Nem, 
uraim! Az nem az! Figyeljétek meg, hogy amint a Malakiás 4 hírnöke színre 
lép, utána a világ teljesen megégettetik. És az igazak előjönnek a megégettek 
hamvain az ezeréves királyságban. Tehát látjátok, hogyha Keresztelő Jánost 
ide vonatkoztatnátok, akkor a Biblia olyasmit állítana, ami nem igaz. Mert már 
2000 év eltelt az ő ideje óta, a világ pedig még nem tart ott, hogy megégett 


