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Második pecsét 
 

 Jó estét, barátaim. Álljunk fel mindnyájan egy perc imádságra. 
1 Mennyei Atyánk, ismét összegyűltünk ebben a komoly gyülekezetben 
ma este, az Úr szolgálatára. És Te megígérted, hogy ahol csak összejövünk, 
még ha csak ketten vagy hárman is, akkor Te ott leszel közöttünk. És 
bizonyosak lehetünk abban, hogy itt vagy, mert az Ő nevében gyűltünk össze. 

 Most imádkozunk, Atyám, hogy jöjj el ma este és törd fel ezt a 
második pecsétet számunkra. Amint a költő mondta, hogy szeretne az idő 
függönye mögé pillantani. Ez a mi vágyunk, Urunk, hogy mögé nézhessünk, és 
megláthassuk, hogy mi van ott. És imádkozunk, hogy a megöletett Bárány 
jöjjön most el közénk, törje fel a pecsétet, és jelentse ki nekünk azokat a 
dolgokat, amelyeket meg kell látnunk. 

 Ha van itt közöttünk olyan, Urunk, aki még nem lépett be ebbe a 
Krisztus körüli nagyszerű testvériségbe, imádkozunk értük, hogy ma este 
meghozzák ezt az örök döntést, és hogy betöltekezzenek Isten Lelkével. 

 Ha vannak betegek, Atyám, imádkozunk, hogy Te gyógyítsd meg őket. 
Sok zsebkendő fekszik itt előttem, amelyekre most a kezeimet vetem, 
megemlékezve a Bibliából Szent Pálra, hogy az ő testéről is szétvitték a 
zsebkendőket és kötényeket. A tisztátalan lelkek pedig elhagyták az 
embereket, az emberek pedig meggyógyultak. 

 Látjuk az Úr közelgő eljövetelét. Tudjuk, hogy közeleg az idő. Ezek a 
dolgok ismét visszatértek a gyülekezetbe, 1900 év után. 

 Most imádkozunk, Atyám, hogy add meg ezeket a dolgokat, amiket 
kérünk. Erősítsd meg a szolgádat, és segítsd a szolgáidat mindenütt, Urunk. 
Különösen azokat, akik összegyűltek itt ma este, hogy képesek legyenek 
befogadni az Igét. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 

 Természetesen nagyon jó újra itt lenni az Úr házában ma este. És 
tudom, hogy sokan álltok... Elnézést kérek ezért, de ennél többre aligha 
vagyunk képesek. A gyülekezeti épület... Éppen most bővítettük ki, hogy még 
300 vagy 400 ember beférhessen. Viszont az ilyen különleges alkalmakkor egy 
kicsit nagyobb tömeget kell fogadnia. 

 Óh, csodálatos ez az időszak, amit imádkozással és ezeknek a 
pecséteknek a tanulmányozásával tölthetek. Remélem, nektek is az. Biztos 
vagyok benne, hogy az. Ha nektek is olyan sokat jelent ez, mint nekem, akkor 
biztos, hogy számotokra is csodálatos ez az időszak. 
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 És... Van egy... A mai szolgálat után egy kis barátnőmet kell 
felhívnom, mert ma van a születésnapja. Ma 12 éves Sarah (Sára), a 
kislányom. Aztán pedig... Holnap után pedig egy másik telefonhívást is le kell 
bonyolítanom, mert akkor meg Becky (Rebeka, becézve) születésnapja lesz. 
2 Ma este tehát ezt a második pecsétet tanulmányozzuk. Az első négy 
pecséthez van négy lovas. Elmondom nektek, hogy ma ismét történt valami, 
és... Valami, amit... Megint mentem, és vettem egy régi szövegrészt, amelyről 
hosszú-hosszú idővel ezelőtt prédikáltam. Leültem és azt gondoltam: - Hát, ez 
a legjobb, ami tőlem telik... Sok-sok író, és sok dolog... És azt gondoltam: - 
Hát, olvasok egy kicsit és átnézem ezt a részt, aztán még megnézem itt ezt meg 
azt... És tudjátok, már csak azt vettem észre, hogy valami történik, és hogy 
minden megváltozik. Egyszerűen máshogy jön. Aztán fogok egy ceruzát, és 
amilyen gyorsan csak tudom, elkezdem írni, amíg Ő ott van. 

 Óh, valami történt, éppen úgy egy... Fél órával ezelőtt. Valamit éppen 
Wood testvérnek mondtam egy pár perccel ezelőtt, valamit, tudjátok... 
Tudjátok, sok olyan dolog történik, amiről nem tudunk beszélni, tudjátok... 
Egyszerűen csak történt valami, ami nagyon nagy segítség volt nekem. 
3 Van egy barátom itt valahol az épületben... Természetesen mind a 
barátaim vagytok. Ez a testvér pedig Lee Vayle testvér. Egy drága testvér, és 
az Ige igazi tanulmányozója. Dr. Vayle egy baptista a Szentlélekkel, és ő egy... 
Nem hízelgésnek szánom ezt. Egyszerűen csak mondom, mert így hiszem. 
Szerintem ő az egyik legjártasabb Ige tanulmányozó, akit ismerek magunk 
között. És ő írt nekem egy kis üzenetet, és beküldte hozzám Billy-vel. Billy 
pedig alig tudta kiolvasni nekem. Azt hiszem - nem olvastam el újra -, de úgy 
voltam vele, hogy elmondom, mi állt benne. Pontosan erről olvastam - Vayle 
testvér, ha itt vagy -, ezt olvastam el úgy hat hónappal ezelőtt. 
4 Azt írja Vayle testvér: “Bill testvér, nem vagyok teljesen biztos... Nem 
vagyok teljesen biztos benne, de azt hiszem, hogy Polycarp Szent János 
tanítványa volt.” Ez így igaz, az ő tanítványa volt. “Azt hiszem, hogy Iréneus 
pedig Polycarp tanítványa volt.” Valóban, pontosan így van. “Iréneus azt 
mondta: Jézus akkor fog visszatérni, amikor Krisztus testének az utolsó 
kiválasztott tagja is bejön.” 
5 Ez volt Iréneus, úgy 400 évvel Krisztus halála után. Azt mondta: 
“Amikor ez az utolsó korszak bejön...” Ez a nicea-i zsinat előtt van. Ti, akik 
olvassátok és tanulmányozzátok az Igét - úgy értem, akik tanulmányozzátok a 
Biblia történetét -, ezt a nicea-i zsinat előtt találjátok meg. Azt hiszem, hogy az 
első, vagy a második kötetben találjátok meg. 

 



Második pecsét 3 
 
6 Ő pedig évekkel előtte látta, hogy azt mondta, hogy az utolsó... 
Kiválasztott, a kiválasztott. Az emberek az hiszik, hogy a kiválasztás egy 
nemrégiben felbukkant dolog. Pedig ez az egyik legrégebbi tanításunk: 
kiválasztás és elhívás. Tehát Iréneus, aki természetesen az Ige egy igazi 
tanulmányozója volt, mindig is hitt a kiválasztásban. Így tehát Iréneus a 
gyülekezeti korok egyik angyala volt, amint azt megláttuk és hisszük. 
Természetesen mind titkok voltak. Mind el voltak rejtve ide, ezekbe a 
pecsétekbe, és az utolsó időben nyernek majd kijelentést. Pállal, Iréneussal és 
Mártonnal kezdődik a sor, és megy tovább, egészen az utolsó korig. 

 Most pedig... Bízunk abban, hogy az Úr megáldja a ma esti 
erőfeszítésünket. Most pedig. Eddig... Természetesen nagyon élveztem az első 
pecsétet. Az első pecsétet, és a vele jött áldásokat. Nem akarlak sokáig itt 
tartani benneteket, de látjátok, megint elutazom majd, néhány estével azután, 
hogy ennek a végére érünk. Úgyhogy egy kicsit szenvednünk kell. 
7 Nagyon méltányolom... Látom Junior Jackson testvért ott állni, és azt 
hiszem, hogy Ruddell testvért is láttam néhány perccel ezelőtt valahol itt. És 
azok a testvérek... A testvérgyülekezeteinkből, és más helyekről. Nagyon 
örülünk nekik. Azt hiszem, Hooper testvért látom ott állni a fal mellett, Utica-
ból, az ottani gyülekezetből. Nagyon örülünk mindnyájuknak, a remek 
együttműködésnek ebben. 
8 Tegnap este, amint a pecséteket tanítjuk... Ugyanúgy tanítjuk őket, 
mint ahogy a gyülekezeti korszakokkal volt. Amikor végére értünk a 
gyülekezeti korszakokról szóló tanításnak, az utolsó alkalommal - amikor fel is 
rajzoltam őket ide a táblára a szószéknél -, hányan emlékeztek arra, hogy mi 
történt? Ő jött le, hátra ment a falhoz, az a fény, és Ő maga rajzolta fel oda a 
falra, mindnyájunk szeme láttára. Az Úr Angyala itt állt több száz ember előtt. 
És Ő most is valami igazi, természetfeletti dolgot tesz. Úgyhogy nagy 
dolgokra számítunk. Nem tudjuk... Szeretitek kivárni annak a nagyszerű 
előérzetnek a beteljesülését, hogy egyszerűen nem tudjuk, mi lesz a következő 
történés? Tudjátok, csak úgy várni? 

 Óh, milyen hatalmas is a mi Istenünk! Milyen csodálatos! Annyira 
értékeljük Őt. Most az 1. és a 2. vers... Felolvasom, hogy egy kis hátteret 
adjak. Aztán vesszük a 3. és a 4. verset a második pecséthez, aztán pedig az 5. 
és a 6. verset a 3. pecséthez, a 7. és a 8. verset... Mindegyik lovashoz két 
verset. 

 Jel 6:3,4 

 Szeretném, hogy megfigyeljétek, hogy ezek a személyek a fakó lovon 
hogyan... Itt jön. Mindig változik, ahogyan haladunk. Aztán az utolsó nagy 
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pecsét is meg lesz nyitva, ha Isten akarja, jövő vasárnap este. Abban pedig az 
egyetlen dolog, ami történik, hogy csend volt a Mennyben egy fél órán 
keresztül. Isten segítsen bennünket. Most pedig felolvasom a 3. verset. 

  

 “És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második 
lelkes állat ezt mondá: Jöjj és lásd. 

 És előjöve egy másik, veres ló (4. vers), és aki azon üle megadaték 
annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; 
és adaték annak egy nagy kard.” 
9 Egy titokzatos dolog ez, amikor a lelkes állat azt mondta Jánosnak: 
“Jöjj és lásd.” Ő pedig nem látta, hogy mi volt az. Csak egy jelképet, 
szimbólumot látott. Az a jelkép pedig, azért... Azt mondta: “Jöjj és lásd.” Ő 
azonban egy jelképet látott, hogy jelképben adja azt tovább a gyülekezetnek, 
hogy ők is addig figyeljék azt, amíg az utolsó korszakra sor került. Aztán 
nyittatnak meg a pecsétek. Mindenki érti ezt most? Látjátok, a pecsétek 
megnyittatnak. 
10 Hát nem örültök annak, hogy ebben a korban élhettek? És ne csak 
ennek, barátaim. Hanem mindig emlékezzetek arra, amire a múlt vasárnapi 
délelőtt épült: egyszerűség. Egyszerű, alázatos. Úgy történik ez meg, hogy az 
emberek egyszerűen elmennek mellette, és fel sem ismerik, hogy megtörtént. 
És emlékezzünk arra, hogy mi bármely pillanatra várjuk az Úr eljövetelét. És 
amikor... Azt állítottuk, hogy talán az elragadtatás is ugyanígy fog 
megtörténni. Megtörténik, lezajlik, és senki sem fogja észrevenni. Egyszerűen 
csak így fog eljönni. Általában... 

 Jn 8:41,48-52 

11 Csak menjünk vissza a Bibliában és nézzük meg, hogy mennyire így 
történik. Még egy olyan hatalmas dolog is, mint az Úr Jézus eljövetele. Senki 
sem ismert fel belőle semmit. Azt gondolták róla: - Egy különc valaki... Azt 
mondták: - Az egy őrült. Tudjuk, hogy őrült vagy... Őrültnek lenni annyit 
jelent, mint bolondnak lenni. - Tudjuk, hogy az ördög van benned, és ezért 
őrültél meg. Te próbálsz bennünket tanítani, amikor még csak nem is 
törvényesen születtél? Hiszen paráznaságból születtél, és olyanokat próbálsz 
tanítani, mint mi vagyunk, a templom papjait, és a többieket? 

 Hiszen ez egy kész sértés volt számukra. 

 Mt 17:10 

12 Amikor Keresztelő János eljött... Ézsaiás korától kezdve Malakiásig 
szó van róla. 712 éven keresztül látták őt a próféták eljönni. Mindenki az ő 
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emberekre, és a víz... “Miközben Péter még szólta ezeket a szavakat, a 
Szentlélek leszállt rájuk.” 



48 
 
Szentlélekkel, akkor felszólítok minden ilyen személyt az Úr Jézus Krisztus 
nevében arra, hogy boruljon térdre és ne keljen fel addig, amíg a Szentlélek 
alaposan meg nem szentelte őt az Ő szeretetével és jóságával, amíg a lelke 
(soul) annyira be nem töltekezik Isten jelenlétével, hogy az egyetlen 
vágyakozása az, hogy szolgálja Őt, és hogy előtte járjon, és hogy Vele 
munkálkodjon az élete hátralévő részében. Add meg ezt, imádkozom, hogy 
Isten adja nektek ezt a felszólítást, Jézus Krisztus nevében. 

  Szeretem, szeretem, 

  Mert ő előbb szeretett engem. (Tényleg szeretitek Őt? 
Emeljétek fel a kezeteket!) 

  És megváltotta az üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 

 Ha vannak itt olyanok, akik érzik a szükségüket ma este, ha érzik a 
szükségét annak, hogy megkeresztelkedjenek, vagy ha szükségük van a 
Szentlélek keresztségre... Tudjátok, hogy mire van szükségetek. Ki lett nektek 
jelentve, és akarjátok, hogy imádkozzunk értetek. Közülünk senki nem adhatja 
meg nektek. Óh, meg tudunk benneteket keresztelni. Az egyetlen dolog, amit 
mi nem adhatunk  meg nektek, az a Szentlélek. Ezt csakis Isten teheti meg. 
De érzitek a szükséget, amit Isten a szíveteknek mond, hogy szükségetek van 
rá. És ha akarjátok, hogy emlékezzünk meg rólatok imádságban, akkor álljatok 
fel, hogy megismerjünk benneteket, hogy megtudjuk, kik vagytok! Isten áldjon 
meg. Az Úr áldjon meg. 

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

 Most, látjátok azokat az embereket, akik mellettetek állnak, és ők 
Krisztus tanúiként állnak ott. - Szükségem van Rád, Uram. Szükségem van 
Rád. Bízom abban, hogy egyike leszek azoknak, akik a nevüket ma este 
megtalálják a pecsét mögött, amely már a világ teremtése előtt beíratott oda. 
Valami szíven talált engem, és ezért állok, Uram. Én vagyok az? Engem 
hívsz? Akarom, hogy kijelentsd a nevemet odaát. Tölts be engem és pecsételj 
engem Önmagadba a Szentlélek által... Ti, akik már be vagytok pecsételve, 
álljatok fel, és forduljatok oda hozzájuk, tegyétek rájuk a kezeteket és 
imádkozzatok értük. Legyetek halálosan komolyak. 

 Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében, add, hogy a hatalmas 
Szentlélek szálljon le erre a hallgatóságra, mint egy hatalmas szél. Szólíts meg 
minden szívet itt, Uram, és küldd le a Szentlélek keresztséget ezekre az 
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eljövetelét várta, minden pillanatban számítottak rá. De abból, ahogyan eljött, 
ahogyan prédikált, ahogyan a szolgálatát végezte és aztán ahogyan bement a 
dicsőségbe, még az apostolok sem ismerték őt fel. Mert megkérdezték Tőle. 
Azt mondták: “Ha az ember Fia most Jeruzsálembe megy, miért mondják azt 
az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” 

 Mt 17:12; Mk 9:13 

13 Jézus azt mondta: “Ő már eljött és ti nem tudtátok ezt. És pontosan azt 
tette, amit az Írások mondtak róla, hogy tenni fog. És pontosan azt tették vele, 
ami meg volt írva.” Nem értették meg. Ő azt mondta: “Keresztelő János volt 
az.” 
 

Jn 8:46
 

14 Akkor pedig: - Óh!  

 Látjátok, ráébredtek. Még a végén is, minden dolog után és a jelek 
után, amelyeket mutatott nekik, és miután elhívta őket, azt mondta: 
“Melyikőtök vádolhat engem bűnnel (hitetlenség)? Ha nem pontosan azt 
cselekedtem, amiről az Írások elmondták, hogy cselekedni fogom az én 
hivatalomban, amíg a földön leszek; akkor mutassátok meg, hogy hol 
vétkeztem. Most tehát megmutatom nektek, hogy milyennek kellene lennetek, 
és nézzük csak meg, hogy hiszitek-e vagy sem...” Aztán pedig visszatért ehhez 
és azt mondta: “A ti dolgotok volt, hogy higgyetek bennem, amikor eljövök.” 

 És nem tettek eleget ennek. Látjátok? Tehát okosabbak voltak annál, 
mint hogy ebben kötözködjenek. De Ő azt mondta: “Melyikőtök vádol engem 
hitetlenséggel? Nem cselekedtem-e meg pontosan azt, ami volt?” 
15 Még a Vele tartó apostolok is elbotlottak. Tudjuk, mit mond erről az 
Ige. Aztán végül azt mondták: “Most hiszünk. Hisszük, hogy egyetlen 
embernek sem kell megmondania Neked, mert Te mindent tudsz.” 

 Bárcsak láthattam volna akkor az Ő arcát. Biztosan rájuk nézett, és azt 
mondta: “Tehát most hisztek?” És végül megvilágosodott nekik. Talán addig 
nem is kellett úgy lennie. Isten mindent jól munkál ki, tudjátok. Szeretem Őt 
ezért. 

 Most pedig a saját korunkra gondolunk, mert... Ha elkezdek erről 
beszélni, akkor soha nem érünk oda ezekhez a pecsétekhez. Emlékezzünk rá, 
hogy sok imakérést kapok a betegekkel kapcsolatban. És mindig mindegyik 
kérésért imádkozom, amit a zsebkendőkkel és a többi dolgokkal együtt 
megkapok. Ha pedig be tudjuk fejezni ezeket a pecséteket jövő vasárnap 
reggelig, ha az Úr akarja, akkor szeretnénk egy jó, régimódi gyógyító 
szolgálatot tartani itt, amikor egész délelőtt csak a betegekért fogunk 
imádkozni. És biztos vagyok benne, hogy az egy furcsa összejövetel lesz. 
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Egyszerűen érzem. Nem furcsa, de lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz néhány 
embernek. 
16 Most pedig. Milyen hatalmas Isten kegyelme, hogy kijelenti az Ő 
titkait nekünk ebben az időben! Most mindannyian hinni fogjuk, hogy az 
utolsó napokban élünk. Hisszük ezt. És emlékezzünk rá, hogy a titkok az 
utolsó napokban jelentődnek ki. És hogyan jelenti Ő ki az Igéjét, a titkait, a 
Bibliát? Szeretnétek elolvasni, ahol ezt mondja? Lapozzunk csak oda és lássuk 
meg, hogy hogyan jelenti Ő ki a titkait. 
 

Ámós 3:6,7
 

17 Szeretném, hogy Ámós könyvéből olvassunk... Lapozzunk Ámós 
könyvéhez, és olvassuk el a 3. fejezet 7. versét. Rendben. A 6. verset is fel 
akarom olvasni. 

 “Szólhat-e úgy trombita a városban, hogy ne féljen a nép? Lehet-e 
úgy baj a városban, hogy azt ne az Úr tette volna? 

 Bizony az Úr semmit nem cselekszik anélkül, hogy titkát kijelentené az 
Ő szolgáinak, a prófétáknak.” 
18 Most pedig, előre megmondatott nekünk, hogy az utolsó napokban 
lesz majd egy próféta. Tudjuk, hogy volt már mindenféle... Ahogy körülnézek 
itt, miközben beszélek, felismerem, hogy hol ülnek a tanuló emberek. 
Szeretném, hogy megértsetek engem. És látjátok, hogy ezek a szalagok szinte 
az egész világra eljutnak, szinte az egész világra. És szeretném, hogy 
semmiképpen ne gondoljátok azt, hogy én bármi módon is valamilyen Illés-
takarós vagy Illés-ruhás szektát akarok beoltani ide, és mindezeket a dolgokat. 
Bőven volt már ilyen. De tudjátok, azok a dolgok csak az eljövendő, igazi 
dolog előfutárai, hogy eltérítsék az embereket. 

 ApCsel 5:34-39 

19 Tudjátok, hogy voltak hamis vezetők - hamis messiások -, mielőtt 
Krisztus eljött? Nem azt mondta-e az akkori nagy tanár, Gamáliel, amikor az 
volt a kérdés, hogy megveressék-e azokat az embereket, hogy: “Hagyjuk őket 
békén. Ha Istentől van, akkor magunk is Isten ellen hadakoznánk. Ha pedig 
nem Istentől van...” Azt mondta: “Nem ott volt-e az az ember, akit 400 ember 
követett a pusztaságba? Vannak ilyen dolgaink.” Mi volt az? Mindegyik 
előfutára volt az eljövendő, igazi dolognak. 

 Mt 24:24 

20 Látjátok, a Sátán támasztja ezeket. Nézzétek meg, hogy mennyire 
ravasz ez a személy - a Sátán -, akiről beszélünk. Itt leplezzük őt le, 
leleplezzük őt az Ige által, és meglátjuk, hogy kicsoda is ő. Ennek kell 
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gyülekezettel, amely azt állítja magáról, hogy be van töltekezve Vele? Isten, 
légy irgalmas hozzánk! 

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

 Urunk, tenni akarunk valamit érte. Akarjuk, hogy vizsgáld át a 
szívünket. És ha van benne bármi helytelen, Urunk, tudasd velünk. Kérünk, ne 
engedd, hogy akkor érjünk oda arra az órára, amikor már túl késő van. 
Vizsgálj meg engem, próbálj meg engem, Uram. Itt állok, Isten kegyelméből, 
látva a pecsétek feltörését, hogy eljöjjek és elmondjam az embereknek, amint 
Te azt hetekkel ezelőtt előre megmondtad, hogy így fog történni. És most, 
Atyám, itt van előttünk. 

 Uram, most próbálj meg engem. Vizsgálj át engem. Vizsgálj át engem 
a szívemben. Uram, akarjuk, hogy betekints az életünkbe, és ha van benne 
bármi, ami nem helyes, akkor csak szólj hozzánk, Urunk. Helyre akarjuk 
hozni, most. Most, amíg van vérrel telt forrás, amíg van fehérítőszer, amely 
meg tud tisztítani a bűneinktől és a hitetlenségtől. Bele akarjuk mártani a 
lelkünket (soul), és minden hitetlenségünket. 

 Mk 9:24 

 Isten, segíts a hitetlenségünkön. Vedd el tőlünk, Urunk. Meg akarjuk 
kapni az elragadtatási kegyelmet. Képesek akarunk lenni rá, amikor az a 
titokzatos mennydörgés mennydörög, és a gyülekezet felvitetik, meg akarjuk 
kapni azt, Urunk. Add meg ezt nekünk. Próbálj meg minket, Urunk, az Igéd 
által. Hadd tekintsünk bele, és lássuk meg, ha elbuktunk... 

 ApCsel 19:1-5 

188 Uram, ha vannak itt olyanok, akik a címek szerint keresztelkedtek 
meg, hadd legyek olyan hűséges, mint Pál, amikor ő elhaladt Efézus felső 
partjain, és megtalálta azokat a tanítványokat, akik kiáltoztak, kiabáltak és 
igen dicsőséges alkalmuk volt, és ő azt mondta nekik: “Vettétek-e a 
Szentlelket, mióta hitre jutottatok?” Ők azt sem tudták, hogy van Szentlélek. 
Azt mondta: “Akkor mire keresztelkedtetek meg?” Ők a dicsőséges, szent 
prófétára keresztelkedtek meg, de csak a megtérésre voltak megkeresztelve. 
Aztán újra megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. És Pál parancsolta 
meg nekik, hogy keresztelkedjenek meg újra. 
189 Uram, a Te Igéd világosságában felszólítok minden személyt, aki nem 
keresztelkedett meg az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy siessen gyorsan a 
vízhez, amíg lehetősége van rá. Ha még valaki nem töltekezett be a 
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182 Aztán a kismadarak elkezdtek visszajönni. Három vagy négy napig 
nem jöttek vissza, de aztán elkezdtek visszajönni. Az emberek azt mondták: - 
Nos, biztosan befejeződtek a földrengések. Visszaköltöznek a madarak... 
183 Akkor hát? Nem hiszitek, hogy ugyanaz az Isten, aki képes volt 
beterelni azokat a madarakat, teheneket és juhokat Nóé idejében a bárkába, 
hogy Ő most is ugyanaz az Isten, aki biztonságos helyre tudja őket irányítani? 
Így van? 
184 Hadd mondjak valamit, testvérek. Valami történni készül. És ezek a 
nagy, egyházi falak össze fognak omlani, összegyűlnek és megegyeznek 
egymással. Mert olyan bizonyos, hogy ezt megteszik majd, mint hogy itt állok. 
Olyan bizonyosan van annak a fenevadnak egy képmása, mint hogy itt állok. 
És ez a nemzet vette azt, az Úr Igéje szerint.  
185 Figyeljetek, amikor érzitek azt a különös érzést, menjetek el azoktól a 
falaktól. Menjetek el onnan. Mert ott meghaltok! Ne tegyétek! Jöjjetek ki 
belőle! Menjetek el mindazoktól a dolgoktól! Meneküljetek a biztonságba, 
amilyen gyorsan csak tudtok! Kérjétek Isten irgalmát. 

 Ne csak mondjátok: - Ha már anyukám metodista, én is az leszek... 
186 - Apukám baptista volt. Én is az leszek... Ne tegyétek! Ne fogadjatok 
el csak úgy bármit! Nem számít, mennyire egyszerűnek és alázatosnak tűnik, 
az Úr Igéje ez. Meneküljetek Jézus Krisztushoz, amilyen gyorsan csak bírtok, 
és maradjatok ott addig, amíg Isten betölt benneteket az Ő Szentlelkével. Mert 
eljön az az óra, amikor keresni fogjátok ezt, és már nem lesz többé ott. Ezért 
legyetek bizonyosak abban, hogy megtettétek ezt! Hajtsuk meg a fejünket csak 
egy percre. 

 Mennyei Atyám, óh, Uram, néha megremegek, amikor itt állok. Arra a 
szörnyű órára gondolok, amelyik közeleg, és amit nem lehet megállítani. Előre 
megmondatott, hogy el fog jönni. Gondolkodtam arról, hogy az emberek miért 
nem jönnek el, miért nem hallgatják meg, és hogy miért nem jönnek el és 
fogadják el. De természetesen tudom, hogy Te mondtad, hogy nem fogják ezt 
tenni, és valóban nem is teszik ezt. 
187 De vannak, akiknek a neve be van írva a Bárány életkönyvébe. És 
amikor azok a pecsétek megnyittatnak, ők látják a nevüket benne, a Szentlélek 
szól hozzájuk, és ők eljönnek. Nem lehet visszatartani őket. Senki sem képes 
rá, senki. Ők úgyis jönni fognak, mert Te vezeted őket, mint ahogyan vezetted 
azokat a kismadarakat, a juhokat és a teheneket. Te Isten vagy. Azokban az 
állatokban van valamilyen ösztön, hogy tudják azt, hogy el kell menniük... 

 Ha az állatot egy ösztön figyelmeztetni tudja arra, hogy meneküljön el 
a veszély elöl, akkor mit kellene a Szentléleknek tennie egy olyan 
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megtörténnie. És soha... Ő soha nem próbált meg kommunista lenni, soha. Ő 
egy antikrisztus! Jézus azt mondta: “Olyan közel lesznek egymáshoz, hogy a 
választottakat is megtévesztené...” És ezek azok, akik ezekben a pecsétekben 
vannak elrejtve, akiknek a neveik benne vannak a könyvben a világ teremtése 
óta. Ő egy ravasz személy. Amikor látja, hogy jön ez a dolog... Hogy közeleg, 
mindent kidobál oda, hogy zaklassa, mielőtt odaér. 

 Mt 24:24 

21 Tudtátok azt, hogy az utolsó időkben hamis krisztusok támadnak? 
Rögtön azután következik ez, hogy ez a testvér elmondja ezt a hatalmas 
üzenetet, aki el fog jönni, és aki Illés lelkével lesz felkenve. Rögtön utána. És 
nem veszik őt észre. Néhányan azt gondolják majd, hogy ő a Messiás. De ő 
szigorúan azt fogja mondani: - Nem!  

 Mert úgy kell eljönnie, mint Keresztelő Jánosnak. 

 Jn 1:19 

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

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

22 Azt mondta: “Nem én vagyok! Nem vagyok méltó arra, hogy a saruját 
kioldjam. Én vízzel keresztellek titeket, ő azonban Szentlélekkel fog 
keresztelni.” És János annyira bizonyos volt abban, hogy Ő a földön van, hogy 
azt mondta: “Ő itt van most valahol közöttetek.” De nem ismerte Őt addig, 
amíg az a jel nem jött le Őrá. Amikor pedig meglátta azt a fényt lejönni, amely 
mint egy galamb jött le és megvilágította Őt, azt mondta: “Ott van. Ő az.” De 
János volt az egyetlen, aki látta azt, tudjátok. János volt az egyetlen, aki 
hallotta a hangot. A többiek közül, akik ott voltak, senki nem hallotta. 
23 Amikor aztán eljön a valódi, igazi szolga, a sok utánzó csak azért van 
jelen, hogy megzavarják az emberek elméjét. A Sátán csinálja ezt. Akik pedig 
nem tudnak különbséget tenni helyes és téves között, azok átbuknak rajta. A 
választottak azonban nem buknak át. A Biblia mondja, hogy a választottakat 
nem tudja megtéveszteni. 

 Mt 24:26,27 

24 Pontosan Krisztus eljövetele előtt támadnak hamis krisztusok a Biblia 
szerint, akik Krisztusnak mondják magukat, és azt mondják... Az emberek azt 
mondják: - Íme, a pusztában van! 

 Ne higgyétek el. - Íme, titkos szobákban van! 
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 Ne higgyétek el. “Mert amint a nap keletről ragyog nyugat felé, olyan 
lesz az ember Fiának eljövetele.” Igen. Ő meg fog jelenni, és az egy egyetemes 
dolog lesz. 

 Most, hogy... Természetesen, amikor rájönnek, hogy valami történt, 
akkor... Emlékezzünk rá, hogy ez közvetlenül a gyülekezet hazatérte után lesz, 
az elragadtatás után. Mindig lesznek hamis utánzatok, és mi nem akarunk 
semmi ilyennel kapcsolatba kerülni. Nem, uram. 
25 És hiszem, hogy amikor ez a személy eljön - akiről megmondatott, 
hogy eljön, csakis az Igéből mutatom nektek -, annak az embernek egy 
prófétának kell lennie. Természetesen annak. És Isten kijelentése, mert Isten... 
Az Úr Igéje a prófétáihoz jön. Pontosan így van. És Isten nem változik, 
látjátok. Ha ettől jobb rendszere volna, azt használta volna. De Ő már 
kezdetben a legjobb rendszert választotta. 
26 Úgy, mint ahogy Ő választhatta volna a napot is, hogy az 
evangéliumot prédikálja. Választhatta volna a holdat is. Választhatta volna a 
szelet is. Ő azonban az embert választotta. És soha nem csoportokat választott. 
Hanem egyéneket. És a földön egyszerre soha nem volt két fő próféta. 

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

 4Móz 16:3 

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

 4Móz 16:21 

28 És Isten azt mondta: “Csak különüljetek el a többiektől, én pedig 
megnyitom a földet és elnyeletem őket.” És így... Aztán az emberek elkezdtek 
panaszkodni. Ő azt mondta: “Az egész dolgot elveszítem.” 

 4Móz 16:46,48 

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

 Annyira boldogok vagyunk ma, mert Isten kijelenti Magát nekünk. 
Hiszem, hogy a nagy nap éppen csak pirkadni kezdett, hajnalodni. Kezdenek 
feltűnni a fények. A paradicsomban a madarak kezdenek énekelni. Tudják, 
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176 Nem tesz semmit addig, amíg azt nem tudatja, Ámós 3. Először tudatja 
az emberekkel, és Ő megígérte, hogy ezek a dolgok lesznek majd meg az 
utolsó napokban. A hetedik gyülekezeti korszak végén pedig, amikor a hírnök 
megérkezik, akkor lesz meg ez. Akkor lesznek kijelentve. Azok a feltört 
pecsétek ki lesznek jelentve, és itt is vannak. Most pedig, ez az Úr nevében 
van. Higgyétek el, barátaim. Jöjjetek ki Babilonból. 

 Szeretnék mondani még valamit, mielőtt befejezem, mert... Már 21:30 
van, éppen most. 
177 Amikor Billy és én kiszálltunk a repülőgépből Indiában - az utolsó 
ottani utunkon -, megnéztem egy újságot, amit hoztak nekünk, ami angolul 
volt írva. És ez állt benne: - A földrengéseknek bizonyosan vége. A madarak 
költözködnek vissza... Aztán leírta a részleteket. És valami különös dolog 
történt.  
178 Indiában nincsenek fonott kerítések, mint nálunk. Ők kövekből építik 
a kerítéseiket, és sok ház is kövekből épült ott. Csak elhelyezik őket és 
mennek tovább... Óh, Indiában minden elég közel van, hacsak az ember fel 
nem megy a hegyekbe. És Calcutta városában is és mindenfelé, az emberek ott 
fekszenek az utcákon, halálra éheznek, és más ilyen dolgok. 

 A házaikat és a tornyaikat építik... A házukat... Közvetlenül a ház 
mellé építik a kerítést. Megépítik a ház tornyát, és a torony akkorra van meg, 
mint amikorra a kút. Megássák a kutat a jószágaiknak, és aztán körülveszik a 
kerítéssel. 
179  És akkor hirtelen valami a kezdetét veszi. A kismadarak, tudjátok, 
bemennek azokba a sziklákba, fészket raknak és felnevelik a fiókáikat. És 
valami elkezd történni. 
180 Minden nap, amikor igazán meleg van, a tehenek odamennek és 
megállnak a falak adta árnyékban, hogy hűvösben maradjanak. És a sok 
kismadár is ott lakik. És hirtelen, az összes kismadár, valamilyen ismeretlen 
oknál fogva... Tudjátok, hogy mit mondtunk a minap a kismadarakról, 
látjátok? Valamilyen ismeretlen oknál fogva mindnyájan elmentek, és nem 
jöttek vissza a fészkeikhez. Kimentek a mezőre, és a fákra ültek, vagy ahol 
helyet tudtak találni maguknak, vagy a földre. 
181 És a tehenek sem jöttek. A juhok sem jöttek. Ott maradtak a mezőn és 
szorosan összebújtak. Nagyon kifejező volt. Tudták, hogy valami történni fog. 
Aztán hirtelen bekövetkezett a földrengés, teljesen lerombolta a falakat, a 
kerítéseket és mindent. 
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embert a korok során akkor, sőt, még többet. De Jézus azt mondta: “Aki kardot 
ragad, az kard által vész el.” Most figyelj! 

 “És az Ő szájából éles kard jött ki...” 

 Jel 19:15,16 

 A Zsidókhoz írt levél 4. része ezt mondja: “Isten Igéje élesebb minden 
kétélű kardnál, még a csontok velejét is elvágja.” És mit tesz még az Ige? 
Megítéli a szív gondolatait! Így van. 

 “... az Ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje le a nemzeteket; és 
ő fogja azokat uralni vasvesszővel; és Ő nyomja a mindenható Isten haragja 
hevének borsajtóját. 

 És az Ő ruháján és tomporán oda volt írva egy név: KIRÁLYOK 
KIRÁLYA, ÉS URAKNAK URA.” 

  
174 Mint szélhámosok Isten Igéje ellen, és mivel nem egyeztek bele... És 
ezt a dolgot elhelyezte a Sátán, egyesítette a nála lévő politikai hatalmat és a 
szellemi hatalmakat, amelyeket összefogott, és létrehozott egy olyan egyházat, 
amely minden nemzetet lerohan. És milliókat, és milliókat ölt meg... Miután 
leugrott a fehér lóról és átült a vörös lóra, fogta a kardot és kiment... De Isten 
azt mondta, hogy ugyanaz a dolog, amelyet ő megrontott, vagy amit próbált 
megrontani - a hamis tanítás -, hogy ugyanaz az Ige újra hatalomra emelkedik 
majd, és előjön Jézus Krisztus ajkairól, és végez vele és mindennel, ami Ő 
előtte lesz. Ámen! Itt van a második pecsét! Hát szeretitek Őt? Óh, óh! Ez ÍGY 
SZÓL AZ ÚR! Dicsőség legyen Istennek! 

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

 Óh, barátaim, jöjjetek “az Immánuel ereiből folyó vérrel teli 
forráshoz, ahol a bűnösök a vér folyama alatt elveszítik az ő bűntől való 
szennyfoltjaikat.” 

175 Jöjjetek, és higgyetek Benne. Ha még soha... Ha még nem ragadtátok 
meg az alkalmat. Ne... Ha van valami az életetekben, barátaim, mi azért 
vagyunk itt... Valami történni készül. Nem tudom, miért; nem tudom, mikor. 
Tudom, hogy mi fog történni, de nem tudom, hogy mikor fog megtörténni. De 
meg kell lennie, mert Ő éppen most jelenti ki ezt. 

 Ámós 3:7 
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hogy már nem sok idő van hátra. Valami történni fog. Egyszerűen valaminek 
történnie kell. 
30 Ha tehát Ő semmit nem tesz... A teljes Írás ihletett. Az Igének kell 
teljesen az igazságnak lennie. Ezt nem lehet megkerülni. Ezért nem értek egyet 
a katolikus egyházból való barátainkkal. Hiszem, hogy ezt nem csak puszta 
emberek írták. Hiszem, hogy a Szentlélek ihlette. És mindezek a kis dolgok, 
melyeket hozzáadtak... Próbáltak hozzáadni... Észrevettétek-e, hogy az 
összegyűjtéskor mindezeket kihagyták? Ezek a valódi, igaz Írások pedig az 
egymáshoz pontosan illeszkedő galambtollak, és egyáltalán semmi 
ellentmondás nincs közöttük sehol. 
31 Mutassatok nekem az irodalomban egyetlen verset, amely nem mond 
ellent önmagának. Egy vagy két verset. A Biblia pedig sehol nem mond ellent 
önmagának. Hallottam, mikor a kritikusok beszéltek erről. Mondtam, hogy 
mutassák meg nekem, hol az ellentmondás. Nem volt ott. Csak azért van ez, 
mert az emberi elme össze van zavarodva. Isten nincs összezavarodva. Tudja, 
mit csinál. Tudja... 
32 Nézzétek, ha Isten a világot egy egyház által ítélné meg, mint ahogyan 
azt a katolikus egyház mondja... Rendben, akkor melyik az az egyház? 
Nézzétek csak meg a gyülekezeteinket. Több, mint 900 egyházi szerveződés 
van. Most hogyan... Az egyik így tanítja, a másik úgy. Micsoda zűrzavar! 
Mindenki azt csinálja, amit akar, úgy is csinálják. Kell, hogy Istennek legyen 
egy mércéje. Ez pedig az Ő Igéje. 

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

 Azt mondtam: - Uram, Isten az Ő Igéjében van, és Ő az Ige... Igen, 
uram. 

 Azt mondta: - Nos, Ő... Az egyház tévedhetetlen... 

 Azt mondtam: - Ő nem azt mondta. Hanem azt mondta, hogy az Ige 
tévedhetetlen... 

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

 Azt mondtam: - Mikor?  

 Azt mondta: - Akkor, régen... 

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

 Azt mondta: - Igen... 
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 Azt mondtam: - Akkor én katolikus vagyok. Egy régimódi katolikus. 
És régimódi a hitem is. Ti viszont ma mindent összekevertetek. Az Igéből alig 
tanítotok valamit. De vannak közbenjáró asszonyaitok, közbenjártok a 
halottakért, és minden ilyen dolog, nem esztek húst, és ki tudja, még milyen 
dolgok... Azt mondtam: - Mutasd meg nekem ezeket az Igében... 

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

 Jel 22:18,19 

 Azt mondtam: - A Biblia mondja, hogy ha valaki bármi módon 
hozzátesz egy szót, vagy elvesz belőle, annak a része kivétetik az élet 
könyvéből... Ezt mondja az Ige. Én hiszem az Igét. 

 Ha pedig Ámós azt mondja - és a többi igeversek, ezzel együtt -, 
hogy... És emlékezzünk rá, hogy mi itt most csak a csúcspontokat érintjük. Óh, 
amikor bent vagyok abban a szobában, és jön az a kenet... Ha le tudnám írni, 
hogy mi zajlik ott olyankor, akkor három hónapig állnék itt, egy pecsétről 
tanítva. Úgyhogy csak a csúcspontokat érintem és úgy adom ki, amiről úgy 
látszik, hogy meg ne fulladjanak tőle az emberek. Ami még éppen nem elég 
ahhoz, hogy fájdalmat okozzon nekik, de azért hogy higgyenek, megfűszerezi 
a dolgot. Értitek, mire gondolok. 

 Ámós 3:7 

33 Figyeljétek most ezt! Ámós azt mondja: “Isten semmit nem cselekszik, 
amíg azt először ki nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak.” És aztán 
látjuk, amit Ő tesz. Biztos, hogy készül valamire, amit most jelent ki. Hiszem, 
hogy Isten most készíti elő az ítéletet. Készül valamire. És újra még egy dolog, 
ami bizonyságot ad arról, hogy az utolsó napokban vagyunk. A laodicea-i 
korszak végén járunk. mert ezekről a dolgokról megmondatott, hogy csak az 
utolsó időkben lesznek kijelentve. 

 Ámós 3:7 

34 Csak gondoljatok most bele ebbe! Próbáljuk csak jól magunkba inni, 
amit hiszünk, hogy a Szentlélek tudatni fogja ezt velünk. Emlékezzünk rá, 
hogy semmi sem nyerhet kijelentést... Isten semmit nem tesz addig, amíg 
először azt ki nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak. És mielőtt bármit 
tenne, Ő kijelenti azt. Amikor kijelenti, akkor erre emlékezni lehet: valami 
úton van. Éppen most nyer kijelentést. 

 Jel 10:1,7 
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azt mondta... Amikor ezt mondta, Péter kardot ragadott. Csak úgy kell 
cselekednünk, ahogyan Ő cselekedett. Csak menjünk előre. 

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

 Mt 26:52; Jel 19:11-13 

173 Rendben. Ez a lovas és mindazok a birodalmi alattvalói, akik 
megöletnek a korszak során, akik a szentek és a mártírok vérét kiontották; ezek 
mind meg fognak halni Jézus Krisztus kardja által, amikor Ő eljön. “Kard által 
vesznek, akik kardot ragadnak.” Ők vették a dogma és az antikrisztus kardját, 
és több millió igaz, Istent imádó embert mészároltak le a korok során. Amikor 
pedig Krisztus jön el a karddal - mert az Ő Igéje az, amely kijön a szájából -, 
Ő mindent levág a kardjával, ami elé kerül. Hiszitek ezt? Nézzük csak meg ezt 
egy percre. Jelenések... Most pedig látni fogjuk, hogy csak én mondom-e ezt, 
vagy pedig az Ige. Jelenések 19:11: 

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

 És az Ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az Ő fején sok korona (Óh, 
testvérem! Bizony, megkoronázták Őt a szentek.); és fel volt írva a neve, 
melyet egy ember sem tud, csak Ő maga. (Emlékeztek, hogy még nem tudjuk, 
még nem.) 

 És öltözve volt (Lássuk csak.) vérrel hintett ruhába, és neveztetett a 
neve (Nem az volt a neve, hanem annak nevezték.) Isten Igéjének (Mert Ő és 
az Ige ugyanaz).” 

 Jel 19:4 

 Most figyeljétek meg, hogy nem az Ő neveiről van szó, hanem az Ő 
nevéről, amely Isten Igéjének neveztetett. Ő csakis egy nevet ismer, több nevet 
nem. 

  

 “És a mennyei seregek követték Őt fehér lovakon, fehér és tiszta 
gyolcsba öltözve (ez a szentek igazságossága).” 

 Mt 26:52; Zsid 4:12 

 Most figyeljetek! Mit mondott Jézus? “Aki kardot ragad...” Rendben, 
vörös lovas, itt jön ő! “Aki kardot ragad...” Lehet, hogy megöltél 68 millió 
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 Ezek a Bárány ellen háborúznak, és a Bárány legyőzi őket: mert 
uraknak Ura és királyoknak Királya Ő; és az Ővele lévőket nevezik 
kiválasztottaknak és hűségeseknek. 

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

 ... És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a 
paráznát (amikor megszegik azt a szövetséget, amiről tegnap este beszéltünk), 
és kifosztják és mezítelenné teszik őt, és eszik az ő húsát, és megégetik őt a 
tűzzel.” 

 Jel 17:17,18 

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

 “Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő akaratát beteljesítsék, 
hogy megegyezzenek és hogy az ő birodalmukat a fenevadnak adják, amíg az 
Isten szava beteljesedik. 

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

 Dán 13:4 

169 Mondjátok meg, mi...? Oroszország nem uralkodik mindenen. Mi nem 
uralkodunk mindenen. Csakis egyetlen király van, aki uralkodik minden... 
Mint ahogyan Nabukodonozor vasa elért mindegyik lábujjba. Ez Róma! Róma 
nem egy nemzetként csinálja meg ezt, hanem egy egyházként! 
170 Minden nemzet az ég alatt Róma felé húz. Nem csoda, hogy azt 
mondta: “Kicsoda háborúzhat vele?” Ő kimondhatja, hogy béke, és ezzel el is 
van minden rendezve. Minden katolikus azt mondja: - Ne harcoljunk... Nem 
harcolnak. Ennyi. Kicsoda képes megtenni, amit ő tesz? Senki. Így van. Tehát 
csodálkoztak a csodákon, amiket meg tudott tenni. Meg tudja állítani a 
háborút. Csak annyit kell tennie, hogy kimondja: - Állj... Ennyi. De szerintetek 
megteszi? Természetesen nem. 
171 Figyeljétek meg. Az a... Mutatja, hogy gyilkolniuk kell egymást, hogy 
ölniük kell egymást. Az íjában nem volt először nyílvessző, az ő hatalmas 
kardja viszont már ölt. Később végezte el a gyilkolást, amikor átült a fehér 
lóról a vörös lóra: pontosan ugyanaz az ördög, karddal. 

 Mt 26:52 

172 Mit mondott Jézus? Jézus azt mondta: “Kard által vesznek el, akik 
kardot ragadnak.” Ne harcoljatok vissza, látjátok. Jézus, azon az estén, amikor 
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35 Ezeknek a dolgoknak pedig, amelyekről beszélünk, az utolsó időkben 
kell kijelentést nyerniük, éppen az utolsó trombitaszó előtt, az utolsó 
gyülekezeti korszak üzenetének végén. Így van. Ha el akarjátok olvasni, akkor 
odalapozhattok... Tegnap este kétszer vagy háromszor is utaltam a Jelenések 
10:1-7 szakaszra. “A hetedik angyal üzenete elhangzásának napjaiban az Isten 
titka kijelentetik és elvégeztetik.” És már csak egyetlen dolog van hátra, 
amikor ez a hét pecsétes könyv megnyittatik. Akkor Isten teljes titka... Hiszen 
éveken keresztül tapogatóztunk körülötte, de az Ige szerint akkor még semmi 
úton nem érthettük meg azt, mert egészen eddig az időig el volt rejtve. Láttuk 
a jelképet, ami jelképezte ezt a dolgot, de helyesen maga a dolog nem 
nyerhetett kijelentést az utolsó időkig, látjátok. Tehát akkor bizonyosan ott 
vagyunk, az utolsó időben. 

 Mt 11:25,26 

36 Emlékezzünk rá, és ne felejtsük el, hogy Ő semmit sem tesz addig, 
amíg ki nem jelenti azt. És azt se felejtsük el, hogy Ő ezt olyan egyszerűen 
teszi, hogy a bölcsek és az okosak nem is veszik észre. Ha le akarjátok ezt 
jegyezni, akkor a Máté 11:25-26-ban van ez. 

 Emlékezzünk rá, hogy semmit sem tesz addig, amíg ki nem jelenti azt. 
Aztán pedig olyan módon jelenti ki, hogy az okos, tanult emberek nem ismerik 
fel. Emlékezzünk rá, hogy a világ a bölcsességre vágyott az Ige helyett, amikor 
az első bűn megtette, amit tett. Erről ne feledkezzünk meg. Óh, mennyire 
hálásnak kellene lennünk, azt gondolva... Nézzük csak meg a dolgokat, 
amelyek megtörténtek. Nézzük csak meg a dolgokat, amiket mondott nekünk. 
Nézzük csak meg itt a Gyülekezeti Házban, ahol azok az emberek vannak, 
akik itt nőttek fel. 
37 Most azt kérem, hogy a kazettákat... Nos, menjünk tovább, vegyük fel 
ezt is. De nézzétek, ezt most csak a Gyülekezeti Ház-nak mondom, akik itt 
voltak. Jézus Krisztus nevében mondom nektek, hogy ha valaha is... A több 
száz dolog közül, amelyek a megtörténésük előtt el lettek mondva, mutassatok 
csak egyet is, ami nem történt meg. Mondjatok csak egy olyan dolgot, akár 
innen a szószékről, akár máshonnan, hogy Ő mondott volna valamit, és nem 
tökéletesen úgy történt volna meg. Hogyan lehetne ilyen az emberi elme? 
Természetesen nem. 
38 Most júniusban lesz 33 éve, hogy megjelent ott a folyón egy 
világosság formájában... Ti régiek, emlékeztek rá, hogy kiskorom óta 
beszéltem nektek arról a hangról és arról a fényről... És az emberek azt 
gondolták, hogy valami kis baj van a fejemben. Persze én is valószínűleg ezt 
gondoltam volna, ha valaki ezt mondta volna. De most már nem kell ezen 
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töprengenünk. És a gyülekezet sem töpreng ezen 1933 óta, amikor lent a 
folyónál voltam, és több száz embert kereszteltem meg. 
39 Emlékszem, hogy a Mayer fiú azt mondta nekem: - Víz alá nyomod 
azokat az embereket, Billy? 

 A kis Jim Mayer onnan lentről, úgy tudom, hogy már meghalt. Azt 
hiszem, úgy halt meg, hogy egy asszony lelőtte. De azt kérdezte tőlem: - Víz 
alá nyomod azokat az embereket? 

 Azt mondtam: - Nem uram, hanem megkeresztelem őket az Úr Jézus 
nevében... 

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

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

 Ez nem olyan dolog, amivel játszani lehet. Ez Krisztus evangéliuma, 
melyet egy elküldetési parancs jelent ki, az Ige. Azt mondod: - Értelmetlenség! 
- Bolondság! Máshová is lehetett volna tenni. De emlékezzünk rá, hogy az 
Igében ígéret szól arról, hogy ez fog történni, és hogy pontosan ez lesz. És itt 
is van. 
40 És ott lent azon a napon, amikor ott álltak az emberek a folyónál és az 
Úr angyala, akiről mondtam nektek, hogy úgy néz ki, mint távolról egy csillag 
vagy valami ahhoz hasonló... És aztán közel jött, és... Elmondtam nektek, hogy 
milyen az a smaragd színű fény... És ott jött a folyón, ahol éppen kereszteltem 
az embereket ott lent, amikor az üzletemberek lent itt a városban azt mondták: 
- Mit jelentsen ez? 
41 Azt mondtam: - Nem értem volt ez, hanem értetek. Én hiszek. Isten a ti 
kedvetekért tette ezt, hogy megismertesse veletek azt, hogy az igazat mondom 
nektek... Gyermekkoromban - amikor fiatalember voltam -, úgy 21éves 
koromban nem hitték ezt el, látjátok, mert túl sok ez egy fiatal embernek. 
42 Aztán gondolkoztam... Roberson testvér itt, az egyik megbízottunk - 
láttam itt egy pár perccel ezelőtt -, a minap arról beszélt nekem, hogy ott volt 
Houston-ban, amikor az a fénykép készült. És én egy vitába kerültem ezzel 
kapcsolatban. Valamit elkezdtem mondani róla valamelyik este. Roy volt az 
egyetlen... Rajta kívül még egy ember volt, akinek a csoportban volt 
felvevőkészüléke. Egy régi típusú, dróttekercses  felvevőkészülék volt az. 
Most már látom Roberson testvért és a feleségét. Roberson asszony pedig 
beteg volt. 
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 A fenevad... Amelyet láttál, hogy volt, és amely nincs, és amely a 
feneketlen mélységből jött fel (nincs alapja: a pápa), és a kárhozatba megy; és 
a föld lakói csodálkoznak, akiknek a nevei nincsenek beírva a Bárány élet 
könyvébe (ez a kiválasztott mag) a világ teremtésétől kezdve...” 

 Mikor lett beírva a neved az élet könyvébe? Azon az ébredési 
összejövetelen, amelyen részt vettél? Nem, uram! Hanem a világ teremtésétől 
kezdve. 

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

 Jel 17:9,10 

 Látjátok, a fenevad. Az egyik meghal, a másik átveszi a helyét. Ő volt, 
ő nem volt. Ő volt, ő nem volt. Ő volt, ő nem volt. És egyenesen belemegy a 
kárhozatba így, látjátok. Rendben. 

 “És itt van az elme, amelyben van bölcsesség. (Hányan tudjátok, hogy 
kilenc lelki ajándék van, és az egyik közülük a bölcsesség? Rendben.) A hét fej 
hét hegy, amelyen az asszony ül. (Teljesen vaknak, süketnek, és némának kell 
lennünk ahhoz, hogy ezt ne értsük meg.) 

 És hét király van: öt elesett, egy van (Néró), egy pedig még eljövendő; 
és amikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradnia.” 

 Jel 17:11 

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

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

 Jel 17:12-16 

 A pogány hitű Rómából lett a pápai Róma. Amikor az antikrisztusi 
lélek testet öltött, megtestesült, és ő lett Róma megkoronázott királya, mind az 
államé, mind az egyházé. Óh, testvérem! Tele van ezzel, látjátok. 

 “... és a hét közül való és megy (Meddig tart ő? Soha nem változtatták 
meg a rendszert.) a kárhozatra. 

 ... tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, akik még birodalmat nem 
kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. (Ezek 
diktátorok, látjátok, természetesen.) 

 Ezeknek egy az elméjük... (Most nézzétek meg ezt. És aztán ők a 
kommunizmusról beszélnek!) 

 Ezeknek egy az elméjük, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. 
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 És tudjátok, mit? A katolikusok saját írásai beismerik, hogy ez az ő 
saját egyházuk. Hányan tudják ezt? A saját írásaikban van benne. Nekem is 
megvan a Hitünk tényei c. könyvük. Egy paphoz tartozik. Rendben. 

 “És lélekben elvitt engem a pusztaságba: és láttam egy asszonyt, aki 
egy skarlátszínű fenevadon ült, amely telve volt káromlások nevével, hét feje 
volt és tíz szarva.” 

 Jel 17:4 

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

 “És az asszony bíbor és skarlátszínű ruhákba volt öltözve, és arannyal 
és drágakövekkel felékesítve... gyöngyökkel, és aranypoharat tartott a 
kezében, amely telve volt utálatosságokkal és az ő paráznaságának 
szennyével...” 

 Jel 17:5,6 

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

 “És a fején egy név volt írva: TITOK, A NAGY BABILON (mindenki 
tudja, hogy Babilon Róma), A FÖLD PARÁZNÁINAK ÉS 
UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA. 

 (Figyeljétek a 6. verset.) És láttam, hogy az asszony részeg volt  a 
szentek vérétől, és Jézus mártírjainak vérétől: és nagy csodálkozással 
csodálkoztam, amikor láttam őt.” 

  

 Jel 17:7,8 

 Ő egy olyan gyönyörű dolog volt, keresztek meg minden más voltak 
rajta. Hogyan is lehetne ő bűnös a szentek vérének megivásáért? Ezen 
eltöprengett. És itt megmondja neki. 

 “És az angyal azt mondta nekem: Miért csodálkoztál el ezen? 
Elmondom neked az asszony titkát, és a fenevad titkát, amelyen ül, ... (Ez nem 
az egyik pecsét alatt van. Ez valami más. És ő azt mondta:) a hét fej és a hét 
szarv titkát. 
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43 Roy testvér egy veterán. Szétlőtték a lábát, és őt is a halottak közé 
sorolták. Tiszt volt a hadseregben. A német 88-as eltalálta a tankját és megölte 
a többieket, őt pedig teljesen darabokra szedte, így őt is a halottak közé 
sorolták sokáig. Azt mondták, hogy soha nem fog tudni járni, mert mindkét 
lába nagyon súlyosan megsérült, az idegek is és a többi dolgok. Most meg 
szinte gyorsabban jár, mint én! 
44 De mi volt az? Volt valami, amit látott, és elment Houston-ba. És 
beszélt nekem a feleségéről. Nála van a dróttekercs. Arra készült, hogy 
átvegye a felvételeket hangszalagra. És miután vége az összejövetelnek, ő 
majd le fogja játszani mindnyájatoknak, remélem. És azon a régi, 
dróttekercses felvételen rajta vannak a Houston-ban tartott szolgálataim. Aztán 
a felesége, azt mondta... Rajta van neki ez a hangszalagon, de mostanáig észre 
sem vette. A felesége... Óh, nagyon szomorú volt. Beteg volt, és be akart 
kerülni az imasorba. Nem ismertek engem, és én sem láttam őket soha 
életemben. Azon a napon egy ablaknál ült és kifelé nézett, elcsigázottan, 
idegesen. Azt kívánta, hogy bárcsak kapna egy imakártyát, hogy be tudjon 
jutni az imasorba. És vagy aznap este, vagy a következő este be is került az 
imasorba. Azt hiszem, még aznap este. 
45 Bekerült a sorba, és amikor odaért a szószékhez, a Szentlélek azt 
mondta neki: “Nem vagy idevalósi. Egy New Albany nevű városból jöttél.” És 
azt mondta: “Ma egy ablaknál ültél és kinéztél, és azon aggódtál, hogy kapsz-e 
majd imakártyát.” És ez ott van a felvételen, évekkel ezelőtt. 

 Aztán az összejövetel elején, amikor ott volt a Szentlélek... Ez volt az 
első összejövetel. Csak kb. 3000 ember volt ott. Aztán később már 8000 
ember, aztán pedig 30000 ember is volt. És aztán... 
46 Miközben a legelső összejövetelek egyikén beszéltem, azt mondtam: - 
Nem tudom, hogy miért mondom ezt (és ez ott van a hangszalagon), de mi... 
Ez lesz életem egyik csúcspontja. Valami történni fog ezen az összejövetelen, 
ami nagyobb lesz mindennél, amit bárki valaha is látott... És ez úgy nyolc, 
kilenc, vagy tíz estével azután történt, hogy az Úr angyala megjelent ott 30000 
ember előtt és lejött. Le is fényképezték, és ez ott van most. Washington D.C.-
ből igazolva, hogy az egyetlen természetfeletti lény, melyről valaha is fénykép 
készült a világon. 
47 És arról beszéltem, tudjátok, azt mondtam... Valamikor a megítélés 
ajándéka alatt azt mondtam: - Egy személyt beárnyékol a halál. Ott van egy 
sötét árnyék-csuklya. Haldoklik... 
48 Itt fent East Pines-ban (Keleti Fenyves), vagy talán inkább South 
Pines-ban (Déli Fenyves), amikor ott voltam az utolsó összejövetelen, ott ült 
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egy kis hölgy, és valami azt mondta neki: “Gyorsan fényképezzétek le”, 
miközben beszéltem a hölgyhöz. És ott volt! Azt hiszem, rajta lesz majd a 
hirdetőtáblán. Már elég régen volt. Ott van az a fekete csuklya a hölgy fölött. 

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

 Folytathatjuk tovább a beszélgetést, de nézzük csak meg ezt a hátsó 
pecsétet, hogy össze tudjuk kötni ezzel. Most egy pár perc erejéig ismételjük 
át a másikat, az első pecsétet. 
49 Az első pecsét feltörésekor megfigyeltük, hogy a Sátánnak volt egy 
szuper-vallásos embere. Észrevettétek ezt? Fehér lovas, amely... Azt gondolták 
róla, hogy ő a korai egyház, amely útnak indult. De, óh, ezt tanították róla az 
idők során. De nem lehetett az! Figyeljétek csak meg, hogy a többiek mikor 
kötődtek egybe. Aztán nézzétek meg, hogy most holt tart. Most... És nem 
tudom még, hogy a többi mi lesz. De tudom, hogy tökéletesen kell belejönnie 
ebbe, mert ez az igazság. Ez az igazság. Az volt Róma egyházának a 
hierarchiája. Pontosan! 
50 Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy a zsidók az antikrisztus, 
nyilván millió mérfölddel tévednek. Soha ne gondoljátok azt, hogy a zsidók az 
antikrisztus. Azzal a céllal lett megvakítva az ő szemük, hogy mi 
bejuthassunk. Így kaptunk időt a megtérésre. Az antikrisztus pedig egy pogány 
ember. Természetesen az. Az igazság egy utánzója, antikrisztus. 

 2Thessz 2:3 

51 Ez a nagy szuperember... Óh, ő nagy emberré lett, aztán végül trónra is 
ültették. Miután pedig trónra ültették, meg is koronázták. És most... Ezt 
követően pedig őt imádták Isten helyett. Nézzük meg, hogy mielőtt ez lett 
volna... Kérdezni szeretnék tőletek valamit. Ki volt az? Mi volt az Pálon a 
2Thesszalonika 2:3-ban, ami azt mondta, hogy az az ember el fog jönni? Miért 
nézte végig az az ember a korokat és látta ezt? Mert Isten prófétája volt! 
Természetesen. 

 1Tim 4:1; 2Tim 3:5 

52 Miért mondta azt, hogy a Lélek nyíltan szól arról, hogy az utolsó 
időkben az emberek eltávolodnak a hittől és hogy egy csábító - tudjátok mit 
jelent elcsábítani valakit - lélekre fognak majd hallgatni a gyülekezetben? Ez a 
papság. A csábító papság lelke, az ördögök munkája, a gyülekezetben lévő 
álszenteskedés. Okosak, magasröptűek, bölcsek. Látjátok, okosak, értelmesek. 
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mint én. És tudjátok, hogy én mennyire vagyok katolikus! Ő megvetette az 
egyház tanítását. Ő megtagadta, hogy a pápával menjen. Igen, uram. 
165 Szent Patrik még... Voltatok már Írország északi részén, ahol az 
iskolái voltak? Tudjátok, hogy nem is Patrik volt a neve. Hányan tudjátok ezt? 
A neve Suscat volt. Így van. Elvesztette a húgát. Emlékeztek, amikor ők... 

 Jel 17:1 

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

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

 Tehát látjuk a hét poharat. Ismeritek ezeket a heteseket, amint 
végigvesszük ezt. Mind egyszerre történtek, követve a csapásokat, követve 
ugyanúgy a gyülekezeti korokat, mert mind le van pecsételve abban az egy 
könyvben. Minden körforgásban történik, és egyik a másikba megy át, a másik 
pedig a következőbe. Két lélek működik: Isten és az ördög, látjátok. 

 “... akinél volt a hét utolsó pohár, és beszélt velem, azt mondván... Jöjj 
ide, és megmutatom neked a nagy parázna ítéletét, aki a  sok vizeken ül...” 
166 Most pedig nézzük meg itt ezt. Az a víz... Parázna. Mi az? Egy 
asszony. Nem lehet férfi. És mit jelképez az asszony a gyülekezetben, a 
Bibliában? A gyülekezetet. Krisztus menyasszonya, és így tovább, látjátok. 
Egy asszony: a gyülekezet. 

 Jel 17:15 

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

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

 Jel 17:2 

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

 “Akivel a föld királyai paráználkodtak (lelki paráznaság, hogy az ő 
tanításukat vették, a nikolaita tanítást), és a föld lakói megrészegültek az ő 
paráznaságának borától. (Itt aztán lehet a részegekről beszélni!) 

 Így ő elvitt engem lélekben a pusztaságba: és láttam egy asszonyt...” 

 Jel 17:3 



38 
 
159 Tehát látjuk azt, hogy ő egyesíti az erőit. Aztán amikor ő lesz mind az 
állam, mind a gyülekezet - egyház -, mihez kezdünk majd akkor? Megalapítja 
a saját vallását, és most már azt teheti, amit csak akar. Akkor már joga van 
arra, hogy megöljön mindenkit, aki nem ért vele egyet. 
160 És pontosan ezt is tette. Pontosan ezt tette. És amikor ezt tette, 
megölette az élő Isten igazi szentjeit, akik megtartották az Igét és nem értettek 
egyet az ő dogmáival. 
161 Most pedig, Lee Vayle testvér, és ti, a nicea-i kor és a korai egyház 
tanítói, nem tudom, hogy olvastátok-e ezt vagy sem. Ha el akarjátok olvasni, 
akkor megtaláljátok ezt Schmucker Dicsőséges Reformáció c. könyvében. És 
megtaláljátok, hogy amikor hippo-i Szent Ágoston pap lett a római egyházban, 
akkor neki lehetősége volt... Egy időben a Szentlélek megpróbált lejönni rá, ő 
pedig elutasította. Hányan tudjátok ezt, tanítókként? Elutasította a Szentlelket. 
162 Pontosan ez a mai protestáns gyülekezet típusa, amely elutasítja a 
Szentlelket... Visszament le Hippo-ba, és ő volt ugyanaz a személy, aki aláírta 
azt a papírt, amely szerint Istentől való kijelentés az, hogy Isten előtt kedves 
dolog minden olyan embert megöletni, akik nem hisznek együtt a római 
katolikus egyházzal. 
163 Most figyeljetek. A mártírok történelméből idézek: “Hippo-i Szent 
Ágoston idejétől kezdve 1586-ig a római katolikus egyház 68 millió 
protestánst mészároltatott le.” Vörös volt a kardja? Vörös lovon ült? Mi volt 
az? Ugyanaz a hatalom! Ugyanaz a lovas. Itt van a pecsét! Ők beismerik, hogy 
68 millióan haltak mártírhalált, és ebben még nincs benne a nem mártírként 
megöltek száma. Óh, irgalom! A sötét középkorban milliókat vetettek az 
oroszlánok elé, és mészárolták le őket minden módon, mert nem hajoltak meg 
a katolikus dogma előtt. Tudjátok ezt. 

 Jel 17:- 

 Mennyi időtök van? Rendben, hadd olvassak fel valamit. Lapozzatok 
velem együtt. Hadd mutassak meg nektek valamit. Képzeljük csak el ezt egy 
percre. Most jutott eszembe, és el is olvassuk ezt. Lapozzunk a Jelenések 
könyvének 17. fejezetéhez. Még mindig van 15 percünk. Rendben. Most 
nagyon, nagyon figyeljünk, amint olvasunk. Akiknél van Biblia, lapozzatok 
oda. Csak egy kis időt szánjunk erre, hogy megértsük. 
164 Értetted ezt, Lee? Schmucker-ben találtam, látod. Dicsőséges 
reformáció, ez egyenesen a Vatikánból való római mártírok történetéből van. 
Egészen addig ment, amikor Szent Patrik csoportját üldöztették. Most pedig 
Szent Patrikot a maguk szentjének tartják. Szent Patrik annyira volt katolikus, 
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“Megvan náluk a kegyesség látszata: (csak mondogatják, hogy: - Ha már 
keresztények vagyunk, akkor járnunk kellene a templomba...) Megvan nekik a 
kegyesség látszata, de megtagadják a Lélek kijelentéseit, erejét és munkáját. 
Az ilyenektől forduljatok el.” 

 2Tim 3:6 

53 Figyeljétek meg, hogy azt mondta: “Mert ők az a fajta, akik házról-
házra mennek és a buta asszonyokat (ez nem a Szentlélek szerinti asszonyokat 
jelenti), a buta asszonyokat, akiknek sokféle kívánságuk van. Sokféle kívánság 
űzi őket mindenféle társaságokba, hogy kedvük szerint éljenek. És mégis azt 
mondják: - Járunk mi gyülekezetbe. Vagyunk olyan jók, mint bárki más... 
Táncos mulatságok, partik, hajvágás, festék, ruhák: bármi, amit akarnak. 
Mégis: - Mi pünkösdiek vagyunk. Éppen olyan jók vagyunk, mint bárki más... 
Óh, a saját cselekedeteid azonosítanak téged! 

 Róm 1:28 

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

 - Óh, te egy nő-ellenes vagy. Nőgyűlölő vagy. Ezt csinálod, azt 
csinálod... 
54 Nem, uram! Az nem úgy van! Az hamisság. Én nem gyűlölöm az 
asszonyokat. Nem, uram! Ők a testvéreim, ha testvérnőkről van szó. Amit 
viszont én... A szeretet helyreigazít. Ha nem helyreigazító, akkor az nem 
szeretet. Ha helyreigazító, akkor szeretet. A fileo szeretet és nem az agapo, azt 
megmondom nektek. Lehet, hogy van bennük egy kis fileo szeretet egy szép 
külsejű hölgy felé, az agapo szeretet viszont más dolog. Az olyan szeretet, ami 
helyrerakja azt a dolgot, és találkozik Istennel ott valahol, ahol örökké tudunk 
élni. Nem úgy gondoltam azt, ahogyan talán hangzott. Én... De ti tudjátok, 
hogy mit... Remélem, értitek. Rendben. 

 2Tim 3:8 

55 Emlékezzünk rá, hogy azt mondta: “Amint Jánnes és Jámbres ellene 
álltak Mózesnek, úgy állnak ők is ellent. Az ő esztelenségük azonban hamar 
nyilvánvalóvá lesz.” Miért? Amikor Mózes olyan küldetést kapott, hogy 
valami igazán rendkívülinek látszót tegyen meg... De ő lement oda, amilyen 
őszintén csak tudott. És Isten megmondta neki, hogy vigye magával a botot, 
dobja a földre, és hogy egy kígyó lesz belőle. Isten ezt meg is tette, hogy 
megmutassa Mózesnek, mi fog történni. És megállt a fáraó előtt, ahogyan Isten 
parancsolta neki, a földre dobta a botot, és abból egy kígyó lett. 

 2Móz 4:3; 2Móz 7:11,12 
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56 A fáraó pedig kétség kívül azt mondta: - Olcsó kis varázslat... Elment 
és előhívatta Jánnest és Jámbrest, és azt mondta: - Mi is meg tudjuk ezt 
csinálni... Ledobták a botjaikat, és azok is kígyókká váltak. Mit tehetett 
Mózes? Mi volt az? Ebből meglátta, hogy az ördögnek vannak utánzói Isten 
minden tiszta dolgára. Az ördög azért utánoz, hogy eltérítse az embereket az 
útról. 

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

 2Móz 4:4,17 

57 Elgondoltátok-e már, hogy mi lett azzal a másik kígyóval? Hová ment 
a másik kígyó? Mózes felvette a botját, és elment vele. Csodákat tett vele. Az 
a kígyó pedig ott volt benne abban a másik botban. Csodálatos ez, ugye? Igen, 
uram! 
58 Az antikrisztus fokozatosan jön be az életbe. Akarom, hogy ezt 
észrevegyétek. Amikor ti itt... A katolikus barátaimnak mondom, csak üljetek 
nyugodtan egy percig; aztán pedig meglátjuk, hogy hol állnak a protestánsok 
és hogy hol vagyunk valamennyien, látjátok. Figyeljük meg, az első 
gyülekezet... Amikor a katolikus egyház azt mondja, hogy ők voltak az első 
eredeti gyülekezet, nekik pontosan igazuk van. Ők voltak azok. Pünkösdkor 
indultak útnak. Ott kezdődött el a katolikus gyülekezet. Én magam is alig 
akartam elhinni ezt, amíg el nem olvastam a történelemből, és megtaláltam, 
hogy ez tényleg így van. 
59 Pünkösd napján indultak útnak, de aztán elkezdtek elsodródni. És 
látjátok hol tartanak? Ha pedig a pünkösdiek olyan ütemben fognak tovább 
sodródni, mint ahogyan most sodródnak, akkor nem kell majd 2000 évig 
sodródniuk. Mostantól számítva 100 éven belül messzebbre fognak kerülni, 
mint ahol a katolikusok tartanak. Pontosan így igaz. 
60 De figyeljük meg, hogy ez a fehér lovas hogyan... Csak egy kis 
hátteret adunk, mielőtt rátérünk erre a pecsétre. Figyeljük meg a fehér lovast. 
Amikor kiment, akkor három szakaszban munkálkodott. Amint azt tegnap este 
bizonyítottam nektek, az ördög egy háromságban van, éppen úgy, mint Isten. 
De ő egész idő alatt ugyanaz az ördög, csak három szakaszban. 

 ApCsel 2:42 

61 Figyeljétek meg a három szintet. Az első szinten, amelyben eljött, a 
Szentlélek lejött és az embereknek mindenük közös volt. Isten Lelke volt az 
embereken, az apostolok pedig házról házra mentek és megtörték a kenyeret az 
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fenevad tett előtte! Ez különös, Amerika a 13-as szám, és egy asszony. És 
különös az, hogy még a Jelenések 13. fejezetében is jelenik meg. Mi a 
zászlónkon 13 csíkkal indultunk el, 13 csillaggal. Minden 13, 13, 13, végig. És 
minden egy asszony, egy asszony, asszony, végig. 
154 Végül pedig, amint azt előre megmondtam, egy asszony irányítja majd 
őt. Emlékeztek rá, hogy ezt 30 évvel ezelőtt mondtam. És a hét dolog közül, 
amelyeket előre megmondtam, öt már beteljesült. Most pedig itt van az a férfi, 
aki behozza azt az asszonyt. Megszavaztátok őt a politikátokban. 

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

 Jel 14:- 

155 Nézzétek. Figyeljétek meg, amikor a Sátán... Mindenki, aki felismeri, 
hogy a Sátán irányítja a világ minden politikai hatalmát... Ő így mondta. Máté 
4. fejezete, ha elolvassátok, a 8. vers. Minden ország hozzá tartozik. Ezért 
hadakoznak, háborúznak és gyilkolnak. 
156 Most emlékezzetek... Hát nem furcsa ez? Azért kapták ezt a kardot, 
hogy öljék egymást. Óh, óh! Figyeljétek meg most. Most, amikor ezt megtette, 
nem volt neki még egyházi hatalma, hanem a hamis tanítás egy démonjával 
indult útnak. Ebből a tanításból pedig egy tan lett. Ez a tan pedig testet öltött 
egy hamis prófétában, és aztán ő éppen a megfelelő helyre ment el. Soha nem 
ment el Izráelbe, hanem Rómába ment: Niceába, Rómába. 
157 Megtartották a zsinatot, és megválasztottak egy főérseket. Azzal, hogy 
ezt tették, egyesítették az egyházat és az államot. Aztán eldobta az íját, leszállt 
a fehér lóról, felszállt a vörös lóra, mert most már mindenkit megölhet, aki 
nem ért vele egyet! Itt van hát a pecsétünk! Ugyanaz a személy! És figyeljétek 
meg, miként megy el az örökkévalóságig ezzel. Egyesíti a két saját hatalmát. 
Ugyanaz a dolog, amit most is próbálnak tenni. Ugyanaz a dolog. 
158 Ma és... Furcsa dolog. Talán nem értitek meg. De ma a baptisták közül 
Louisville-ben - hallottátok a rádión -, egy szónok felállt és... Hányan 
hallottátok? Látjátok? Rendben, tessék. Ők azt akarják... És kérik a 
gyülekezetet, mondván, hogy nem igazán kell nekik ezt tenni, csak azért úgy 
valamennyire csatlakozzanak a katolikus egyházhoz, csak éppen, hogy egy 
kicsit közösséget kell vállalniuk velük. És pontosan egyidőben azzal, hogy 
Louisville-ben ez történik, Isten itt felnyitja a pecséteket az Övéinek, hogy 
megmutassa nekünk: ne tegyétek ezt! Látjátok őket, kettejüket, egyszerre 
működni? Emlékezzünk rá, hogy a varjú és a galamb ugyanarra a póznára 
ültek. Itt vagyunk hát, bizonyosan. Csak emlékezzünk. 
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4:8-ban a Sátán felvitte Jézust egy magas hegyre, és megmutatta Neki a világ 
összes országát, amely valaha is létezett és létezni fog, egyetlen szempillantás 
alatt. Micsoda személy! Azt mondta: “Neked adom őket, ha imádsz engem.” 
És Jézus tudta, hogy Ő lesz majd azok örököse. 

 Mt 5:5 

 Ezt mondják ők: - Óh, ti szent hempergők... Pedig, hiszen miénk a 
világ! “A szelídek örökölni fogják a földet.” Ezt mondta Jézus, látjátok. 

 Mt 4:10 

149 Figyeljétek meg, hogy Jézus tudta, hogy Ő örökli majd azokat az 
országokat, és azt mondta: “Távozz tőlem, Sátán. Meg van írva (ismét vissza 
az Igéhez, látjátok), hogy csakis az Urat, a te Istenedet imádd.” 
150 Amikor ő, mint a fő démonja, testet ölt egy szuper vallásos emberben - 
amint a Biblia ezt előre megmondja -, akkor ő egyesíti az egyházat és az 
államot. Az ő két saját hatalma egyesül, látjátok. Amikor kiment az 
antikrisztusi lélek, az egy lélek volt. Aztán mivé lett? Akkor lett... Figyeljétek 
meg ezt a pecsétet! Amikor a lélek kiment, az egy antikrisztus volt, Krisztus 
tanítása ellen. 

 Rendben. A következő dolog, amit tett... Amit Krisztus elrendelt a 
gyülekezetének, hogy tegyen, az a bűn ellen volt. - Óh, nem azt jelenti az. 
Nem azt jelenti. Az valaki másnak szól. Az több mint 100 évvel korábbi 
időszakra vonatkozik. Nem nekünk szól az... Ezzel anti: hogy ellene van. 
Aztán ebből lett... Most kiment a lovas. Nem volt koronája, de kapott egyet... 
Az a fehér ló. Volt neki íja, de nem volt nyílvesszője, látjátok. 

 Jel 13:1 

151 Aztán amikor kiment... Egy idő után kapott egy koronát, mert egy 
lélek fejére nem lehet koronát tenni. De amikor ez a lélek testet öltött annak a 
kornak a második cselekedetében, az ő rejtélyének a második munkájában, 
akkor ő egy megkoronázott hamis prófétává vált, az antikrisztusi lélek 
munkálkodása szerint. 
152 Most pedig, látjuk őt... Azzá válik ő, és veszi azt a... Aztán kész arra... 
A Sátán tartja kézben a világ politikai erőit. Olyan helyre fog kerülni, hogy 
létrehoz majd egy egyetemes egyházi hatalmat, hogy kézbe veszi a vallási 
hatalmat. 

 Jel 13:1- 

153 És nem értitek azt, testvéreim, hogy amikor ez a nemzet megjelenik a 
Jelenések 13-ban, amikor ez a kis állat felemelkedik, mint egy bárány, és két 
szarva van - polgári és egyházi hatalom... De ő ugyanazt a dolgot tette, amit a 
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emberekkel, és nagy jelek és csodák mutatkoztak meg. Aztán pedig rögtön azt 
látjuk, hogy a Sátán elkezdett zúgolódást támasztani. Egy idővel később pedig 
ezek a rabszolgák és a vidék szegényei, akik vették a Szentlelket, elmentek 
különböző helyekre bizonyságot tenni. Bizonyságot tettek a gazdáiknak. 
62 Aztán pedig elkezdett jönni, mint... Mint a hadvezérek, és különféle 
emberek. A híres emberek kezdték meglátni ezeknek az embereknek a 
bátorságát, és az általuk tett jeleket és csodákat. És ők is elfogadták a 
kereszténységet. És látjátok, ő keresztény hitre tért, és lement arra a helyre, 
ahol a keresztények összegyűltek: egy kis régi, sötét, dohos csarnokba, ahol az 
emberek tapsolnak és kiáltoznak, nyelveken szólnak és üzeneteket mondanak 
el. Hiszen ezt így soha nem tudná tovább adni a versenytársának, vagy bárki 
másnak is az üzletében. Az illető így soha nem hinné el. Persze, hogy nem! 
Ezért fel kellett öltöztetnie. 

 Jel 2:4 

63 Úgyhogy elkezdtek összejárni és elkezdtek gondolkodni: - Most 
formáljuk át egy kicsit ezt a dolgot... Jézus pedig, közvetlenül az első 
gyülekezeti korszak után, azt mondta nekik a Jelenések 2-ben: “Van valamim 
ellened, mert... A nikolaiták tanítása.” Niko: uralni a népet. Más szavakkal ők 
csinálni akartak - ahelyett, hogy mindenki egy lett volna -, ők csinálni akartak 
egy szent embert. Csinálni akartak... A pogány hitből akartak mintát venni, 
amelyikből kijöttek, és végül így is tettek. 

 Jel 2:6,15 

64 Most figyeljetek. Először is, a nikolaitizmus. A nikolaitizmust a Biblia 
antikrisztusnak nevezi, mert ellene szólt Krisztus és az apostolok eredeti 
tanításának. 
65 Nem akarom megmondani az illető nevét. De egy nagy emberről van 
szó. Néhány évvel ezelőtt elmentem az összejövetelére. Tudta, hogy ott 
voltam, mert kezet is fogtunk egymással. Azt mondta: - Tudjátok, vannak ma 
az úgynevezett pünkösdiek... És azt mondta: - Ők az Apostolok 
cselekedeteinek könyvére támaszkodnak... És azt mondta: - Látjátok, az 
ApCsel csak a gyülekezet állványozása volt... 
66 El tudjátok képzelni, hogy egy Biblia tanulmányozó ember, egy bátor, 
idős férfi, aki úgy tanulmányozta a Bibliát, mint ez az ember; hogy egy ilyen 
megjegyzést tegyen? Úgy hangzik... Még csak nem is hangzik úgy, mint a 
Szentlélek. Biztos, hogy nem az, sehol, mert józan ésszel mindenki tudja, hogy 
az Apostolok cselekedeteinek könyve nem az apostolok cselekedeteiről szól. 
Hanem a Szentlélek cselekedeteiről az apostolokban. 
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67 Nem tudjátok, hogyan ábrázoltuk ezt a gyülekezeti korszakokban? 
Azok a lelkes állatok ott ülve figyelték a frigyládát. Máté, Márk, Lukács és 
János, ott álltak és figyelték azt. És ott volt benne az, amit Máté, Márk, Lukács 
és János írásainak az eredményeként történt. Ez az, ami... A fa előhozza az 
első ágát, és ez az, ami történt. Ha pedig az a fa valaha is előhoz egy másik 
ágat, akkor mögé megírnak majd egy másik Apostolok cselekedeteinek 
könyvét, mert látjátok, ugyanannak az életnek kell meglennie ugyanabban a 
dologban. 

 Jel 3:16 

68  Tehát most, amikor ma végigtekintjük a felekezeti egyházainkat - 
metodista, baptista, református, evangélikus, úgynevezett Krisztus 
Gyülekezete, pünkösdiek és a többiek -, hol találjuk ezt meg? Nem találjuk 
sehol. Elismerem, hogy a pünkösdieknél van az ehhez legközelebb álló dolog, 
mert ők itt vannak fent a laodicea-i korban. Nekik megvolt az igazság és 
elutasították azt. Langymelegekké váltak vele, és Isten kiköpte őket a szájából. 
Pontosan ez van a Biblia szerint! Azok az Írások nem hazudnak. Mindig az 
igazságot mondják. Ne próbáljátok... Az egyetlen dolog, hogy ne próbáljátok a 
gondolataitokat... Ne próbáljátok az Írásokat igazítani a gondolataitokhoz, 
hanem önmagatokat igazítsátok az Írásokhoz. Akkor Istennel mentek majd 
együtt. Nem számít, hogy mennyi mindent kell levágni vagy félretenni, ahhoz 
igazodjatok. 
69 Nézzétek meg, mit végzett el, amikor először lejött. Ha Isten úgy 
cselekedett az első alkalommal, akkor a második alkalommal is úgy kell 
cselekednie. Minden alkalommal úgy kell cselekednie, vagy pedig az első 
alkalommal nem cselekedett helyesen. Látjátok, mi halandókként 
elkövethetünk hibákat. De Isten nem. Isten első döntése tökéletes. És ahogyan 
ő választotta ki, hogy hogyan végez el dolgokat, annál jobb módja nem lehet 
annak. Ő nem fejlesztheti azt, mert az már először is tökéletes volt. Ha nem, 
akkor Ő nem végtelen. 
70 Ha Ő végtelen, akkor Ő mindentudó. Ha pedig mindentudó, akkor 
mindenre képes. Ámen! Ennek kell lennie ahhoz, hogy Isten legyen. Nem 
mondhatjuk: - Ő többet tanult... Ő nem tanult többet: Ő a forrása minden 
bölcsességnek. A mi itteni bölcsességünk a Sátántól jön. Ezt örököltük az 
Édenből, ahol elcseréltük a hitünket a tudásért. Éva tette ezt. 
71 Először tehát antikrisztusnak hívták őt. A második szakaszban őt 
hívták a hamis prófétának, mert az a lélek az emberek között testet öltött. 
Emlékeztek a fehér lovasra, hogy nem volt koronája, amikor útnak indult. 
Aztán viszont kapott egy koronát. Miért? Mert már kezdetben ő volt a 
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144 Most pedig. Tehát az előkelőségek, a jobban öltözöttek és a 
tanultabbak, tudjátok, az “egy tollból való madarak”, tudjátok, úgy 
összehozták a dolgokat. - Az a szegény kis csoport, hiszen rendben van az, ha 
ők így akarnak végig bukdácsolni. A mi gyülekezetünkbe azonban egy jobb 
osztályból való csoport jár. Ha így együtt ki tudunk kerülni innen, akkor mi is 
egy Mason csoport leszünk, és így tovább, tudjátok. Szépen elrendezzük a 
dolgainkat... Azok meg különcök... Mint ők. Most nem az Odd Fellow Lodge 
(különc emberek páholya) -ra gondolok, hanem tudjátok, mit akarok mondani. 
Az igazi hívő számára éppen ez a páratlan dolog. 

 Más szavakkal mondva: - Mi csak egy kis csoportot akarunk, vagy egy 
kis együttélést, amit a sajátunknak mondhatunk. Hiszen ez csak egy tanítás, 
egy nagyon ártalmatlan dolog. Testvérek, hiszen nem mondunk mi semmit 
ellenetek. Természetesen nem. Rendben vagytok ti, de tudjátok, hogy érezzük 
azt, hogy nekünk üzletünk meg minden más dolgunk van. Úgyhogy jobban 
járnánk akkor, ha egyszerűen így egyberendeződnénk... Látjátok. És ez így 
ment, amíg meg nem történt. Igen, uram! Összejöttek. 
145 De amikor ez a borzalmas, megtévesztő lélek, óh, testet ölt - testet 
öltött lélek, ez a tanítás lélek -, testet öltött, hogy átvegye Krisztus helyét egy 
emberben, akkor azt imádni kell, úgy kell imádni, mint Krisztust. 

 Jel 13:18 

146 Más szavakkal, a Vatikánban most - és én tényleg ott voltam -, fel van 
írva, hogy: Vicarius Filii Dei, a megfelelő római számokkal. Ha vonalat 
húzunk ezek alá a római számok alá, akkor ez azt jelenti: Isten Fia helyett. 
Más szavakkal, ő egy helytartó. Tudjátok, mi egy helytartó. Egyszerűen 
átveszi valaminek a helyét. Ő a helytartó Isten Fia helyett. És a Biblia azt 
mondja: “Akinek van bölcsessége, számítsa ki a fenevad számát, mert egy 
embernek a száma az, és az ő száma 666.” Ha vesszük a Vicarius Filii Dei-t, és 
megnézzük a római számok értékét - a V értéke 5, az I értéke 1 -, és 
összeadjuk őket, akkor lássuk meg, hogy pontosan 666-ot kapunk. 

 2Thessz 2:3 

147 A Biblia azt mondja, hogy ő Isten templomában fog ülni, és hogy 
Istenként fogják őt imádni. Amikor az a kis tanítás testet öltött, akkor lett ő 
egy helytartó, Isten Fia helyett, látjátok. Óh, óh! Az a borzalmas megtévesztő 
lélek! Ha el akarjátok ezt olvasni, olvassátok el a 2Thesszalonika 2:3-at. 
Láthatjátok, hogy hol van ez. 

 Mt 4:8,9 

148 Természetesen, emlékszünk arra, hogy a Sátán minden nemzet minden 
politikai hatalmának a feje! Hányan tudjátok ezt? Le akarjátok írni? A Máté 
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prófétákhoz jött, mert Ő minden dologban Ige szerinti volt. Azt mondta: “Most 
az Isten Igéje azt mondja, hogy az Ige a prófétákhoz jött. És ti isteneknek 
neveztétek őket, mert az Isten Igéje jött hozzájuk.” Azt mondta: “Akkor 
hogyan kárhoztattok engem, amikor én azt mondom, hogy én az Isten Fia 
vagyok?” Mikor a saját törvényük... Óh, óh, itt vagyunk, tessék. Akkor hol 
tartunk most? A végidőknél vagyunk. 

 Mt 24:6,32 

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

 Most figyeljetek. Gondoljuk át, hogy mit látott János akkor, amint 
ezek a dolgok... Amit látott. Egy vörös ló és a lovasa jönnek elő, a lovas pedig 
hatalmat kap arra, hogy öljön egy hatalmas nagy karddal. 
140 Most pedig itt van az én kijelentésem erről. Ez ismét a Sátán! Ez ismét 
a Sátán, csak egy másik formában. Most tudjuk, hogy ezek a pecsétek - amint 
tegnap este mondtam -, és a trombiták is a polgárháborúkhoz tartoznak, 
látjátok, az emberek között és a nemzetek között. De látjuk itt azt, hogy ennek 
az embernek volt egy kardja, így ő az egyházi politikai háborúhoz tartozik. 
Lehet, hogy nem így gondoljátok, de figyeljetek csak egy percig. 
141 Figyeljétek meg a lovak színének megváltozását: ugyanaz a lovas, de 
megváltozott a lovak színe. A ló pedig egy állat, az állatok a Bibliában pedig 
az erő jelképei. Ugyanaz a rendszer lovagol egy másik színű hatalmon, az 
ártatlan fehérből a véres vörösre vált át, látjátok. Figyeljétek őt most, hogy 
hogyan jön. 

 Jel 2:6 

142 Amikor először útnak indult, ő csak egy... Nos, egy kis tanítás volt, 
amit úgy hívtak: nikolaitizmus. Természetesen ez semmit nem gyilkolhatott 
meg! Ez a Jelenések 2:6, ha fel akarjátok jegyezni. Semmit nem gyilkolt meg. 
Csak egy tanítás volt. Csak egy szellem volt az emberek között. Semmit nem 
gyilkolt meg. 
143 Óh, annyira ártatlan volt, amint azon a fehér lovon lovagolt. - 
Tudjátok, lehetne egy világszerte elterjedt gyülekezetünk. Nevezhetnénk úgy, 
hogy az Egyetemes Gyülekezet... Még mindig így nevezik! Óh, igen, látjátok. 
Most pedig. - Lehetne nekünk... Óh, teljesen ártalmatlan! És, óh, annyira 
ártatlan. Csak egy csoport ember. - Mi mindannyian a közösségért gyűltünk 
össze... Látjátok, ez nagyon ártatlan. Fehér, ilyen volt a fehér ló, látjátok. 
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nikolaita lélek, aztán ő testté lett egy emberben. Aztán pedig megkoronázták. 
Trónt adtak neki, és megkoronázták. 

 Ézs 42:12 

72 És aztán hosszú időn keresztül ezt szolgálta, amint meglátjuk azt 
ezeknek a pecséteknek a feltörésekor. Aztán pedig meglátjuk, hogy azután a 
hosszú időszak után a Sátán kivettetett a Mennyből. És a Biblia szerint lejött, 
és trónra ültette magát. Csak gondoljatok bele, hogy trónra ülteti magát abban 
az emberben, és ő lesz a fenevad. Hatalma volt, szuper hatalma, hogy minden 
csodát megtett és mindent, mai... Mészárlásokat és véres ütközeteket és 
minden mást, amit Róma megtehetett. 
73 Rendben. Kegyetlen római büntetés által gyilkolt. Csak... Óh, 
mennyire belemehetnénk itt néhány igeversbe. Emlékezzünk rá, hogy Jézus 
Krisztus Róma büntetése alatt halt meg: halálbüntetés! Az az üzenet, ami a 
szívemben van, hogy majd a következő alkalommal prédikáljak itt, nagypéntek 
délutánján, erről a három-négy dologról, látjátok: És ott megfeszítették Őt. A 
világ legszentebb és legvallásosabb városa volt Jeruzsálem. Ők voltak a 
legszentebb nép - legalábbis annak voltak feltételezve - a világon: a zsidók. És 
ott megfeszítették: a legkegyetlenebb büntetés, amelyet Róma megteremhetett. 
Megfeszítették Őt. Micsoda? A legnagyobb embert, aki valaha is élt! És ott 
megfeszítették Őt! Óh, óh! 

 Mt 23:9 

74 Isten segítsen engem, hogy ezt megértethessem azokkal az 
üzletemberekkel, hogy meglássák azt, hogy hol állnak. Nem a vitáért és nem 
azért, hogy rosszindulatú legyek velük, hanem hogy felrázódjanak. Egészen 
addig, hogy azok a testvérek meglássák, hogy az ő méltóságaik és szent atyáik 
és a többi dolgok, amikről írnak ebben az Üzletemberek Lapjában, csupa 
értelmetlenség. A keresztények nem hívhatnak egy embert sem Atyának. Ők 
elkezdik... Próbáltam őket mindenben segíteni, amiben tudtam - látjátok, hová 
mennek ezek a szalagok -, úgyhogy befejeztem! Természetesen több dolgom 
nem lesz ezzel. Rendben. 

 ApCsel 2:13 

75 Először... Emlékezzünk Krisztusra. Először, mint nikolaita. És mit kért 
a nikolaita korszak? Azt kérte, hogy távolodjanak el azoktól az emberektől, 
akik kiabálnak, tapsolnak és szentségtörőnek néznek ki, mint ahogyan pünkösd 
napján csinálták: úgy viselkedtek, mint a részegek, tántorogtak a Lélekben, és 
más ilyen dolgok. Nem akartak semmi ilyet. Azt mondták, hogy részegek.  
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 Amikor pedig a hírességek... Figyeljetek, ne maradjatok le erről! 
Talán őrültségnek hangzik számotokra, de ez az igazság. Amikor a méltóságok 
elkezdtek bejönni, ők nem tudtak lehajolni ehhez. 

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

76 Istent az teszi naggyá, hogy Ő elég nagy ahhoz, hogy lehajoljon. Ez 
teszi Őt naggyá. Nála semmi sem nagyobb. És Ő hajol a legmélyebbre, ahová 
valaki is hajolhat, vagy ahová bárki emberi lény is hajolhatna. Ő volt a Menny 
Királya, és Ő eljött a föld legalacsonyabb városába, Jerikóba. És annyira 
mélyre került, hogy még a város legalacsonyabb emberének is lefelé kellett 
néznie ahhoz, hogy megláthassa Őt. Így van? Zákeus. Így van. A legrosszabb 
névvel illették, amivel csak emberi lényt nevezhetnének: csalónak, ördögnek, 
Belzebubnak mondták Őt. Ezt gondolta Róla a világ. 

 Fil 2:10 

77 A legkegyetlenebb halált halta. Nem volt hely, ahol a fejét lehajthatta 
volna, minden szervezet kivetette Őt. De amikor... Isten olyan magasra 
felmagasztalta Őt, hogy Neki kell lenéznie ahhoz, hogy lássa a Mennyet. 
Látjátok, hogy Isten mennyire az alázat Istene? És egy olyan nevet adott Neki, 
hogy az egész mennyei család Ő utána van elnevezve, és minden földi család 
is. A földön az egész családnak az a neve: Jézus. És a Mennyben minden 
család neve az: Jézus. Egy olyan név, amelyikre minden térd meg fog hajolni, 
és minden nyelv vallani fogja, hogy Ő az Úr, mind itt, mind a pokolban. A 
pokol meg fog hajolni előtte. Minden más is meg fog hajolni előtte. Látjátok, 
de először az alázatosság volt, és aztán vált naggyá, látjátok. Hagyjátok, hogy 
Isten magasztaljon fel. Aki megalázza magát, azt Isten felmagasztalja, látjátok. 
78 Tehát látjuk azt, hogy ez a Nikaó lélek bölcsességet akart, tudást. Neki 
érvelnie kellett, mint Évának: érvelnie kellett Isten Igéje ellen, a 
bölcsességgel... És a gyülekezet ezután ment. Mi volt az? Vegyük csak 
mondjuk ezt a gyülekezetet itt, és vegyünk egy olyan embercsoportot, mint 
amilyen mi vagyunk. Ha nincs az ember valóban a Lélekkel betöltekezve... És 
vegyük, mondjuk... Nincs semmi a városunk polgármestere ellen. Szerintem 
nem ismerem őt. Még mindig Bottorff úr a polgármester? Bottorff úr egy 
nagyszerű barátom. De mondjuk, hogy a város polgármestere, a teljes rendőri 
erők, és a rendőrbírók is mind idejönnek. Az első dolog az lenne, hogy volna 
valami kis dolog az eszükben, és elkezdenének beszélni a vezetőséggel és az 
itteni emberekkel, és azt mondanák: - Tudjátok, mit? Ennek máshogy kellene 
lennie... Ha nem vagytok a Lélekkel betöltekezve, és ha nem egy igazán 
Lélekkel betöltekezett ember áll a szószék mögött, akkor csak azt vennénk 
észre, hogy elkezdünk feléjük hajlani. Talán nem ez a nemzedék, talán a 
következő. 
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pár nappal korábban még az ő neve Ábrám volt. De Ő azt mondta: “Ábrahám, 
hol van a te feleséged, S-á-r-a?” Egy pár nappal korábban még az ő neve S-z-
á-r-a-i volt. 

 1Móz 18:9 

 Ábrahám azt mondta: “A sátorban van, mögötted.” 

 1Móz 18:9,10 

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

 1Móz 18:9 

 “A sátorban van, mögötted.” 

 1Móz 18:10 

 Ő azt mondta: “Meglátogatlak téged.” 

 1Móz 18:12 

136 És persze az a hölgy, 100 évesen, valahogy a markába nevetett. Ott, 
hátul a sátorban, a sátor függönyei mögött. Azt mondta: “Én, egy öreg 
asszony.” Már évek óta nem voltak úgy, mint férj meg feleség, tudjátok, mert 
Ábrahám 100 éves volt, ő pedig 90. Azt mondta: “Soha nem történik meg.” 

 1Móz 18:13 

 És Ő azt mondta: “Miért nevetett Sára? (Hú! Hátával a sátor felé.) 
Miért nevetett Sára, azt mondva magában: Hogyan lehetnének meg ezek a 
dolgok?” Látjátok, Ő egy jelet mutatott Ábrahámnak. 
137 Most Ő megígérte, hogy ugyanez fog megismétlődni a végidőkben. Az 
a két ember lement oda és prédikálta az Igét, és azt mondta nekik, hogy 
jöjjenek ki onnan, mert az a hely fel fog égni, és így tovább. És úgy is lett. Lót 
kibotorkált onnan: a testi egyház a bűn pocsolyájában, de mégis küszködve a 
maguk szervezeti programjaival. De a menyasszony... Az a másik személy 
viszont soha nem ment oda hozzájuk. Ő csakis a menyasszony-típushoz ment 
el, és őt hívta. Most pedig, az utolsó napokban vagyunk, látjátok? 

 Jn 10:34-36 

138 Most figyeljetek. Azt mondtad: - Ott van Isten, testben 
megmutatkozva... Jézus Maga mondta ezt: “Hogyan kárhoztattok engem?” Azt 
mondta: “Nincs-e megírva a Bibliátokban, a törvényetekben, hogy ők, a 
próféták, akikhez jött az Isten Igéje...” Jézus azt mondta, hogy az Ige a 
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 Volt itt egyszer egy testvér, aki misszionárius akart lenni. Úgy érezte, 
hogy a zsidók közé menjen el missziózni. Azt mondtam neki: - Egyet-egyet 
talán néha-néha megnyerhetsz... 
130 Óh, az emberek azt hiszik, hogy az egész nemzet... Nem, uram. Izráel 
egy nemzetként jut hitre, nem pedig egy személyként. “Egy napon pedig egy 
nemzet születik.” Ez Izráel. Az egész Izráel meg van mentve. Csak 
emlékezzünk erre. Pál mondta így. A teljes Izráel megtartatik. Most 
figyeljetek. A teljes Izráel. Pontosan így van. 

 Mt 24:32 

131 Most figyeljétek meg ezt. De Ő azt mondta: “Amikor látjátok a fügefát 
és az összes többi fát, hogy az ágaik zsendülnek...” Most figyeljetek. 2500 
évig egyetlen alkalommal sem tért vissza Izráel a hazájába. Van az a kis 
műsorunk, aminek az a címe, hogy Három perc még éjfélig... Ott van ő, egy 
nemzet, Dávid hatágú csillagával a zászlóján, és mindezek a dolgok. 
132 Volt korábban olyan idő, amikor a felekezeteknek olyan ébredési 
alkalmaik lettek volna, mint az elmúlt években? Csak figyeljétek meg. 
Hazaértünk. Mikor virágoztak valaha is a felekezetek olyan mértékben 
egyetlen ember szolgálata alatt, mint ahogyan Billy Graham szolgálata alatt 
virágoznak? Metodisták, baptisták, és a többiek. Mikor volt valaha is korábban 
egy olyan ember - kutassátok végig a történelmet -, aki kiment a névleges 
egyházhoz, és akinek a neve a h-á-m szótaggal végződött volna? Á-b-r-a-h-á-
m után. De nézzük csak meg, hogy Ábrahám neve hét betűből áll: Á-b-r-a-h-á-
m. A mi Billy Graham testvérünk neve viszont: G-r-a-h-a-m. Hat betű - a világ 
-, nem hét. És ott szolgál ő, a testi egyháznak. 

 1Móz 18:2; 1Móz 19:2 

133 A testi egyház volt Lót Sodomában. Amikor pedig ez a személy 
elment oda, prédikált, és megvakította őket az evangélium által... De volt egy, 
aki ott maradt Ábrahámmal, és Ábrahám úgy nevezte Őt: Elochim, Uram. 
Amikor Ábrahám látta, hogy hárman jönnek, azt mondta: “Uram”. Amikor Lót 
látta, hogy ketten jönnek, azt mondta: “Uraim”. Itt a különbség. Látjátok a 
hármassági szavatokat? Jézus azt mondta: “Amint Lót napjaiban volt...” 
Látjátok ezt? 

 1Móz 7:15,15; 1Móz 18:9 

134 Figyeljétek meg. Próféták. Jött egy a lelki egyházhoz - a 
menyasszonyhoz, Ábrahámhoz -, amely először is nem Sodomában volt. 
Figyeljétek meg, mit tett Ő. Nem prédikált úgy, mint azok. Tanította őket, de 
bemutatott előttük egy jelet. Bemutatta a messiás-i jelet. A hátával fordult a 
sátor felé, és azt mondta: “Ábrahám...” Emlékezzünk rá, hogy valójában egy 
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79 És ez így kezdődött el, látjátok. Miért? Azt mondták: - Nézzetek ide, 
ez indokolható... Ti pedig hallgatnátok. Mondjuk, hogy eljön ide egy ember, 
és azt mondja: - Ez a gyülekezeti ház túl kicsi. Építsünk egy nagy gyülekezeti 
épületet. Én majd építek nektek ide egyet, amelyik ennyi pénzbe fog kerülni. 
Fél millió dollárt fektetünk be. Rádión fogom ezt hirdetni... Amikor ilyet 
tesznek, az  tízből kilenc esetben melléfogás. Ismeritek ezt a fajtát. 

 Tudjátok, az első dolga az, hogy úgy irányítsa a dolgokat, hogy az neki 
megfeleljen. Semmit nem mondhattok, mert ott van hátul X. Y. testvér, ennek 
a gyülekezetnek a szponzora. Aztán van egy kis Ricky (egy beképzelt ember), 
aki idejön valami teológiai iskolából, aki annyit tud Istenről, mint egy 
hottentotta az egyiptomi lovagokról. Eljön, megkörnyékezi azt az embert, vesz 
neki egy új autót minden alkalommal, engedi, hogy vezessen, megveszi neki 
ezt és azt. Pontosan így kezdődött el. Rendben. 
80 Figyeljétek meg, bölcsesség és eszesség. Azt mondták: - Nézzük csak. 
Nem úgy volna értelmes... Az asszonyainkkal kapcsolatban, hát nem mindegy, 
hogy milyen a hajviseletük? 

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

 Figyeljük meg, hogy az a lélek elkezdett mozdulni és a gyülekezetbe 
annyi sok méltóság került, annyi sok nagy dolog, annyi pénz, hogy előbb-
utóbb elkezdtek erre hallgatni és felé hajolni: az ördög agyafúrtsága! És 
pontosan ez az, amit Éva tett az Édenkertben. Halljátok ezt. Így van. 
81 Nézzük meg, a természetes asszony - Ádám menyasszonya -, mielőtt 
Ádám mint feleségéhez jött volna el hozzá, elhajolt a Sátán sémájához Isten 
Igéje ellen, érvelés által. A Sátán megelőzte Ádámot abban, hogy Évával, mint 
feleségével éljen. Így van. Hallottátok a Menyasszonyfa című prédikációt, 
amely erről tanított, látjátok. Rendben. 

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

 1Móz 3:4 

 Ő azt mondta: “Óh, tudod, hogy az Úr nem tenné meg. Bölcs akarsz 
lenni. Tudni akarsz valamit. Hiszen nem vagy más, mint egy buta kisgyerek, 
látod. Meg kellene ismerned valamit.” 
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 Ha ez nem a Sátán! Ha ez nem a mai, modern... - Óh, azok csak egy 
tucat szent hempergők. Ne is figyeljetek rájuk. Ne... 
82 Az emberi faj első, természet szerinti menyasszonya, mielőtt a férje 
odajött volna hozzá, elesett a kegyelemtől azáltal, hogy a Sátán hazugságára 
hallgatott, miután Isten megerősítette őt az Ige mögött. Ha ő ott maradt volna 
az Ige mögött, nem esett volna el. Ez van tehát a természet szerinti - 
figyeljetek -, a természet szerinti asszonyban. És mi volt az átok? A tényleges 
átok, hogy kijöjjenek Isten Igéje mögül... 
83 Emlékezzünk rá, hogy ő elhitte annak a 98 százalékát. De csak egy 
dolgot kell elengedni. Ő sokat elhitt belőle. Óh, természetesen! Ezt mondta, és 
a Sátán elismerte, hogy az úgy volt. Ha csak egy helyen sarokba tud szorítani 
téged, ez minden, amit akar. Csak annyi kell, hogy a puskagolyót egy kicsit 
erre csavarjuk el, és nem fog célba találni, látjátok. Ennyi. Ő olyan sokat hitt 
belőle, és mégis mellétalált. 

 A következménye pedig az, hogy amiért ő elhagyta az Igét egy ici-pici 
kis érvelésért... Azt mondod: - Mi van az asszonyokkal? Miért akarsz 
ilyesmiről beszélni? Tudod, azok apró dolgok. Számít az, hogy van-e kezdeti 
bizonyítéka... Igenis számít! És kell, hogy ezt kiegyenesítsük! Majdnem hét 
gyülekezeti koron át találgattunk erről, de eljött az Óra, amikor Isten mondja 
el. És nem csak elmondja, hanem megmutatja, igazolja és bizonyítja is. Így 
van. Ha nem teszi meg, akkor az nem Isten. Ennyi. Isten az Ige mögött áll. 
84 Figyeljetek most. A természet szerinti asszony természet szerinti halált 
okozott, mert hallgatott az érvelésre, hogy bölccsé legyen. Hogy bölccsé 
legyen ahelyett, hogy az Ige mögött maradt volna és azt tette volna, amit Isten 
mondott neki. Ő a bölcsességet akarta, és hogy bölcs legyen. És hallgatott az 
érvelésre, és elveszítette az egész emberi fajt, látjátok. 
85 Most ez alkalommal a lelki asszony, Krisztus menyasszonya, aki 
pünkösd napján indult útnak a korai apostoli gyülekezettel, elvesztette 
ugyanezt a dolgot a nicea-i zsinaton. Lee, tudod, hogy így van. A nicea-i 
zsinaton, amikor eltékozolta a lelki születési előjogát arra, hogy elfogadja 
Konstantinusz nagy gyülekezeteit és a többi dolgokat, amit ajánlott velük. És 
eladta az Ige szerinti születési jogát egy csomó római dogmáért. 
86 Ez kemény a katolikusokra nézve, de a protestánsok ugyanezt 
csinálták! A Biblia úgy ábrázolja őket, mint a lányait... Mint a nagy parázna 
lányait. Pontosan így van! Mindannyian azok! Nincs kibúvó, de ezekből 
mindig volt egy kis maradék - mindvégig -, akikből a menyasszony áll. 
Figyeljük meg, hogy ő elvesztette a születési előjogát. Látjátok, mielőtt a férje 
odament hozzá, látjátok, a menyegző előtt ő már elvesztette az erényét. 
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124 Most pedig. Jelképek vannak itt, és mi nagyon alaposan meg akarjuk 
nézni őket. De az én értésem szerint, a legjobb tudásom szerint, látjátok, Jézus 
előre megmondta ugyanezt a dolgot a Máté 24-ben, látjátok. Azt mondta: 
“Hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, és háborúkról és háborúk 
híreiről, és háborúk...” De azt mondta: “Mindez még nem az”, látjátok. Az 
még nem az az idő. 

 Mt 24:19 

125 Látjátok, három kérdést tettek fel Jézusnak, látjátok, és Ő 
megválaszolta azt a három kérdést. Ez az a pont, ahol sok testvér 
összezavarodik, amikor próbálják elhelyezni... Az adventista testvérek, a 
hetedik napról és a többi dolgokról, ott abból az időből. “Jaj annak, aki olyan 
gyermekkel van, akit szoptatni kell. És a kapuk zárva lesznek a sábesz 
napján”, és ilyen dolgok. Óh! Ez egyáltalán nem is tartozik a kérdéshez. 
Egyáltalán nem! Ő arra adott választ, amit kérdeztek, de nem mindent az 
utolsó napokra vonatkoztatott. 

 Mt 24:6; Mk 13:7 

126 Azt mondta: “Hallani fogtok...” Most ezzel a dologgal foglalkozunk. 
Bővebben is belemegyünk ebbe néhány este múlva. Nézzétek. Azt mondta: 
“Hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről, stb. De mindez nem...” 
Látjátok. “Aztán ők ismét visszamennek, és felszabadítanak benneteket” és így 
tovább... Óh, óh, az még nem most van. Hanem amikor odaért ahhoz az 
időhöz, amikor arról beszélt nekik, amiről megkérdezték Őt a világ végével 
kapcsolatban: “Mikor lesznek meg mindezek? Mikor lesz az, hogy kő kövön 
nem marad? Mi lesz a jel? És mikor jön el a világ vége?” Három dolgot 
kérdeztek Tőle. 

 Mt 24:32 

127 Aztán amikor rátért a világ végére, Ő azt mondta: “Mikor látjátok a 
fügefa ágait zsendülni, akkor tudjátok, hogy az idő már a küszöbön áll. És 
bizony, mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez be 
nem teljesül.” 

 Mt 24:32 

128 Óh, hogy mennyire szeret a hitehagyott ember a magyarázat nélkül 
erre támaszkodni. Ő azt mondta: “Ez a nemzedék.” Nem az a nemzedék, 
amelyikhez beszélt; hanem az a nemzedék, amelyik látta a fügefa ágait 
zsendülni. 
129 Akartam valamit kérdezni tőletek. Csak nézzetek meg valamit, ami itt 
van a szemünk előtt. Izráel most először nemzet, 2500 év eltelte után. Ma este 
ott lobog Jeruzsálem fölött a világ legrégebbi zászlaja. Izráel hazatért. 
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figyeljétek meg: “... széles e világon, minden teremtménynek. Ezek a jelek 
követik...” 

 Ne vegyétek fel a Sátán hitetlenségi bélyegét! Ha teheti, akkor már ma 
este rátok teszi azt. Odaszorít a falhoz benneteket, ti pedig azt mondjátok, 
amikor kimentek innen: - Óh. Erről nem tudok semmit... Menjetek haza és 
tanulmányozzátok. Aztán legyetek őszinték és imádkozzatok, mert minden 
túlságosan is Ige szerinti ebben az órában, az időnek ebben a szent órájában. 
Évek óta megvan ez, bebizonyítva. Jöjjetek fel ezen keresztül, és ez az az óra. 
Ez az az idő! 

 Ne engedjétek, hogy belefúrja a fületekbe az ő hitetlenségi bélyegét, 
látjátok. Mert ő már kezdésnek hitetlen volt. Kételkedett benne. Rendben. Óh, 
ne engedjétek neki, hogy az ő bölcsességével vegye az Igét, hogy kicsavarja és 
megrontsa azt a saját bölcsességével, az érvelés erejévé. Csak legyetek 
alázatosak és mondjátok azt: - Isten mondta így, és ezzel el is van rendezve... 
Most. Óh, figyeljetek. Túl sokáig leszünk itt, úgyhogy jobban is tesszük ha itt 
abbahagyjuk ezt, és kezdjük. 

 Jel 4:7; Jel 5:5 

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

 Jel 6:1,3,5 

123 És amikor odalépett, mi történt? Nézzük meg, mit talált. “Jöjj és lásd. 
Egy titok van itt lepecsételve.” Már körülbelül 2000 éve itt van. Nézzük meg, 
mi az. És mit találunk, hogy mit látott ő itt? Egy vörös lovat előjönni. 

 Jel 6:4 

 Az én értésem szerint ez - az én értésem szerint -, az a nagy kard, ami 
a kezében volt... Három dolgot is meg kell néznünk a következő 15, 20 
percben. Olvassuk csak el és lássuk meg, hogy mit mond itt: 

 “És ott kiment (4. vers)... Ott kiment egy másik ló, amely vörös volt 
(az első ló fehér volt): és hatalom adatott a rajta ülőnek, hogy elvegye a békét 
a földről, és... hogy gyilkolják egymást: és egy nagy kard adatott neki.” 

 Mt 24:6 
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 Jel 3:17 

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

 Ha a Szentlélek azt mondta, hogy ilyen állapot lesz az utolsó időkben, 
akkor az úgy is van! Ezt nem lehet megkerülni. Ez így van. 
89 Most figyeljetek. Amikor ott eladta a születési előjogát, az Igére 
vonatkozó erényes jogát, mit tett akkor? Amikor Éva ezt megtette, ő 
elveszítette a teremtést. Az egész teremtés elesett alatta. Most figyeljetek. 
Amikor pedig a gyülekezet tette meg ezt, amikor dogmákat fogadott el a Lélek 
és az Ige helyett, azzal az egész rendszer átkozott lett. Minden felekezeti 
rendszer, amely valaha is volt vagy valaha is lesz, átkozott lett ezzel és 
elbukott, mert nincs másik út. 

 Ha összehozunk egy csoport embert, hogy kitaláljanak valamit, akkor 
az egyik így gondolkozik, a másik úgy gondolkozik, a harmadik meg amúgy 
gondolkozik. Összerakják a dolgot, és megrázzák, és ami ebből kikerekedik, 
azt kapjuk meg mi. 
90 Pontosan ezt csinálták a nicea-i zsinaton is. Pontosan ezt csinálják a 
metodisták, a reformátusok, a Krisztus Gyülekezete, és a többiek is. És senki... 
Nem számít, hogy Isten mit jelent ki az embernek, az ő elvárásaik és 
hitvallásaik szerint kell tanítania, mert máskülönben kirúgják onnan. Ne 
beszéljetek nekem erről: ott voltam, látjátok, és tudom. És pontosan ez történt. 
Tehát az egész dolog átkozott! 

 Jóel 2:25; Jel 18:4 

91 Nem csoda, hogy az angyal azt mondta: “Jöjj ki belőle, én népem, és 
ne légy részese az ő csapásainak!” Mert ő... Meg van átkozva, és el kell 
szenvednie Isten haragjánák az átkát magán, mert eladta az erényét és a jogát. 
De... Óh, óh! De emlékezzünk rá, hogy látva mindezt az állapotot, Isten mégis 
megígérte - a Jóel 2:25-ben, ha fel akarjátok jegyezni -, hogy az utolsó 
napokban, amikor Ő azt mondta: “... amit a sáska meghagyott, megette a 
szöcskő; és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár; és amit a 
cserebogár meghagyott, megette a hernyó...” És így tovább, kártevő kártevőt 
követve jött arra a gyülekezetre, míg végül nem maradt semmi, csak egy 
csonk. 
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 Jóel 2:25; Jel 18:4 

92 Figyeljetek. Amit a rómaiak meghagytak, azt megették a 
reformátusok; amit a reformátusok meghagytak, azt megették a metodisták; 
amit a metodisták meghagytak, azt megették a pünkösdiek, látjátok, amíg 
teljesen leértek a csonkig. És tudjátok, mit? Ha vesszük ezeket a kártevőket - a 
szöcskőt, a sáskát és a többit - és végigkövetjük őket a könyvben, akkor 
meglátjuk azt, hogy ugyanarról a kártevőről van szó, csak különféle szinteken.  

 Jóel 1:4; Jóel 2:25 

93 Tartsuk ezt fejben. Ugyanígy van a pecsétekkel is! Ugyanaz a kártevő! 
Látni fogjuk ezt, amikor kibontjuk ezt a dolgot, úgyhogy elmondom nektek 
most. Egész idő alatt ugyanarról a kártevőről van szó. Négy kártevő, négy itt, 
és tessék, ott vannak. Ugyanaz a dolog. Ugyanaz a lélek. Amit egy 
meghagyott, azt a másik megette. Amit a másik meghagyott, azt a harmadik 
megette. Így tovább, amíg el nem értek a csonkig. De Jóel azt mondta: 
“Helyreállítom, azt mondja az Úr, mindazokat az éveket, amelyeket a hernyó 
megevett.” 

 Jel 10:7 

94 Mi az? Hogyan fogja ezt elvégezni? Ha antikrisztusként indult útnak 
azáltal, hogy Krisztus tanítása ellen szólt, hogy dogmát fogadott el az Ige 
helyett, és az évek során a reformátorok ebből merítettek, amint a Biblia azt 
mondta: “... az utolsó napokban, amikor felhangzik...” Jelenések 10:1-7, Ő azt 
mondta, hogy Isten titkai bevégeztetnek az utolsó napokban, a hetedik angyal 
hangjának felhangzásakor. 

 Mal 4:5,6 

95 Malakiás 4 azt mondja, hogy Ő elküldi Illést mielőtt az a szörnyűséges 
nap eljön a földre, amikor Ő úgy megégeti azt, mint a kemence. És Ő 
helyreállítja és visszahozza a gyermekeket az atyák hitéhez: az eredeti 
apostoli, pünkösdi hithez, amelyről megígérte, hogy helyre fogja állítani. Ez 
annyira egyértelmű, amilyen egyértelműen csak fogalmazhat az Írás. Meg van 
ígérve. És ha az utolsó napokban vagyunk, akkor valaminek történnie kell. És 
ez történik is, és látjuk ezt. 
96 Figyeljük meg a Sátán háromságát: ugyanaz a személy jön, csak egyik 
testből a másikba megy át. Pontosan így tettek azok a rovarok - azok a 
kártevők - is, egymás után. Pontosan! Nikolaita: szellemi antikrisztus. Pápa: 
hamis próféta. Fenevad: az ördög maga, testet öltve. Máshogy nem teheti. 
Csak tartsátok ezt észben. Amikor ezt követitek, akkor látni fogjátok ezeket a 
lovasokat egyenesen ehhez tartani. Csak egy képet adok elétek. Ha 
felrajzolnám a táblára, akkor jobban megértenétek. Látjátok, én figyelem. 
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116 Amikor az Ószövetségben egy embert rabszolgaságra adtak, minden 
ötvenedik évben a kürtölés éve volt: jubileumi év. A negyvenkilencedik évet 
követte a jubileumi év. És amikor a rabszolga ezt hallotta, és szabad akart 
lenni, semmi sem akadályozhatta meg a szabad emberré válását. Egyszerűen 
eldobhatta a kapáját és azt mondhatta: - Viszontlátásra! És hazamehetett. 
Megszólalt a trombita. Így igaz. 

 2Móz 21:6 

117 Ha viszont nem akart menni, és elégedett volt a gazdájával, akkor 
bevitték őt a templomba, fogtak egy árat - tudjátok, mi az ár -, és átszúrták 
vele a fülét, lyukat fúrtak bele. Ez annak a jele, hogy soha nem mehet el. Így 
van? A gazdáját kell szolgálnia minden időben. Nem számít, hogy hányszor 
hangzik még fel a jubileum hangja, vagy hogy mi történik, mert ő teljes 
mértékben eladta a szabadságra vonatkozó születési jogát. 

 Jn 8:32 

118 És amikor az ember elutasítja az evangéliumi igazságot, a Sátán 
megbélyegzi őt. Hol? A fülében. Megsüketíti őt, hogy többé ne hallhassa az 
igazságot. Ezzel ő be is van fejezve! Azzal a csoporttal marad, amelyikkel van, 
ha nem hallja az igazságot! “És megismeritek az igazságot, az igazság pedig 
szabaddá tesz benneteket.” Az igazság szabaddá tesz. 

 Jn 14:12 

119 Isten megjelöli az Övéit, amikor eljönnek. Isten megjelöli az Övéit 
azáltal, hogy igazolja az Ő megígért Igéjét általuk. Pontosan így van! Szent 
János 14:12. És egy másik dolog is van, ha le akarjátok írni, a Márk 16. Jézus 
azt mondta: “... ezek a jelek követik azokat, akik hisznek.” 

 Mk 16:17 

120 Vegyük csak ezt egy percig. Viccelt Ő? Csak az apostolokra gondolt 
ott, mint ahogyan némelyek mondják nekünk? Figyeljetek, olvassátok el ennek 
a hátterét. “Menjetek el (hová?) az egész világra, (...) és hirdessétek ezt az 
evangéliumot (kinek?) minden teremtménynek.” Az útnak még az egy 
harmada sincs megtéve. Ezek a jelek követik, az egész világon, minden 
teremtménynek, bárhol is legyen ez az evangélium prédikálva. “Ezek a jelek 
követik azokat, akik hisznek”, nemcsak egy kis maroknyi embert. 

 Mk 16:15,17 

121 Mint ahogyan egy ember egyszer azt mondta nekem: - Isten csak a 
tizenkét apostolnak adta a gyógyítás ajándékát... Sokan itt ültek a testvérek 
közül, amikor ezt mondta. Aztán kapott is eleget néhány perc alatt. Tehát, 
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112 Most figyeljetek. Sátán, amikor testet ölt az övéiben, akkor ők azokat 
cselekszik, amiket ő cselekedett. Nem látjátok? Mit cselekedett ő? Egyenesen 
odament ahhoz az ártatlan asszonyhoz és becsapta őt. És pontosan ez az, amit 
ezek közül az ördögök közül némelyek tesznek. Odamennek egy helyre, ahol 
egy kis pásztor éppen útnak indít valamit, odamennek, és azt mondják: - Óh, 
ha egyszerűen csatlakoznál hozzánk... Ugyanaz az ördögi munka ez. Pontosan 
ez az igazság! 

 Amikor a Sátán testet ölt a gyülekezetében, ha valahol van ördög, 
akkor ők azok, akik gyilkolnak és mészárolnak és a többi ilyen dolgot 
cselekszik, mert a Sátán először is egy gyilkos, egy hazug és egy tolvaj. 
Rendben. 
113 Mit tesz a Sátán, amikor testet ölt az emberek között? Kötelessége az, 
hogy okos legyen. Éles eszű. Kutassátok át a Bibliát és mutassatok egy olyan 
helyet, ahol Isten foglalkozott az értelmi beállítottságú emberekkel. Keressétek 
csak, és lássátok meg, hogy nem mindig a nagyeszű embereket szállta-e meg 
az ördög. Nagy szó ez, de ez az igazság. Kihívlak benneteket, hogy vegyétek 
csak Ábel és Káin vérvonalát, nézzétek végig azt a 14 nemzedéket, és lássátok 
meg, hogy kik vannak a nagyeszűek között és kik az alázatosak között. 

 Mk 16:17 

114 Miért nem ilyen embereket választott Jézus? Halászokat választott és 
olyanokat, akik még a saját nevüket sem tudták leírni. Őket tette meg az 
egyháza fejévé. Így van. A bölcsesség semmi. Az Krisztus ellen van. A világi 
bölcsesség mindig Krisztus ellen van. Jézus soha nem mondta azt nekünk, 
hogy menjünk és építsünk teológiai főiskolákat - soha nem tett ilyet -, vagy 
hogy legyenek Bibliaiskoláink. Ő azt mondta: “Hirdessétek az Igét, 
hirdessétek az evangéliumot.” Aztán ha azt mondta, hogy: “És ezek a jelek 
követik azokat, akik hisznek...” Látjátok, kell, hogy... Más szavakkal, Ő azt 
mondta: “Menjetek, és mutassátok meg Isten hatalmát minden nemzetnek.” 
115 Most figyeljetek. A Sátán kötelessége az, hogy megrontsa Isten Igéjét 
a bölcsesség érveléséért. Óh, óh! Óh, akkor ő azzal jelöli meg az övéit, hogy 
elutasítják az eredeti Igét.  

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

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

 3Móz 25:9-13 

Második pecsét 25 
 
 1Jn 4:3,4 

97 Először... Emlékezzetek rá. Először is ő egy antikrisztusi lélek. János 
mondta így. “Kicsiny gyermekek, az antikrisztus lelke... már munkálkodik az 
engedetlenség gyermekeiben.” Látjátok, az a dolog elkezdődött. Aztán egy 
mondás lett belőle a következő gyülekezeti korban. Az azt követő gyülekezeti 
korszakban egy tanítás volt már. A következő gyülekezeti korban 
megkoronázták. Hát nem olyan egyértelmű ez, mint az olvasás, bárhogyan is 
olvassuk? 
98 Ott jön. Először minek nevezték őt? Antikrisztusi léleknek, mert az Ige 
ellen volt. Ezzel indult el a dolog. Pontosan ezzel indult el az egész dolog, az 
Isten Igéje ellen való fordulással. Nem azért, mert Éva egy napon elfenekelte 
Káint, látjátok. Nem emiatt kezdődött el. Az egész dolog abból lett, hogy ő 
elfordult az Igétől. Elfordult az Igétől! És az első dolog, amely elindította a 
prostitúciót az élő Isten gyülekezetében, a Krisztus menyasszonyában, az 
Igétől való elfordulás volt, és hogy Isten Igéje helyett elfogadták a római 
dogmát. Mi történt minden szervezettel? Pontosan ugyanez. 

 Mal 4:6 

99 Most... De megígérte, hogy az utolsó napokban Ő módot ad a 
helyreállításra, Az Úr Igéje úgy hullik majd a földre, mint ahogyan kezdetben 
volt, és mit fog helyreállítani? Mivel indult el? Hogy az Ige ellen volt! És mit 
kell ennek az embernek tennie, amikor eljön Isten Lelke által felkenve? 
Egyszerűen visszahozza a gyermekek hitét az atyák hitéhez. Így végzi el Ő a 
helyreállítást. 

 Jn 5:19; Jn 14:12 

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

 Most először... Aztán ő egy antikrisztussá vált. Ő csak egy lélekben 
tudott antikrisztus lenni. Tehát ő egy antikrisztussá lett, és az a lélek fogott 
egy embert, aki ugyanazokat a dolgokat tanította, mint amiket az az 
antikrisztusi lélek tett. És aztán így lett belőle az antikrisztusi lélek hamis 
prófétája, látjátok. Most akkor, mi van az emberrel egy szervezetben? Ítéljétek 
meg magatok. Nem tudom, mit gondoltok róla. Rendben. 
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101 Végül pedig egy fenevad lett belőle. Most várjunk, és majd rátérünk 
erre egy kicsit később, látjátok. Rendben. Ha így épül fel a Sátán háromsága, a 
Sátán egész idő alatt... Sátán: antikrisztusi lélek, az antikrisztusi lélek testet 
ölt, hamis próféta, és aztán egy fenevad lesz belőle, látjátok. Amikor... Nem 
egy démon volt abban az antikrisztusban, hanem amikor maga a Sátán vettetik 
ki, ő lejön és átveszi azt a helyet, ahol a démon volt. Az ördög akkor... Akkor 
az ördög ölt testet egy emberben. Ez csak önmagát ismétli. 
102 Ez volt Júdás Iskáriótes. És mit tett ő? Ő is egyike volt azoknak, akik 
Krisztus ellen voltak? Nem, hiszen ő volt a kincstáros. Ő is Vele járt. 
Természetesen. Velük járt, velük ment ki, ördögöket űzött és pontosan 
ugyanazt tette, mint a többiek. 

 Ézs 7:14; Mt 1:23; Lk 17:12 

103 És Krisztus volt a testet öltött Isten: Isten, testben testet öltve, 
Immánuel. Júdás pedig a kárhozat fia volt, amint Jézus volt Isten Fia. Testet 
öltött Isten; testet öltött ördög. Néhány ember csak három keresztet lát abból 
az időből. Pedig négy volt. Három volt a Golgotán, amit látunk. Jézus volt 
középen, egy tolvaj Tőle balra és egy tolvaj Tőle jobbra. És figyeljetek. 

 Mt 27:40; Lk 23:39 

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

 Mt 4:3; Lk 4:3 

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

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

 Lk 22:64 

105 Egy rongydarabot tettek a fejére, az ő drága szemei elé így, fogtak egy 
botot és megütötték a fejét, és azt mondták: “Mondd meg nekünk... Ha próféta 
vagy, mondd meg, hogy ki ütött meg.” Egymásnak adogatták a botot. “Mondd 
meg nekünk, hogy ki ütött meg, és hinni fogjuk, hogy próféta vagy.” Ő ki se 
nyitotta a száját. Csak ott állt. Nem bohóckodik. Csak azt cselekszi, amit az 
Atya mutat Neki. Hadd menjenek csak tovább. Közeleg az ő idejük. Ne 
aggódjatok. 
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 Mk 5:30 

106 Most pedig. Megérintették a ruháját. Nem éreztek erőt. De az a 
szegény kis asszony... Szükségben volt, és megérintette a ruháját. Ő pedig 
megfordult és azt mondta: “Kicsoda érintett meg engem?” Mennyivel másabb 
volt az az érintés! Attól függ, hogy hogyan érinted Őt meg, látod, hogy mit 
hiszel. Értitek? 
107 Amint a Sátán... Amint testet öltött az antikrisztusból a hamis 
prófétába most, és a zsidók idejében antikrisztus volt a korai gyülekezet... A 
sötét középkorban lett ő a világ számára a hamis próféta. Látjátok, ahol van... 
Az utálatosságokkal teli pohár? Ez a gyülekezeti kornak van. 
108 Most pedig. De a gyülekezet hazamenetele utáni korban egy fenevad 
lesz belőle. Ő válik a testet öltött ördöggé, ő lesz maga a vörös sárkány. Óh, 
óh! Nem értitek, mit mondok? Ő testet ölt akkor a övéiben. Megkötözi őket az 
erejével. A hamis próféta egyenesen beleprófétálta őket ebbe, átadta őket az 
erős tévelygéseknek, hogy elhiggyenek egy hazugságot és hogy kárhoztatva 
legyenek általa, megtagadván az Igét a kegyesség látszatával. 
109 Isten egy hármasságban munkálja ki az Ő helyét: megigazulás, 
megszentelődés, és aztán testet öltött az Ő népében a Szentlélek keresztség 
által. Ugyanez a dolog: az ördög csak utánozza Krisztus példáját. Óh, a Sátán 
testet ölt! 
110 Most figyeljetek. Sátán... Amikor Jézus testet ölt az Ő népében, akkor 
ugyanaz az élet van az adott személyben, mint amelyik Krisztusban volt. Mi 
történne akkor, ha kivennéd egy szőlőtő életét, és beletennéd egy töknek a 
tövébe? Az a tő már nem tököt teremne, hanem szőlőt. Mi van akkor, hogyha 
kiveszed egy barackfa életét és beleteszed azt egy körtefába? Körtét teremne? 
Nem: barackot teremne. Az élet mondja meg, hogy mi az, látjátok. 

 Jn 14:12 

111 Amikor hallasz embereket azt mondani, hogy megvan nekik a 
Szentlélek, és közben tagadják ezt az Igét, akkor ott valami nincs rendben. A 
Szentlélek írta azt az Igét. Jézus ezt mondta: “Ha egy emberben ott van az én 
Lelkem, ő az én cselekedeteimet teszi.” Ha el akarjátok ezt olvasni, ha fel 
akarjátok ezt jegyezni, ez a Szent János 14:12-ben van. Rendben. “Aki hisz 
énbennem, azokat a cselekedeteket cselekszi majd, amelyeket én cselekszem. 
Sőt, ennél többet is fog cselekedni, mert én az Atyához megyek.” 

 Aztán Ő megszenteli és megtisztítja azt az embert, hogy Isten elé 
állhasson. Az a tintacsepp becsöppen oda, keresztülviszi őt a szakadékon. 
Látjátok? 


