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Addig is, újra énekelünk, nem csak úgy Neki, hanem magasztalással Őérte, aki 
meghalt helyettünk és megváltott bennünket: Szeretem Őt. 

  Szeretem Őt, szeretem Őt, 

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 

 

Ötödik pecsét 
 

 Hajtsuk meg a fejünket imádságra. 
1 Kegyelmes mennyei Atyánk, mindenható Isten, aki előhoztad Jézus 
Krisztust a halálból és újra megmutattad Őt nekünk ezekben az utolsó 
napokban a Szentlélek erejében, mi hálásak vagyunk a halhatatlan Isten 
hatalmas látogatásaiért. És most, Atyám, egy újabb óra előtt állunk, egy olyan 
óra előtt, amelyik sok ember örök végállomását megváltoztathatja. És ennek a 
megközelítéséhez, Urunk, mi nem vagyunk elegendőek, mert a Szentírás azt 
mondja, hogy a Bárány vette a kezébe a könyvet és nyitotta fel a pecséteket. 

 Óh, Isten Báránya, lépj elő, imádkozunk. Téged hívunk, Urunk, a 
hatalmas megváltót. Jöjj elő és mutasd meg nekünk a megváltás tervét, amely 
éveken keresztül rejtve volt. Törd fel nekünk ezt az ötödik pecsétet ma este, 
Atyám, és jelentsd ki nekünk, ami a pecsét alatt van. Hadd menjünk el jobb 
keresztényekként innen, mint amilyenek most vagyunk, hadd legyünk 
megfelelőbbek az előttünk álló feladatra. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. 

 Jó estét, barátaim. Nagy kiváltságnak tartom azt, hogy itt lehetek ezen 
a nagy eseményen. Nem tudok egyetlen más helyet sem, ahol jobban érezném 
magam, mint hogy a Király munkáját végezzem. És most, főleg hogy ezekhez 
a leckékhez értünk, amelyeket vártunk… Ha Ő nem jelentené ezt ki nekem, én 
sem tudnám ezt átadni nektek. 

 Nem a saját gondolataimat próbálom meg használni, vagy bármi mást. 
Csak azt, amit Ő ad. Így igaz. És biztos vagyok abban, hogy ha nem 
használom a saját gondolataimat, és ha úgy jött, mint ahogyan eddig is jött, és 
ha az egész életen keresztül ez még soha nem tévedett, akkor most sem fog 
tévedni. 

 Mi csak dicsőségesen… És nagyon, nagyon hálásak vagyunk azért, 
amit Ő tett értünk: az élő Isten nagy, titokzatos keze. Milyen nagyobb dolog 
lehetne, mennyivel lehetnénk kiváltságosabb emberek, mint hogy a királyok 
Királya és az urak Ura van itt közöttünk? 
2 Biztos, hogy trombitákat fújnánk, zászlókat lengetnénk és szőnyegeket 
gördítenénk ki, meg minden mást, ha ennek a nemzetnek az elnöke jönne el a 
városba. De gondoljatok bele – az rendben volna, mert az egy megtiszteltetés 
lenne a város számára -, de gondoljatok bele abba, hogy a királyok Királyát, 
Istent hívjuk meg a mi kis szerény, alázatos gyülekezeti házunkba ma este. És 
nem… Ő nem arra vágyik, hogy szőnyegeket gördítsünk elé, meg más ilyen 
dolgokat. Hanem arra vágyik, hogy alázatos szívek feküdjenek előtte, hogy Ő 
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foghassa ezeket az alázatos szíveket és kijelenthesse nekik azokat a jó 
dolgokat, amelyeket Ő tartogat az Őt szeretők számára. 

 Most pedig kérjük… Van egy bizonyságtételünk, amit szeretnék 
elmondani. Ha tévedek ezzel kapcsolatban… Most hallottam – és lehet, hogy 
tévedek -, de szerintem itt vannak azok az emberek, akikre ez a bizonyságtétel 
vonatkozik. 
3 És aztán… Pár nappal ezelőtt, amikor otthon voltam Arizona 
államban, kaptunk egy telefonhívást egy kisfiúról, akinek reumás láza volt. És 
az a szívre megy. És ő olyan… A papája és a mamája nekem olyan nagyon 
kedves barátaim. Az egyik diakónusunk volt ő a gyülekezetből, Collins testvér. 
Az ő kisfia, a kis Mikey (ejtsd: májki), Joe játszópajtása szenvedett a szív 
reumás lázában. Az orvosok pedig hazaküldték őt, ágyba fektették és azt 
mondták a szüleinek, hogy még egy pohár vízért sem ülhet fel, azt is 
szívószállal kellett innia, annyira rossz állapotban volt. A szülők pedig hívők, 
járnak a gyülekezetbe és hisznek. 
4 Egy pár estével ezelőtt pedig, nem próbálva várni… Vasárnapra 
gyógyító szolgálatot hirdettünk, de aztán látva, hogy kérdésekre kell majd 
válaszolni, töröltük a gyógyító szolgálatot. Aztán volt nekem egy kis valamim, 
amit belül tartottam a szívemben. Az anyuka és az apuka pedig tudni akarták, 
hogy elhozhatnák-e a kisfiút ide a terembe, és elhozták ide. A Szentlélek pedig 
gyógyultnak mondta ki. 

 A szülők pedig ezt tiszteletben tartva hazavitték a kisfiút, és küldték az 
iskolába. Egyszerűen csak küldték az iskolába. És az orvosnak tudomására 
jutott ez a dolog. Az orvosnak pedig nem tetszett ez. Úgyhogy megmondta az 
anyukának, hogy a gyereknek ágyban kellene lennie, az anyuka pedig 
elmondta neki a történteket. 
5 És úgy tudom, hogy az az orvos, ahogy értem, egy keresztény hívő egy 
felekezetben, a hetednapos adventistáknál. És így azt mondta az orvos: - Hát 
akkor azt kellene… Itt az ideje, hogy megvizsgáljam a kisfiút… Azt mondta: - 
Legalább engedje meg, hogy megvizsgáljam… 

 Az anyukája azt mondta: - Természetesen... Levitte hozzá a kisfiút, az 
orvos megnézte a vérképet, ahol a reumás láz látszik. És úgy tudom, hogy az 
orvos annyira elcsodálkozott, hogy azt sem tudta, mit csináljon. A kisfiú 
teljesen ép és egészséges volt. 
6 Itt vannak Collins-ék? Lehet, hogy rosszul mondtam el valamit. Így 
volt, Collins testvérnő? Igen. Ott van a kis Mikey Collins, aki hat vagy hét 
éves lehet. És ez a dolog itt történt meg a gyülekezeti teremben úgy három 
estével ezelőtt. 
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én teljes szívemből hiszem, hogy az irgalom ajtaja elkezd bezáródni, és hogy 
készen állsz az utad megtételére, hogy megváltsd a Tiéidet. 

 Míg van hely és van egy nyitott ajtó – amint Nóé napjaiban volt -, ezek 
a drága lelkek (soul), akik ennek a porsátornak a testében laknak, amely egy 
napon el fog múlni, és akik felemelték azokat a halandó kezeket… A bennük 
lévő meggyőződés miatt és hitükről való vallástevésükért, és hogy a Te 
javaslatodat akarják elfogadni az üdvösségükért, ezen a nyitott… Lepecsételt 
könyvön, amely megnyittatott számunkra, add meg nekik, Uram, ma este a 
Jézus Krisztus igazságosságának ruháját és ruházd fel abba a lelküket (soul), 
hogy állhassanak meg Te előtted azon a napon, ami már nagyon közel van, 
tökéletesen a Krisztus vére által. 

 ApCsel 19:2-5 

 Úr Isten, ha ők nem keresztelkedtek meg Jézus Krisztus nevében – 
azon a kijelentésen, amit Te adtál nekem ezzel kapcsolatban, és látva, hogy Pál 
parancsolta az embereknek, hogy a Keresztelő János által megkeresztelt 
emberek újra megkeresztelkedjenek Jézus Krisztus nevére, hogy vegyék a 
Szentlelket, az ApCsel 19-ben -, kérlek arra, hogy Te győzd meg őket, Urunk, 
az igazságról, hogy engedelmeskedjenek Neked. 

 És aztán, az elfogadásuknak való engedelmességben és a 
megvallásukhoz való engedelmességben menjenek a vízbe, és Te ezért töltsd 
be őket a Szentlélekkel a szolgálathoz való halatomért az életük hátralévő 
részében. Neked ajánlom most őket az Isten feláldozott Bárányának nevében, 
Jézus Krisztus nevében. Ámen. 

  Szeretem Őt, szeretem Őt,  

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta üdvösségem 

  A Golgota fáján. 

 Nektek, akiknek a keze fent van: engedelmeskedjetek a Lélek 
parancsának, amely követni fogja az Ige rendeléseit a megtért bűnösök 
számára. Minden cselekedetetekben kövessétek azt. És a Menny Istene 
jutalmazzon meg titeket az Őérte való kiállásotokért. Az Úr áldjon meg 
benneteket. 

 Holnap este hozzátok a ceruzáitokat és a papírjaitokat, ahogy tettétek. 
Itt akarunk lenni ugyanebben az időpontban, pontosan 19:30-kor, ha az Úr 
akarja. És imádkozzatok értem, hogy Isten nyissa meg számomra a hatodik 
pecsétet holnap, hogy tudjam azt úgy elétek hozni, ahogyan Ő adja nekem. 
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nektek, amennyire tudjuk, mártíroknak lennetek, bár lehet, hogy azok vagytok, 
de egy fehér ruha el van készítve számotokra. És ha Isten kopogtat most a 
szíveden, miért nem fogadod el? 
229 Most pedig hajtsuk meg a fejünket. Ha az a személy vagy azok a 
személyek itt vannak, akik vágynak erre, vagy el akarják fogadni ezt a hitük 
alapján abban a kiontott vérben, amit Isten kiontott értetek… Jobban 
szenvedett, mint bármi, amit egy halandó… Egyetlen halandó lény sem tudott 
volna úgy szenvedni, hogy a saját gyászolása elválasztotta volna az ereiben 
lévő vizet és vért. Mielőtt a Golgotára ment, vércseppek hullottak a testéből, 
olyan gyásszal és megszakadt szívvel, amiatt, amit tennie kellett. De… 
Visszautasíthatta volna, de ő meg akarta azt tenni érted és értem. 

 El tudsz utasítani ilyen páratlan szeretetet? És látod most ezeknek a 
pecséteknek a megnyitása által amit tettél, és amit Isten tett érted, és készen 
állsz arra, hogy odaadd az életedet Istennek. És ha Ő kiragad téged az 
antikrisztus kezéből, ahol most vagy, akkor elfogadod-e az ajánlatát azáltal, 
hogy egyszerűen csak felemeled Hozzá a kezedet, és azt mondod: - Istenem, 
ezzel jelzem, hogy elfogadom a kegyelem ajándékát. És Branham testvér, 
kérem a te imádságaidat, hogy mindig hű maradjak… 

 Emeld fel a kezedet, és én imádkozni fogok. Isten áldjon meg. Isten 
áldjon meg. Tényleg gondold komolyan. Ne csináld, csak ha komolyan 
gondolod. És ott, ahol ülsz, helyben fogadd el. Mert emlékezz rá, hogy nem 
tudtad volna felemelni a kezedet, hacsak valami nem mondta volna neked, 
hogy tedd meg azt, és azt semmi más nem tehette meg, csakis Isten. 

 Tehát most, hogy látjuk az Igéket olyan tökéletesen kibontakozni… 
Látjátok, mi zajlott végig a korokon keresztül, az utolsó néhány évben, húsz 
vagy harminc évben, és látjátok azt teljesen igazolttá lenni. Látjátok, hogy az 
Ige pontosan megmondja, hogy mi történt és hogy mi fog történni. És aztán a 
Krisztus munkájában való hit alapján, az ülőhelyeteken felemelt kezekkel 
mondjátok azt: - Ettől a perctől ez el van rendezve. Krisztust elfogadom az én 
megváltómnak és Őérte fogok élni az életem hátralévő részében, és vágyom 
arra, hogy Isten betöltsön engem a Szentlélekkel. 

 Ha nem keresztelkedtél még meg Jézus Krisztus nevében, akkor a 
medence ott vár rád. Imádkozzunk. 

 Úr Isten, volt néhány… Sok ember emelte fel a kezét. És biztos 
vagyok benne, hogy Te ugyanaz az Úr Jézus vagy, mint aki sok évvel ezelőtt 
elvégezted az engesztelést értünk. És azáltal, hogy ezeket a pecséteket látjuk 
kijelentést nyerni és az elmúlt néhány év során itt megtörtént nagy dolgokat, 

Ötödik pecsét 3 
 
 Óh, biztos, hogy az emberi lényeken kívül más is itt volt a teremben! 
A nagy, hatalmas Jehovah, bizony, aki eljön az Igéje tiszteletére. És annyira 
hálás vagyok, hogy ezt hallottam, látjátok. Tudom, hogy mindnyájan hálásak 
vagyunk. Nem csak én, hanem mindnyájan, mert mi volna akkor, ha a te 
kisfiadról vagy az enyémről lenne szó? 
7 És emlékezzünk rá, hogy bizonyságtételt mondani, csak egy… Csak 
veszünk egyet innen-onnan, mert mindenütt történnek ezek, csak hogy 
tudjátok azt, hogy az én igazi szolgálatom az isteni gyógyuláson van. De azért 
vagyok itt ezekért a pecsétekért, mert… De egy kicsit később majd megértitek, 
hogy miért kellett ezt tennem. Tehát én nem vagyok tanító. Nem vagyok 
teológus. Csak imádkozom a betegekért, és szeretem az Urat. 
8 Ebben viszont… Tegnap este egy kislányról mondtunk el 
bizonyságtételt… Megvan a neve, Billy-nél itt van, hogy hol vannak a szülők 
és hogy kik ők. Ez a kislány pedig a leukémia utolsó stádiumában volt. Így 
igaz, olyan rosszul volt, hogy szájon keresztül már nem is lehetett táplálni. 
Úgy kellett… Vérátömlesztést is kapott. Egy kis picike lány volt. Korához 
képest pici volt, mint itt ez a kis hölgy szerintem. De ilyen magas volt… 
Olyanok voltak, mint a legtöbben közülünk. A gyermek és a szülők ruháiról 
meg lehetett mondani, hogy nagyon, nagyon szegények voltak, és így… De 
nagyon tisztességtudóak. A Szentlélek pedig gyógyultnak mondta ki a 
gyermeket. 

 Csak gondoljatok bele ebbe! Leukémiával! Az a kislány… A vére 
pedig már olyan rossz volt, hogy szájon át nem is tudták táplálni. Úgy 
kellett… Menniük kellett a kórházba és a vért… Vérátömlesztést adni neki. És 
talán glukózzal vagy mivel kellett táplálni. Nem tudom, hogy milyen orvosi 
szavakkal kell elmondani ezt a betegséget, de így kellett táplálni őt. Mielőtt 
pedig az a gyermek elment innen, egy hamburgerért sírt. 
9 A szülők pedig, miután hallották a Szentlélektől az ÍGY SZÓL AZ 
ÚR-t… És ők idegenek, még soha nem voltak itt korábban, de… Egy kedves, 
idős házaspár foglalt ülőhelyet nekik egy pár perccel ezelőtt, Kidd testvér és 
felesége mondták el nekik, hogy mit kell tenniük és mire kell figyelniük. A 
gyermek pedig maga ette meg a vacsoráját az úton hazafelé. Aztán pedig két-
három nappal később már iskolában volt, elment az orvoshoz, az orvos pedig 
nagyon elcsodálkozott! Azt mondta: - Nyomát sem lehet a leukémiának 
fellelni ebben a gyermekben… 
10 Ez pedig egy azonnali megmutatkozása a mindenható Isten 
hatalmának: hogy veszi a véráramot és teljesen megtisztítja azt, és hogy egy új 
élet lüktetését rakja oda vissza – mert a véráramod az életed, halandó ember; 
és új sejteket teremt és kitisztítja a régieket. És hogy mi ez, ez teljesen… Azt 
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mondanám: Istennek egy teremtő cselekedete az, hogy vesz egy annyira rákos 
véráramot, hogy a kisgyermek… Sárga, fel van puffadva és mindössze néhány 
perc alatt egy teljesen új véráramot ad neki. 
11 Hiszem, hogy – ezt nem az Ő nevében mondom, csak az én hitem 
kinyilatkoztatásaként – ami a Sabino-kanyonban történt a minap… Hiszem, 
hogy már közel van az óra, amikor a hiányzó végtagok helyreállíttatnak, és a 
Teremtő dicsőséges ereje… Hiszem, hogy ha Ő képes megjelentetni egy 
mókust, amelynek nincs… Itt, ha egy asszonynak vagy egy férfinak csak 
valamelyik testrésze hiányzik; ott viszont az állat egész testét. Ő Isten! 
Szeretem Őt. 

 Belekezdtem ezekbe a témákba, és csak beszélünk tovább; az emberek 
meg ott állnak a falak mellett, az előcsarnokban és a többi helységben. 
Úgyhogy egyből rátérek az üzenetre, és szeretném elmondani azt… Szeretnék 
hálát adni Neki, aki mindenütt jelen van. És ma, amint semmit nem tudtam 
erről az ötödik pecsétről, az ugyanolyan titokzatos módon jött ma reggel, úgy 
egy órával a napkelte előtt, amikor kint voltam imádkozni. És ma… 
12 Az elmúlt öt vagy hat napon át csak ott ültem abban a kis szobában, 
senkivel nem beszéltem. Csak annyi időre megyek ki onnan, hogy az egyik 
barátommal egyek, néhány itteni barátommal. Természetesen tudjátok, kiről 
van szó: Wood testvérről és a feleségéről. És tudjátok… Náluk szálltam meg. 
És mindenki kedves volt. Nem volt semmi… Csak egyszerűen… Próbálok 
ezeknek a pecséteknek az üzenetével maradni. Ez fontos. Hiszem, hogy ez a 
kijelentés órája. Ennek a kijelentésének. 

 És most – akarom, hogy bizonyosak legyetek -, korán, mielőtt… 
Amilyen hamar csak tudjátok, írjátok le azt, hogy mit nem értettetek meg ezzel 
a hét pecséttel kapcsolatban, ha pedig leírtátok, akkor a cédulákat tegyétek ide 
az asztalra. Talán Neville testvér vagy valaki majd feltesz oda egy dobozt. Itt 
látom a kérdéseket. Ez jó. Jobb szeretném ha már ma este itt lennének nálam, 
hogy tudjak velük foglalkozni vasárnap délelőttig. 

 Most ez alkalommal ne tegyetek fel olyan kérdést, mint például: Mi a 
Szentlélek meglétének a bizonyítéka? Értitek? Arról szeretnék tudni, amiről 
tanítottam, hogy most ezzel az egy témával foglalkozzunk, egyenesen, mint 
ahogyan a gyülekezeti koroknál tettük. Látjátok, mert most ezzel foglalkozunk. 
13 Mint ahogyan úgy készültünk, hogy a betegekért fogunk imádkozni, és 
ahhoz talán majd egy másik ima kell. És ha fel vagy kenve, ha egy másik 
dologért jössz ide, akkor tudod. És keresed Isten, hogy megtudd: Lesz-e ott 
valaki ma este, Uram? 
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226 Két perc! Ámen. Sajnálom, hogy fél óráig itt tartottalak titeket. Nem, 
nem kellene ezt mondanom, látjátok. De nézzétek, itt van, a legjobb értésem 
szerint, a legjobb… Aszerint a kijelentés szerint, amit ma reggel még napkelte 
előtt az Úr Jézus Krisztustól kaptam, itt van a megnyitott ötödik pecsét, ami a 
másik néggyel mehet. Az Ő kegyelme által adta ezt nekem, az Ő kegyelme 
által neked és nekem. Hálát adunk Neki ezért, és az Ő segítségével Hozzá 
közelebb szeretnék élni, és másokat is arra tanítani, hogy ők is ezt tegyék, 
addig amíg Vele és veletek majd dicsőségben találkozom, és minden dolognak 
vége lesz. Szeretem Őt ezért, és ez a legjobb tudásom erről. És igazán hiszem 
teljes szívemből, hogy az első, második, harmadik, negyedik és ötödik pecsét 
kijelentésének az igaz kijelentése most már nyitva van számunkra. 

  Szeretem Őt, szeretem Őt, 

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 
227 Most pedig csendesen és tisztelettudóan Isten előtt, amint láttuk ezt a 
pecsétet megnyílni számunkra, hogy Istennek fognia kellett a saját, szeretett 
gyermekeit és megvakítani a szemüket és küldeni őket… Mert az Ő saját 
igazságossága megköveteli a bűn megítélését. Gondoljatok bele! Az Ő 
igazságossága és szentsége megköveteli az igazságosságot. 

 Ézs 7:14 

228 Egy törvény büntetés nélkül nem törvény. És nem lehet, hogy Ő Maga 
ellenszegüljön a saját törvényének, és továbbra is Isten maradjon. Ezért kellett 
Istennek emberré lennie. Nem tudott helyettesítőt találni, a fiút, aki nem volt… 
Csak egy átlagos fiút Magának vagy valamit. Isten lett… Jézus mind Fiúvá 
mind Istenné lett: csakis így tudta ezt igazságosan megtenni. Istennek 
Magának kellett elhordoznia a büntetést. Nem volna igazságos egy másik 
emberre áthelyezni, egy másik személyre. Tehát Jézus személye Isten volt 
testben megmutatkozva, akinek a neve Immánuel volt. És ahhoz, hogy ezt 
megtegye, hogy vegyen egy menyasszonyt és hogy megmentse a hitetlen 
pogányok egy elveszett csoportját, ehhez meg kellett vakítania a saját 
gyermekeit és aztán megbüntetni őket érte test szerint az elutasításért. De az Ő 
kegyelme gondoskodott a ruhákról. De az élet… Mi történt? És ha ezt kellett 
tennie azért, hogy nekünk legyen esélyünk, akkor hogyan tudjuk elutasítani ezt 
a lehetőséget szeretetben? 

 Ha van itt ebben az épületben ma este olyan személy, fiatal vagy öreg, 
aki eddig az ideig elutasította ezt a lehetőséget, amely Istennek ilyen nagy árba 
került, és ha el akarjátok fogadni Isten ajánlatát ma este, akkor… Nem kell 
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221 És a Biblia tanítja, hogy bennünket most Isten nemzett. A Szentlélek 
nemzett bennünket, aki bennünk a Krisztus, Isten egy fia, aki bennünk 
formálódik. És amikor ez a földi test elmúlik, ez a lelki test előjön a föld 
belsejéből, ahol egy másik test vár arra, hogy megkapja ezt. Ha ez a földi 
porsátor lehullik, akkor egy másik test fogadja azt. Ez a halandó test 
halhatatlanságot vesz fel. Ez a földi test mennyei testet vesz fel. Értitek, mire 
gondolok? 

 Van egy természet szerinti test, ami bűnös. De a felépítésében, 
ugyanúgy, van egy másik test, amelyikbe megyünk. És annyira hálás vagyok 
Istennek, hogy pásztorotokként és testvéretekként elmondhatom, hogy láttam 
azokat az embereket, Isten engem úgy segéljen, abban a testben, és hogy 
megérintettem őket a kezemmel. Így igaz. 

 Mt 17:2-4; Mk 9:2,3 

222 Figyeljünk, nézzétek. Nézzétek meg Mózest és Illést. Miután Mózes 
meghalt és Illés felvitetett a Mennybe, ő ott állt a Megdicsőülés hegyén a 
beszéd, hallás és értelem érzékeivel, és beszélt Jézussal a megfeszítése előtt. 
Milyen teste volt neki? 

 1Sám 28:7-25 

223 Nézzük meg Sámuelt. Miután körülbelül két éve már hallott volt, 
visszahívta őt a barlangba az endor-i javasasszony, és beszélt nyelven szólt 
Saulhoz. Hallotta Sault, válaszolt neki, és előre tudta a később megtörténő 
dolgokat. A lelke nem változott meg. Ő egy próféta volt. 
224 Amikor Illés lelke eljön egy emberre, az úgy fogja őt vezetni, ahogyan 
Illést vezette. A vadonba fog menni. Szeretni fogja a vadont. Gyűlölni fogja az 
erkölcstelen asszonyokat. A szervezet ellen lesz. Semmit nem fog 
visszatartani, senkiért.. Ez lesz az ő lelke. Mindig így jött el, látjátok. Mózes is 
ugyanaz a személy lesz. 

 Jel 22:8 

225 Most pedig. A Jelenések 22:8-ban ugyanez a dolgot látjuk. Tehát. 
Vagy hogy tisztázzuk azoknak, akik… Azok a lelkek (soul) – most figyeljétek 
-, az oltár alatt ennek a pecsétnek a felnyitásakor azok, akik megölettek 
Krisztus halála és a gyülekezet elragadtatása között – az Eichmann csoport és a 
többiek, azok az igaz zsidók, akiknek a nevei benne vannak a könyvben -, ha 
megfigyelitek, testvérek, az Ige szerint tudtak beszélni, kiáltani, hallani és öt 
érzékük volt. Nem pedig a sírban aludtak, eszméletükön kívül. Nagyon is 
ébren voltak, és tudtak beszélni, szólni, hallani és minden mást. Így van? Óh, 
segíts nekünk! 

Ötödik pecsét 5 
 
14 - Igen, lesz ott valaki sárga ruhában, a jobb sarokban fog ülni. És 
amikor hívod őt, így szólítsd őt meg, és mondd el neki, hogy ezt meg ezt tette, 
és hogy ez meg ez van neki… Csak menj le oda, figyelj, és ott lesz ő. Tessék, 
látjátok? Az más dolog. Így imádkozom: - Úr Jézus, mi ennek a magyarázata? 
Jelentsd ki nekem… 

 Úgyhogy most megint vegyük elő a kardjainkat, az Igét. Nagyon 
méltányolom Neville testvér lelki támogatását, és az ő testvéri szeretetét, hogy 
itt mögöttem imádkozik értem és ti is, ugyanúgy. 
15 Most pedig mivel péntek este van, próbáljuk úgy csinálni… Nem lehet 
minden dolgot érinteni, mert az egész… Vehetnénk csak egyetlen pecsétet és 
maradhatnánk… Azt lehetne végigvezetni az Igén, végig. Látjátok, hónapokat 
és hónapokat és hónapokat tölthetnénk vele anélkül, hogy átvennénk, mert 
maga a pecsét egybeköti az egész Szentírást Mózes első könyvétől a Jelenések 
könyvéig. Csak egyetlen pecsét. 

 Úgyhogy azt próbálom csinálni, hogy ne térjek el a témától. Felírok 
magamnak egy igehelyet vagy egy kis jegyzetet itt valahol, és nem… Csak 
annál a dolognál maradok. Figyelnem kell vissza, mert csak… Beszélek, az 
által beszélek… Remélem, hogy a jó ihletés által. És amikor lenézek, akkor 
látom… Elkezdek beszélni és érzem, hogy kezdek eltérni a témától, akkor 
megfordulok és visszanézek arra, hogy próbáljak még egy igeverset elmondani 
róla, látjátok, hogy egy kicsit jobban rávilágítsak arra az oldalra ahelyett, hogy 
másfelé mennék el. 

 Így tehát ma este Isten kegyelméből és az Ő segítségével az ötödik 
pecsétet fogjuk tanulmányozni. Ez egy rövid pecsét. Egy kicsit hosszabb, mint 
a másik. A négy lovasnál úgy volt, hogy mindegyikhez két igevers tartozott, itt 
ebben pedig három igevers van. Az ötödik pecsét a Jelenések könyvének 6. 
fejezetében kezdődik, a 9. verssel. 

 Ha valaki idegen itt és nem hallotta a négy lovast… Látjátok, néha úgy 
visszautalunk valamire onnan, és amikor ezt teszem, akkor arra számítok, hogy 
az emberek érteni fogják azt. De hogyha van valami, amit nem értesz meg, 
akkor próbáld meg azt eltűrni vagy pedig kérjél egy hangszalagot és hallgasd 
meg. Biztos vagyok benne, hogy áldást nyersz belőle. Én azt nyertem. 
Remélem, te is azt fogsz. 

 Jel 6:9-11 

 Most pedig mindenki felkészült a 9. verstől a 11. versig való olvasásra, 
a 11. verset is beleértve. 
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 “És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak 
a lelkeit (soul), akik megölettek Isten igéjéért és a bizonyságtételért, amelyhez 
ragaszkodtak. 

 És kiáltottak nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig 
nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön 
laknak? 

 Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, 
hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő 
szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek meg kell öletniük, 
amint ők is megölettek.” 

 Ez elég titokzatos. Most pedig, a hangszalagok, az egyházi emberek és 
az itt ülő tanítók kedvéért… Ha mást gondoltok erről, én is mást gondoltam 
róla. De csak abból az ihletésből veszem ezt, amelyik teljesen megváltoztatta 
az én látásomat erről. 
16 Aztán meglátom, amint mindezeket látjuk kijelentést nyerni, hogy ez 
visszamutat és behozza azokat a gyülekezeti korszakokat és az igeverseket, és 
teljesen egybeköti őket. Ezért hiszem azt, hogy ez Istentől van. 
17 Most pedig, felismerjük, hogy… És azt gondolom, hogy néha arra 
támaszkodunk, amit valaki nagy tanító talán mondott erről, látjátok, és hogy az 
rendben van. Nem ítélem el a tanítót, semmiképpen sem. Senkit nem ítélek el. 
Csak a bűnt ítélem el, a hitetlenséget, de embert senkit. 
18 Néhány ember azt mondta: - Te elítéled a szervezetet… Nem, nem 
teszem. Én a szervezet rendszerét kárhoztatom, nem a benne lévő embereket. 
Nem azt az embercsoportot, amelyik alkotja a szervezetet, tudjátok: hanem azt 
a rendszert, amelyik irányítja őket. Azt ítélem el, a katolikust és a protestánst 
egyaránt. 
19 Óh, van… Néhány legjobb barátom katolikus. Tudjátok-e – és lehet, 
hogy az illető itt ül ma este, talán itt van -, hogy csakis úgy épülhetett fel ez a 
gyülekezeti ház… Mert egy római katolikus ember a sarkára állt a bíróságon, 
és kiállt értem úgy, ahogyan senki más nem tette meg! Így van, és nem tudtak 
ellene szólni. Így igaz. 

 Azt mondták… Úgy számolták, hogy túl sok ember lenne. Azt 
mondták: - Óh, nyolcvannál több ember úgysem lenne abban a gyülekezetben!  

 Ő pedig azt mondta: - Az az épület ott áll. Ismerem a pásztort… És így 
beszélt, és azt mondta: - Az az épület ott áll. Ha mások építhetnek a 
gyülekezeti házaikhoz, akkor ők miért nem tehetik meg ugyanezt? 

 Egy római katolikus emberről van szó, egy jó barátomról. Igen, uram. 
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nagy tanítóval akarok ellenkezni, csak szeretném megmutatni nektek, hogy ez 
hogyan cáfolja azt, látjátok. Cáfolja ennek a pecsétnek a felnyitása ezen az 
utolsó napon. Teljesen eltörli a lélek (soul) alvását. Ők élnek. Nem halottak. 
216 Figyeljük most meg. Ha nincsen áldozati oltár a Mennyben, akkor hol 
fekszik a bűnért való áldozat, a Bárány? Lennie kell egy olyan helynek, ahol a 
megöletett Bárány, véresen, fekszik, ahol a vér van. 
217 Az illat volt az az illatos dolog, amit ők elégettek, amiről a Biblia azt 
mondja, hogy a szentek imádsága volt. Ha nincsen az oltáron áldozat, akkor az 
imádságokat nem lehet elfogadni. Csakis az áldozati oltáron lévő vér az, ami 
engedi, hogy az imádságok átmenjenek Istenhez. 

 Smith testvér tévedett. Nem ellenkezni akarok vele. Azt hiszem, hogy 
ez tisztán kifejezésre juttattam testvéri szeretettel, és tisztelettel az ő nagy 
munkája iránt, látjátok. De tévedett. Az ötödik pecsét felnyitotta ezt, látjátok, 
és sok más dolgot is, ha megfigyeltétek, látjátok. Várom a kérdéseket, látjátok. 
Rendben. 

 2Kor 5:1 

218 Tehát hol volt a frigyláda – az engesztelésre való megöletett, 
megsebesített, vérző, véres Bárány – ezekért az illatos imádságokért? 
Figyeljétek meg, hogy a Biblia azt mondja: “Ha a mi lakozásunknak ez a földi 
porsátora elmúlik, akkor egy másik már vár ránk.” Ott láttam én azokat a 
szenteket, látjátok.  
219 Figyeljétek meg, amikor egy kisgyerek… Bocsássatok meg nekem 
megint, testvérnők, ezért a nyílt beszédért a fiatal asszonyok előtt. De 
nézzétek, amikor egy anya fogant, és az a kis izomcsoport forog és ugrál – 
értitek -, az a természet szerinti test. És amint a természet létrehozza a 
természet szerinti testet… Megfigyeltétek már a feleségeteket, mielőtt a kicsik 
megszülettek? Éppen a vége előtt ő nagyon kedvessé, aranyossá válik. Ha soha 
életében nem is volt olyan, akkor olyan lesz. Megfigyeltétek már, hogy 
mennyire szent és kedves érzés… 
220 Figyeljetek meg egy anyukát… És látjátok, hogy kint sok bűnös ember 
kigúnyolja a várandós anyukákat. Szerintem ez nevetséges. Hiszen ott élet jön 
a világra. De megfigyeltétek, hogy az anyuka körül olyan édes érzés van? Mi 
az? Az a kis lelki test… Lelki élet, amely várja, hogy belemenjen abba a kis 
testbe, amint megszületik. Ott az még csak nemzve van. Amikor azonban 
megszületik, akkor megszületve. A lelki test egyesül a természet szerinti 
testtel. 

 1Kor 15:52,53 
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210 Most figyeljetek. Csak azon gondolkoztam, amint ez a drága, kegyes 
testvér, János… Gondoltam, hogy ide talán beszúrhatom még ezt a dolgot, 
mielőtt befejeznénk. Ha amikor János odanézett, és ott az ő testvérei voltak, 
látjátok, az ő testvéreinek még szenvedniük kellett kicsit. Látjátok, akkor az Úr 
Isten megengedte nekem, hogy lássam a testvéreimet és a szenteket, akik az Úr 
eljövetelét várták. 
211 Figyeljétek meg. Ők nem az áldozati oltár alatt voltak. Az enyémek 
nem ott voltak, de ezek igen. Mártírok voltak, látjátok. Az enyémek nem a 
mártírok oltára alatt voltak. Most pedig szeretném, hogy nagyon figyeljetek. 
Most már tényleg őszintén mondom, hogy 10 percen belül befejezzük, 22:00 
órakor, még ha meg is kell most szakítanom és csak holnap fejezem be. Ők 
nem az én… Akiket az Úr megmutatott nekem, a menyasszony – ők nem a 
mártírok között voltak, nem a mártírok áldozati oltára alatt -, hanem az által 
kaptak fehér ruhákat, hogy elfogadták az élő Ige megbocsátó kegyelmét. 
Krisztus adott nekik egy-egy fehér ruhát. 
212 Nem gondolom, de a felnyitása… Jobban mondva azt gondolom, hogy 
az ötödik pecsét felnyitása… Hiszem, hogy nekünk lett felnyitva. Jó 
lelkiismerettel tettem ezt, tiszta kijelentéssel Isten előtt, nem próbálva csak úgy 
kihozni… Azért gondolni ezt, mert mindig a szervezetek ellen voltam és mert 
soha nem tartoztam hozzájuk. De most megnyílt nekem. 
213 És egy másik dolgot is gondolok: az által… Az ötödik pecsét 
felnyitása ma egyenesbe hoz egy tanítást, amiről talán beszélek, a lélek (soul) 
alvásáról. Tudom, hogy vannak itt emberek, akik hiszik ezt, látjátok, akik 
hisznek a lélek (soul) alvásában. Azt hiszem, hogy ez itt cáfolja ezt. Ők nem 
alszanak, hanem élnek. A testük alszik, de a lelkük (soul) nincs a sírban. Ők 
Isten jelenlétében vannak az oltár alatt. 
214 Itt van az, ahol nem értek egyet egy drága testvérrel, egy tanítóval. És 
tudom, hogy látok itt ülni néhányat az övéi közül, és tudom, hogy egy nagy 
tanítóról van szó. Ő egy teológus doktor, adjunktus, professzor, és egy igazán 
jó ember is. Azt hiszem, hogy már nem él, de egy igazán jó ember volt és egy 
jó író. Uriah Smith testvérről van szó, a Kijelentés Dánielje szerzőjéről. 
215 Most pedig nektek, akik az ő tanításának követői vagytok, látjátok, én 
nem… Én nem csak… Nem akarom ezt gőgösen mondani, csak… Látjátok… 
De Smith testvér, hogy próbálja alátámasztani, látjátok, hogy próbálja 
alátámasztani a lélek (soul) alvását, azt mondja, hogy a lélek (soul) alszik, és 
hogy nincsen áldozati oltár a Mennyben; hogy az egyetlen oltár, amiről 
említést találhatunk – amint ő hiszi a Mennyben -, az az illatáldozati oltár. De 
nektek, kedves emberek… És nem akarok ellenkezni az én testvéremmel; 
remélem, hogy találkozni fogok vele ott a túlsó oldalon, látjátok. Nem ezzel a 
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20 Egy katolikus fiatalember, egy nagyon kedves barátom beszélgetett 
velem. Mielőtt elmentem, egy vasboltja volt. Azt mondta: - Billy, tudom, hogy 
nem hiszel a mi vallásunk rendszerében. De mondok neked most valamit… 
Azt mondta: - De Isten annyira meghallgatta az imádságaidat értünk, hogy 
szerintem ha bárhol bajba kerülsz ebben a nemzetben, az ország minden 
katolikusa odajönne hozzád… Tehát látjátok… Azt mondta: - Minden 
kereszteshátú… Így hívta őket. Úgy mondom csak el, ahogyan ő mondta. 
21 Persze, hogy így hívják magukat, mert a korai keresztények 
kereszteket vittek a hátukon. Ezt tudjuk a történelemből. És őket mondják a 
korai keresztényeknek, valóban ők voltak azok. De a rendszer letért arról az 
útról, látjátok. És azok az emberek – egy katolikus, egy zsidó vagy bárki – ők 
emberi lények ugyanarról a fáról, amelyikről mi jöttünk. Látjátok? Így igaz. 
Olyan emberek, akik szeretnek, esznek, isznak, alszanak és… Mint mindenki 
más. Tehát soha nem szabad elítélnünk az egyéneket. Nem, senkit, látjátok? 
22 Nem szabad elítélnünk az egyéneket, de prédikátorként ki kell vernem 
onnan azt a kígyót, amelyik harapja azokat az embereket, látjátok. Én még 
csak nem is… Én magam nem tenném ezt, ha nem volna ez egy parancs 
Istentől, amit a kötelességem megtenni, és nekem azt igaznak és hűnek kell 
tartanom. 
23 De ha egy katolikus, egy zsidó vagy bárki más idejönne… Ha idejönne 
egy mohamedán, egy görög, egy ortodox vagy bárki más, ha idejönne, hogy 
imádkozzak érte, akkor ugyanolyan őszintén imádkoznék érte, mint az 
enyéimért. Így igaz. Természetesen, mert egy emberi lényről van szó. Én 
imádkoztam buddhistákért, shintukért, zen-hívőkért, mohamedánokért és 
mindenféle emberért, látjátok, így. És én nem kérdezek tőlük. Csak 
imádkozom értük, mert ők valakik: egy emberi lény, aki meg akar gyógyulni, 
és csak próbálom egy kicsit megkönnyíteni az életüket így az útjuk során. 

 Tehát felismerjük, hogy ebben, és közületek itt sokan… Tudom, hogy 
legalább két-három igazi tudós ül itt, hogy ők okosak és hogy más embereknek 
a tanításait is olvassák erről a témáról. És tudatni akarom ezekkel a 
testvérekkel, hogy én nem ítélem el ezeket az embereket. Csak azt mondom el, 
amit az Úr nekem megmutat. Ez minden, amit tudok. 
24 Tehát egyáltalán nem akarjuk azt gondolni, hogy mert… Hogy egy kis 
mosónő vagy egy kis földműves ott kint nem kaphat kijelentést Istentől, mert 
látjátok, Isten valójában egyszerűségben jelenti ki Magát. Akkor vasárnap 
ezzel kezdtük: hogy Ő a Maga egyszerűségében jelenti ki Magát. Ez teszi Őt 
olyan naggyá. 
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25 Most hadd… Hadd vegyük ezt át egy percig. Az teszi Istent olyan 
naggyá, hogy annyira egyszerűvé tudja tenni Magát. Ez teszi Őt olyan naggyá. 
Isten nagy, és olyan egyszerűségbe tudja hozni Magát, hogy e világ bölcsei 
nem tudják megtalálni Őt. Egyszerűen nem tudják megtalálni Őt, mert 
túlságosan egyszerűvé teszi Magát. Most figyeljetek. És ez önmagában a Jézus 
Krisztus kijelentésének a titka, látjátok, ez önmagában. Semmi sem lehet 
nagyszerűbb Istennél, és semmi sem lehet annyira egyszerű, mint amilyen 
egyszerűvé Ő teszi Magát. Látjátok, ez teszi Őt olyan nagyszerűvé. 
26 Egy nagy ember képes egy kicsit még nagyobbá lenni, és talán 
lehajolhat hozzád és azt mondja neked: - Hogy megy a sorod? Vagy mondhat 
valami ehhez hasonlót, de nem tudja magát kisebbé tenni. Egyszerűen csak 
van benne valami. Ő egy emberi lény. Egyszerűen nem tudja magát kicsivé 
tenni, mert amint odaérne, hogy túl kicsivé váljon, neki egyből utalnia kell 
arra, hogy valaki más mit tett meg ehhez hasonlókra; és ezzel ő újra elkezdi 
felemelni magát, értitek, de Istennél a felfelé vezető út lefelé van. Igen. 

 Ézs 35:8 

 A világ bölcsei a maguk bölcsességében próbálják megtalálni Őt. És 
miközben ezt teszik, csak egyre távolabb kerülnek Tőle, látjátok. A világ 
bölcsei… Ha valamit matematikával vagy valami mással próbál az ember 
megmagyarázni… Emlékezzünk rá, hogy még a Bibliába is beletette ezt a 
Jelenések… Nem, elnézést, az Ézsaiás 35-ben. Azt hiszem, ott van ez, hogy 
még… Annyira egyszerű, hogy még egy bűnös ember is meg tudja érteni, vagy 
“a bolond sem véti el”. 
27 A bölcsek messze elmennek mellette a bölcsességükkel, és csak 
távolabb kerülnek Tőle azáltal, hogy a bölcsességükkel próbálják megtalálni 
Őt. Ezt ne felejtsük el. Rajta lesz a hangszalagon, látjátok. A bölcsek tehát 
olyan messzire mennek el abban, hogy a maguk bölcsessége által próbálják Őt 
megtalálni, hogy elmennek Mellette, látjátok. Ha elég nagyok tudnának lenni 
ahhoz, hogy elég egyszerűek legyenek, akkor meg tudnák Őt találni. Ha elég 
nagy vagy ahhoz, hogy egyszerű legyél, látod. 

 Tudjátok, hogy valóban ez az igazság. Elmentem olyan emberekhez az 
irodájukba és így tovább, akik tényleg nagy emberek voltak: királyok, 
nagyurak, uralkodók, és általában nagy emberek. Aztán beszéltem olyanokkal, 
akik átöltöztek. Olyan prédikátorokkal, akik vitatkozni akartak velem, és azt 
gondolták magukról, hogy nélkülük nem mehet tovább a világ. 
Felfuvalkodottak a fejükben, látjátok. Egy nagy ember viszont… Egy nagy 
ember leül és megpróbálja elhitetni veled azt, hogy te vagy a nagy ember, 
látod. Képes megalázni magát. 
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 Nem több, mint két hónappal ezelőtt, hogy… Hallottátok ezt felolvasni 
a Businessmen’ Voice (Üzletemberek Hangja)-ban. Szerte a világra eljutott, 
látjátok. És Norman testvér itt – azt hiszem, itt van ma este -, lefordította 
onnan és elküldte kis traktátusokban. Mindenhová eljutott. És prédikátorok 
írtak vissza, sokan, és azt mondták… Itt van egy… Ezt elmondom. Több száz 
ilyen volt természetesen. 
206 Ez az ember azt mondta: - Branham testvér, a látomásod az 
Üzletemberek Hangjában… És én méltányolom Tommy Nichol-t, bár ő már 
nincs az Üzletemberekkel. Nem tudom miért, de nincs. De pontosan beírta 
abba a háromság-hívő magazinba: “Ahol Pál a Jézus nevében keresztelt és 
ugyanezt parancsolta az embereknek, ott én is ugyanezt cselekedtem”, látjátok. 
Pontosan úgy írta le, ahogyan volt. 
207 És akkor azt gondoltam: - Óh! És ez a prédikátor írt vissza és azt 
mondta: - Branham testvér, a látomásod… Ami lehet, hogy egy látomás volt. 
Azt mondta… Nem akarom azt mondani, hogy elváltozás volt. Ha Pál… Ha én 
felragadtattam az első Mennyig és ezt láttam, akkor milyen lehetett Pálnak, aki 
egyenesen a harmadik Mennybe vitetett fel. Mi az… Azt mondta, hogy még 
csak beszélni sem tud arról, látjátok, hogy milyen volt, amikor felvitetett oda. 
Hogy felvitettem-e, nem tudom, nem mondhatom, nem tudnám azt mondani 
nekik. 
208 De ez a prédikátor azt mondta: - Branham testvér, a látomásod nagyon 
Ige szerintinek hangzott is minden rendben volt vele addig a pontig, amíg arról 
kezdtél el beszélni, hogy a lovad is ott volt… Azt mondta: - Egy ló a 
Mennyben? Azt mondta… Látjátok ezt az egyházi ember-bölcsességet, 
gondolkodást, látjátok? Azt mondta: - A Menny az emberi lényeknek lett 
teremtve, nem a lovaknak… 

 Jel 4:7; Jel 19:11 

209 Úgyhogy leültem. Billy fiam felrakta a levelet a régi gyülekezeti 
irodába, úgy három vagy négy hónappal ezelőtt. Azt mondtam: “Drága 
testvérem, meglep a bölcsességed, de… És az Ige ismereted. Nem mondtam 
azt, hogy a Mennyben voltam. Azt mondtam, hogy az egy olyan hely volt, 
mint a Paradicsom, mert Krisztus még mindig fölöttünk volt”, látjátok. Azt 
mondtam: “De ha ez talán kielégít téged, akkor nézd meg a Jelenések 19. 
részét. Ott Ő egy fehér lovon ül, és Vele együtt az összes szentek is fehér 
lovakon ülnek.” Így van, teljes mértékben. Igen, valóban! És ugyanezen a 
helyen volt olyan lény, amelyik úgy nézett ki, mint egy sas, és volt egy olyan, 
amelyik úgy nézett ki, mint egy borjú. Óh, óh! Akkor honnan jöttek azok a 
lovak Illésért? Látod ez is csak azt mutatja meg, hogy az emberi elme 
kötözködni akar valamiben. Így van. 
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202 És azt mondtam: - Hát nem csodálatos ez? És aztán azt gondoltam: - 
Hát nem csodálatos…? És aztán hallottam valamit úgy nyeríteni, mint egy ló. 
És odanéztem, és ott volt az én kis felnyergelt lovam, amin lovagoltam, a kis 
Prince (magyarul: Herceg) – olyan sokat gondoltam rá -, és ott állt mellettem, 
és odahajtotta a fejét a vállamra, hogy megöleljen engem. Tudjátok, mint 
amikor régen cukrot adtam neki. Megöleltem és azt mondtam: - Herceg, 
tudtam, hogy itt leszel... 
203 Aztán éreztem, hogy valami megnyalja a kezemet, és ott volt az én jó 
öreg kutyám. Amikor Sharp úr megmérgezte, megesküdtem arra, hogy 
megölöm érte Sharp urat. 15 éves lehettem. Kutyaeledellel mérgezte meg. A 
papám aközben kapott el, hogy egy pisztollyal a kezemben mentem megölni 
őt, egyenesen a rendőrségre. És azt mondtam: - Megölöm… Azt mondtam: - 
Hát… Odamentem a kutyám sírjához, és elmondtam neki. Azt mondtam:  
Fritz, igazi társ voltál nekem. Felruháztál engem és iskolába küldtél. És amikor 
megöregedtél, és akartam a te gondodat viselni, és most megöltek téged… Azt 
mondtam: - Ígérem neked, Fritz, hogy annak az embernek vége. Azt mondtam: 
- Ígérem neked, hogy vége. Egy napon majd elkapom az utcán, miközben ott 
sétál. Aztán végzek vele… Azt mondtam: - Elkapom neked… 

 De tudjátok mi lett? Krisztushoz vezettem azt az embert, 
megkereszteltem Jézus nevében, és amikor meghalt, én temettem el. Én 
magam úgy… Egy pár évvel később tértem meg. És akkor már máshogy 
láttam a dolgokat. Szerettem azt az embert ahelyett, hogy gyűlöltem volna. 
204 Tehát akkor mégis ott állt Fritz, és nyalogatta a kezemet. És 
odanéztem… Nem tudtam sírni. Senki nem tudott sírni. Csak öröm volt. Nem 
lehetett az ember szomorú, mert csak boldogság volt. Nem lehetett meghalni, 
mert minden csupa élet volt. Nem lehetett megöregedni, mert minden csupa 
fiatalság volt. Egyszerűen tökéletes volt. Azt gondoltam: - Hát nem csodálatos 
ez? És a milliók… Óh, óh, teljesen otthon voltam, látjátok. 
205 És aztán hallottam egy hangot, amely kiáltott és azt mondta: - Mindaz, 
amit valaha is szerettél… Jutalom a szolgálatomért. Nekem nem kell semmi 
jutalom. Azt mondta: - Mindazt, amit valaha is szerettél és mindazt, ami 
valaha is szeretett téged, neked adta Isten… 

 Azt mondtam: - Dicsőség az Úrnak… Furcsán éreztem magam. Azt 
gondoltam: - Mi a baj? Furcsán érzem magam… Megfordultam és odanéztem, 
és ott mozgolódott az ágyon a testem. Azt mondtam: - Óh, bizonyosan nem 
kell visszamennem. Nem, ne engedd, hogy visszamenjek… De az 
evangéliumnak prédikáltatnia kell. És egy pillanat alatt ott voltam megint az 
ágyamon, látjátok, így. 
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28 És látjátok, Isten annyira nagy, hogy addig a pontig képes 
megalázkodni, ahová egy emberi lény már nem tud lemászni, és ez minden. És 
aztán ők… Próbálják megtalálni Őt… Nézzétek, úgy próbálják megtalálni Őt, 
hogy a fiúkat iskolákba küldik, hogy diplomát szerezzenek. A Biblia teológiai 
fogalmai szerint próbálják megtalálni. És oktatási programokkal, szervezeti 
programokkal és szépítésekkel próbálják megtalálni Őt. És próbálják 
megtalálni… Egyáltalán nincs ott! Csak a széllel harcoltok, ez minden. Csak 
eltávolodtok onnan. 
29 Ha tudnának elég nagyok lenni ahhoz, hogy elég egyszerűek legyenek, 
akkor abban az irányban meg tudnák találni Őt, hogy egyszerűek. De amíg a 
bölcsesség felé mentek, addig csak elfelé mentek Tőle. Hadd mondjam ezt úgy 
el, hogy biztosan megértsétek. Amíg bölcsesség által próbáljátok megtalálni 
Istent, mint ahogyan az Édenkertben volt, mint ahogyan Mózes napjaiban volt, 
mint ahogyan Nóé idejében volt, mint ahogyan Krisztus idejében volt, mint 
ahogyan Keresztelő János idejében volt, mint ahogyan az apostolok napjaiban 
volt, egészen a mai napig… Amikor megpróbáltok rájönni és Istent bölcsesség 
által próbáljátok megtalálni, akkor egész idő alatt csak távolabb kerültök Tőle! 
Próbáljátok megérteni. De arra nincsen mód. Csak fogadjátok el, látjátok. Csak 
higgyétek el. Ne próbáljátok megérteni. 
30 Nem tudom megérteni, miért… Nos, sok dolog. Nem sok dolog van, 
amit tényleg megértek, vagy amit képes vagyok megérteni. Nem tudom 
megérteni, hogy ez az itt ülő fiatalember ugyanazt az ételt eszi, mint én, és itt 
van… Neki tele van hajjal a feje, nekem meg alig van hajam. Ezt nem értem. 
Azt mondják, hogy a kalciumtól van ez. Nem győzöm vágni a körmeimet, 
hajam pedig egyáltalán nincs, amit vághatnék. Ezt nem tudom megérteni. 
31 Amint a régi mondás mondja – és lehet, hogy ez változtat a nagy 
komolyságon, pedig komoly dolog ez, de még nem kezdtünk bele a pecsétbe -, 
hogyan lehet az, hogy egy fekete tehén zöld füvet iszik, fehér tejet ad és abból 
sárga vajat köpülnek? Ezt biztosan nem tudnám megmagyarázni, mert 
mindegyik dolog a másik dolog terméke, és hogy ez hogyan… Nem tudom 
megmagyarázni. 

 Nem tudom megmagyarázni, hogy két liliom, vagy két azonos fajtájú 
virág hogyan tud úgy megállni, hogy az egyik piros, a másik sárga, az egyik 
barna, a másik kék. Nem értem ezt, hiszen ugyanaz a nap sütött rájuk. Honnan 
jön a szín? Látjátok? Nem tudom megmagyarázni, de mégis így kell 
elfogadnunk. 
32 Bárcsak egy nagy teológus elmagyarázná nekem, hogy hogyan áll meg 
ez a világ a maga pályáján. Bárcsak tudományosan feldobhatnátok nekem egy 
labdát a levegőbe úgy, hogy nem mozdulna el a helyéről, miközben kettőt 
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fordul. Nem volnátok rá képesek. És ez mégis olyan tökéletes időrendben van, 
hogy az emberek percre pontosan meg tudják mondani annak a 
napfogyatkozásnak az idejét, amelyik 20 év múlva lesz. Az embereknek nincs 
olyan órája vagy bármilyen szerkezete, amelyik ennyire tökéletes volna. És 
mégis ott áll, egy kicsit hátrafelé dőlve. Mi lenne akkor, ha egy kicsit 
felegyenesedne? Bolondot csinálunk magunkból, ha próbáljuk… Látjátok. 

 Tehát látjátok, ne próbáljátok bölcsességgel megérteni. Csak higgyétek 
azt, amit Ő mond. És minél egyszerűbbek lesztek, ez minden: akkor 
megtaláljátok. Annyira hálás vagyok ezért. Hálás vagyok azért, hogy Ő 
egyszerűvé tette Magát. 

 Jel 6:9 

 Tehát a következőt találjuk a 6. fejezet 9. versében, hadd kezdjem 
most. 

 “És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak 
lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet 
tartottak (Károli: kaptak).” 

 Jel 6:5-9 

33 Figyeljétek meg, hogy az ötödik pecsét kihirdetésénél nincs említés 
egy újabb lelkes állatról vagy egy másik élőlényről. De emlékezzünk rá, hogy 
a negyedik pecsétnél volt ilyen. Volt az első, a második, a harmadik és a 
negyedik pecsétnél, de itt nincs. Látjátok? Ha megfigyelitek… Olvassuk csak 
vissza az egyik pecsétet. Menjünk vissza a negyedik pecséthez, a 7. versnél. 
“És amikor megnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam, amint a negyedik 
lelkes állat azt mondta: Jöjj… Lásd.” “… amikor pedig a harmadik pecsétet 
megnyitotta, hallottam a harmadik lelkes állatot azt mondani: Jöjj és lásd.” 
Vagy “a második lelkes állatot azt mondani: Jöjj és lásd”, és az első lelkes 
állatot azt mondani: Jöjj és lásd”. 

 De aztán amint az ötödik pecséthez érünk, itt már nincs lelkes állat. 
Csak figyeljétek meg. “És amikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár 
alatt…” Hirtelen, látjátok, itt nincs lelkes állat, az állat pedig a hatalmat 
jelképezi. Ezt tudjuk, látjátok. Nincs lelkes állat. 

 Jel 4:7 

34 Tehát, az egyik lelkes állat… A gyülekezetek kijelentését 
tanulmányozva látjuk, hogy az egyik lelkes állat egy oroszlán volt, a másik egy 
borjú, a harmadik egy ember, a negyedik pedig egy sas. A gyülekezeti 
korszakokban láttuk, hogy az a négy lelkes állat, amely négy hatalmat jelentett, 
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 Azt mondta: - Igen… 

 Azt mondtam: - Minden vezetőnek ugyanígy meg kell ítéltetnie? 

 Azt mondta: - Igen… 

 Azt mondtam: - Hogy van ez Pállal? 

 Azt mondta: - Neki az övéivel kell megítéltetnie… 
197 Azt mondtam: - Ha az ő csoportja bemegy, akkor az enyém is bemegy, 
mert én pontosan ugyanazt az Igét hirdettem… Azt mondtam: - Ahol ő Jézus 
nevében keresztelt, én is azt tettem. Azt prédikáltam… 

 És milliók kiáltottak fel egyszerre és azt mondták: - Ez az, amin mi 
állunk! 

 Azt gondoltam: - Óh, bárcsak tudtam volna ezt, mielőtt idejöttem, 
akkor idehozatnám az embereket. Nem engedhetik meg maguknak, hogy 
kimaradjanak ebből. Hiszen nézzünk csak ide… 

 És aztán azt mondta: - Egy napon Ő eljön majd, és akkor… Itt mi sem 
nem eszünk, sem nem iszunk, sem nem alszunk. Mindnyájan csak egy… 
198 Hiszen ez nem tökéletes, ez túlmegy a tökéletességen. Ez nem 
magasztos, hanem több, mint magasztos. Nincsen név, nem lehet kigondolni… 
Nincsenek szavak a szótárunkban, ami ezt leírhatná. Csak megérkezünk, ez 
minden. És én azt gondoltam, hogy ez tökéletes lenne. – És akkor mit fogunk 
majd ezután csinálni? 
199 Azt mondta: - Aztán eljön Jézus, és… Megítél téged a szolgálatodért, 
aztán visszamegyünk a földre és testet öltünk… Soha nem gondolkoztam erről 
akkor, de pontosan ez az Ige. Azt mondta: - Akkor visszamegyünk a földre és 
testet öltünk. Akkor majd eszünk. Itt nem eszünk, sem nem alszunk… Azt 
mondta: - Ott lent eszünk. De visszamegyünk a földre… 
200 Azt gondoltam: - Hát nem csodálatos ez? Óh, óh, és én ettől féltem. 
Miért féltem a haláltól, hogy majd ide eljöjjek? Hiszen ez a tökéletesség, plusz 
tökéletesség, plusz tökéletesség! Óh, ez csodálatos! 
201 Látjátok, pontosan az oltár alatt voltunk. Ez volt az. Éppen az oltár 
alatt voltunk, várva az eljövetelt, látjátok, amikor Ő majd lemegy azokért, akik 
alszanak – a porban alvó testekért -, hogy újra feltámadjanak. Eljön, feltámad: 
mint ahogyan Jézus keresztül jött a Paradicsomon és felhozta Ábrahámot, 
Izsákot és mind a többieket, tudjátok, akik ott várták az első feltámadást. Ők 
bementek a városba és sokaknak megjelentek. Tökéletesen Ige szerinti. Egy 
látomás volt ott. Vagy bármi is volt, tökéletesen Ige szerinti volt.  
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 Azt mondta: - A földön te egy vezető voltál… 

 És azt mondtam: - Hát ezt nem értem… És az a hang beszélt hozzám. 
Nem láttam a hangot. Éppen felettem volt, és beszélt hozzám. Azt mondtam: - 
Ha valóban meghaltam, akkor látni akarom Jézust… Azt mondtam: - Ő 
annyira… Ő volt az egész életem. Látni akarom Őt… 
193 És így ő azt mondta: - Nem láthatod Őt most. Ő még magasabban 
van… Az még az oltár alatt volt, látjátok: a hatodik hely, ahová az ember 
megy, látjátok. Nem a hetedik hely, ahol Isten van. Hetedik. A hatodik helynek 
kellett lennie, és ők mind ott voltak és elmentek előttem, és azt mondtam, én… 
Úgy tűnt, mintha milliók lennének ott. Soha nem láttam… És amikor ott 
ültem, ezek az asszonyok és férfiak odaszaladtak, megöleltek és úgy hívtak 
engem: - Testvérem… 
194 Ott ültem, és aztán egy hang azt mondta: - A tiéidhez gyűjtöttünk 
téged, mint ahogyan Jákób is az övéihez gyűjtetett… 

 Azt mondtam: - Ők itt mind az enyéim? Mind Branham-ek?  

 Azt mondta: - Nem, ők a te Krisztushoz tértjeid.  

 Körülnéztem, és ott volt egy nagyon szép asszony, aki odaszaladt 
hozzám. Úgy nézett ki… Mind hasonlóan néztek ki. Megölelt engem és azt 
mondta: - Óh, drága testvérem… Rám nézett. 

 Azt gondoltam: - Óh, úgy néz ki, mint egy angyal… Aztán tovább 
ment, és a hang azt mondta: - Nem ismerted meg? 

 Azt mondtam: - Nem, nem ismertem meg… 
195 Azt mondta: - Akkor vezetted ezt az asszonyt Krisztushoz, amikor már 
90 évesnél is öregebb volt… Azt mondta: - Tudod, miért gondol olyan sokat 
rólad? 

 Azt mondtam: - Az a szép lány elmúlt 90 éves? 

 Azt mondta: - Most már soha nem fog változni. Ezért mondja azt, 
hogy: - Drága testvérem… 

 Azt gondoltam: - Óh, óh, és én ettől féltem? Hiszen ezek az emberek 
valódiak… Nem mentek sehova. Nem unták meg, hogy ott voltak. És azt 
mondtam: - Miért nem láthatom Jézust? 
196 Azt mondta: - Ő eljön egy napon, és először hozzád jön el. És akkor 
meg leszel ítélve… Azt mondta: - Ezek az emberek a te megtértjeid, akiket te 
vezettél… 

 Azt mondtam: - Azt mondod, hogy mivel én vezető vagyok, Ő meg 
fog engem ítélni? 
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körülvette az Apostolok cselekedeteit éppen úgy, mint ahogyan a szentsátorral 
volt a pusztában… 

 Ezt értitek, mert most nem veszek időt arra, hogy belemenjünk ebbe. 
Ezt felrajzoltuk ide és pontosan megmutattuk. Vigyázták ezt, a Bárány és az 
Ige, hogy az Igét mutassa be, mint ahogyan nézték a frigyládát is a szenthelyen 
a pusztában, és így tovább. 
35 Még elhelyezkedésüket tekintve is megmutattuk Izráel törzsi zászlóit, 
és… Hányan hallottátok a Hét gyülekezeti korszak-ot? Szerintem a legtöbben 
hallották, úgy az ittlévők kétharmada. Figyeljétek meg, hogy még a lelkes állat 
természete is pontosan a törzsi címer volt, amint négy… A 12 törzs minden 
oldalon négy törzsben, illetve három törzsben helyezkedett el. A négy lelkes 
állat pedig ott ült és vigyázta ezeket a törzseket mind a négy irányból. 
36 És amikor mentünk és megkaptuk az evangéliumokat, és pontosan 
megmutattuk… Amikor a frigyládát megközelítted, ők védték a frigyládát, a 
szövetséget. És aztán láttuk, hogy az új gyülekezet szövetségének a 
képviselője ezen a földön a Szentlélek volt. A vér visszaküldte nekünk a 
Szentlelket. A négy lelkes állat pedig Izráel 12 törzsét jelképezte, amint 
őrizték. És az ő természetüket találta meg, és ugyanazt a természetet hozta 
vissza a négy evangélium mindegyikébe… Pontosan, pontosan ugyanazt. Az 
egyik az oroszlánhoz szólt, a másik a borjúhoz, a másik pedig… A négy 
evangélium. Tessék. A négy evangélium a Szentlélek védelme. Ámen! 

 Efé 2:20 

37 Mindig tűnődtem azon… Bennem maradt… Kb. hat év telt el azóta, 
hogy egy nagy embertől hallottam azt mondani, hogy az Apostolok 
cselekedetei csak egy keretmunka. Sokszor hallottam ezt elhangzani. De egy 
olyan embertől hallani ezt, aki egy prédikátor, és egy olyan tanító, aki olyan 
híres könyveket írt, amiket az emberek mindenfelé olvasnak… És azt 
mondani, hogy az Apostolok cselekedetei valójában nem felelnek meg a 
gyülekezet tanítására, miközben az Apostolok cselekedetei voltak az egésznek 
az alapja! Nem a keretmunka, hanem az alap! Mert a Biblia mondja, hogy 
Isten alapja az apostolok tanítására épül – így igaz! -, Krisztusra, a szegletkőre. 

 És amikor ez az ember felállt ott és azt mondta, én egyszerűen… 
Megrendült a szívem. Azt gondoltam: - Nem csoda… Most már értem ezt, a 
pecsétekben. Egyszerűen csak nem volt kijelentve, ez minden. 

 Mt 28:19 

38 És akkor ott voltak ők, ott álltak. Valami csak mondta ezt. Figyeljétek 
meg, hogy ők őrzik. Tehát amikor vettük a Máté 28:19-et és végigvezettük a 
Máté evangéliumában – amelyik az oroszlánt ábrázolta – és abba belementünk, 
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akkor pontosan megtaláltuk azt, hogy miért Jézus Krisztus nevében 
kereszteltek. És ott volt Ő, ott állat ugyanazzal az Igével, hogy őrizze a 
keresztség szent megbízatását, Jézus Krisztus nevében. Rendben. Nos, most 
elkezdtem rátérni a gyülekezeti korszakokra.   

 Figyeljétek meg. De itt, amikor ideérünk az ötödik pecséthez, nem jön 
elő semmilyen lovas, és nem jelenti be a pecsétet semmilyen lelkes állat. János 
csak… A Bárány nyitotta fel, János pedig látta. Ott senki sem mondta, hogy: 
“Jöjj és nézd meg; jöjj és lásd.” Figyeljétek meg, hogy itt nincsen a lelkes állat 
hatalma. És a hatodik pecsétet sem jelenti be egy lelkes állat. És a hetedik 
pecsétet sem jelenti be egy lelkes állat: nincsenek hatalmak, akik bejelentenék, 
látjátok. Senki nem teszi ezt meg. 

 Rajta… Nézzétek… Azon… A negyedik pecsét után semmilyen lelkes 
állati hatalom nem tesz bejelentést az ötödik, hatodik és hetedik pecsétről. 
Egyáltalán nem. 
39 Most figyeljük meg – ezt nagyon szeretem -, hogy a négy ló lovasának 
az idejében, egyes számban mondva a négy különböző ló lovasát, volt egy 
lelkes állat, amely bejelentette a hatalmat. Valahányszor az a lovas egy másik 
lóra ült át és előjött, hogy kilovagoljon, egy-egy lelkes állat jött ki és jelentette 
be azt. Ez egy nagy titok. Ez a titok… Miért? A titok kihirdetése. 
40 Miért nincs itt egy sem, aki az ötödik pecsétet jelentené be? Tessék. A 
kijelentés szerint, amit az Úr Jézus ma adott nekem, illetve ma korán reggel, ez 
az a titok, hogy a gyülekezeti korok már befejeződtek ekkorra. Az antikrisztus 
titka van kijelentve ekkor. Az antikrisztus elindult az utolsó útjára – és látjuk 
őt a fakó lovon, amint összekeverte az ő sok színét -, és lovagol a kárhozatba. 
Erről majd beszélünk a trombitáknál és a többinél, amikor majd azokat 
tanítjuk. Belemennénk most ebbe, de akkor megint csak eltérnénk a tárgytól. 

 És megyünk… Ő lovagol… Ezért van, hogy itt nincs senki. Tehát 
tudjuk… Meg van írva… Mert mindennek megvan az oka. Emlékeztek rá, 
hogy az elején azt mondtam, hogy semmi sincs ok nélkül. 

 Emlékeztek a kis tintacseppre? Meg kell találnunk az okot. Volt 
valami oka annak, hogy itt nincsen egy lelkes állat vagy valamilyen hatalom, 
ami bejelentené ennek a pecsétnek a feltörését. És csakis Isten tudja 
kijelenteni, ez minden, mert minden… Minden Őbenne nyugszik. 

 Jel 4:-; Jel 19:- 

41 Ő azonban azt az okot jelenti ki, amennyire én értem, hogy a 
megváltás könyvének titka miatt van, amint az antikrisztus kijelentést nyer… 
És ugyanekkor a gyülekezet már nincs itt, és ezek a dolgok egyáltalán nem is a 
gyülekezet korában történnek. Így van! A gyülekezeti koron kívül vannak. A 
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levegő, és egy baktériumot visz bele a nyálkába, az pedig lemegy a torkodba. 
Másnap reggelre már be is rekedtél. Erről van szó… 

 És így… Óh, óh, ti, akiknek van hajatok, nem is tudjátok, hogy 
mennyire hálásnak kellene lennetek. Így igaz, látjátok. Nos, aztán megtudtam, 
hogy majd… Egy napon majd, amikor nem lesznek fogaim, kell, hogy 
legalább néhányat betegyenek, és így… Vagy elboldogulok nélkülük. 
189 Tehát ha egy ember… Nem gondolom, hogy többről lenne szó, ha egy 
férfi akarna hordani egy darab műhajat, mint amikor egy asszony hord egy 
ilyen egeret vagy patkányt, vagy minek is nevezik azokat a dolgokat, amiket a 
hajukba tesznek, hogy többnek látsszon a hajuk, látjátok. De természetesen ha 
ezt teszi az ember, akkor a kérdés az, hogy miért hordja azt a műhajat, látjátok. 
És így… 
190 Mégis, amint ott álltam, megtapogattam a fejemet, és ott újra megvolt 
a hajam. Óh, fiatal voltam, és azok a fiatal… Azt gondoltam: - Hát nem furcsa 
ez? Itt vannak… És mind szaladtak… Odanéztem, és Hope-ot láttam jönni. 
Tudjátok, hogy ő 22 éves korában halt meg. Ugyanolyan szép volt, mint 
mindig. Sokan emlékeztek rá, azokra a nagy, sötét szemekre – német volt -, és 
a fekete hajára, amint a hátán aláhullt.  

 Azt gondoltam: - Amikor ideér majd, azt fogja mondani: Bill. Tudom, 
hogy azt mondja majd. Tudom, hogy Bill-nek fog hívni, amikor ideér… 
Figyeltem, és a sok asszony közül mindegyik odajött és megölelt engem, és azt 
mondta: - Óh, drága testvérem, annyira örülünk, hogy látunk… 

 Azt gondoltam: - Mindegyikük hasonló módon van felöltözve, de a 
hajuk más… Tudjátok, vörös haj, fekete haj, szőke haj. És jöttek és jöttek, és 
mind fiatalok voltak. És amikor ő odaért hozzám, azt gondoltam, hogy 
egyszerűen csak meglátom majd, hogy mit fog mondani. És ő is rám nézett, és 
azt mondta: - Óh, drága testvérem… Megölelt, és aztán ment tovább. Aztán 
még jött a többi asszony és utána ők is megöleltek engem. 
191 Aztán valamilyen zajt hallottam, erre néztem, és onnan meg sok-sok 
férfi jött. Fiatal emberek, 20 év körüliek. Voltak köztük sötét hajúak és szőkék, 
és mindegyiken fehér ruha volt és mezítláb voltak. Odaszaladtak hozzám, 
elkezdtek megölelni és kiabálni: - Drága testvérem… 
192 Azt gondoltam… És visszafordultam, és még akkor is ott feküdtem. És 
azt gondoltam: - Hát ez nagyon furcsa… És éppen ekkor egy hang kezdett el 
beszélni hozzám, és a hangot soha nem láttam meg. Azt mondta: - 
Összegyűltél… Összegyűltél a tiéiddel… Aztán néhány férfi felemelt engem 
és feltettek egy ilyen nagy valamire. 

 Azt mondtam: - Miért tettétek ezt? 
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186 És így, viszont minden férfi, amikor a karjaiban tart ölelve egy 
asszonyt – úgy, hogy ő férfi sejtekből van, az asszony pedig női sejtekből -, ott 
van egy érzés. Nem számít, ki vagy, és ne mondd azt nekem, hogy nem érzed 
azt, ha valóban egészséges ember vagy. De ott nem, mert ott nem különbözőek 
a sejtjeink. Ott nem vétkezik az ember. Ott egy változás volt. Ott nincsen más, 
mint a testvéri szeretet az asszonyok felé, bár abban a kegyelemben, hogy 
néztek… Úgy gondolom, hogy egy olyan asszony, aki kedves és helyesen 
viselkedik és úgy jár, mint egy hölgy, ő olyan, mint egy drágakő ezen a földön. 
Én mindent szeretek, ami bájos. Szerintem egy olyan asszony, aki tartja a 
maga helyét és aki próbál egy hölgy lenni, ő a tisztesség mintaképe. Én hiszem 
ezt. És szerintem egy olyan asszony, aki ezt nem teszi, az olyan, mint a 
Krisztus és az antikrisztus, ugyanaz a dolog. Én mindent szeretek, ami 
természetes… 
187 Szeretek egy szép lovat, és az úgy áll, mint egy igazán szép ló szobra, 
vagy bármi ilyesmi. Egy szép hegy, szép asszonyok, szép férfiak – bármi, ami 
Isten alkotásában áll -, ezeket mindig csodáltam. És ezek tökéletesek voltak. 
De függetlenül attól, hogy mennyire megöleltek engem – és asszonyok voltak, 
értitek -, ott nem lehetett több bűn. A férfi mirigyek és a női mirigyek nem 
voltak ott. Hála Istennek. Ők teljes mértékben a testvérnőim voltak. 

 Odanéztem és elkezdtem… A kezeimre néztem. Láttam, hogy annyira 
fiatalok, és odanéztem… Én is fiatal voltam… Már fiatalemberként kezdtem 
hullatni a hajamat, és szénsavat tettem rá – a borbély tette -, és mindet 
kiszedte, amikor még fiatal voltam… És ez mindig egy olyan dolog volt, hogy 
hamar megfáztam, mert a fejtetőm még most is olyan puha, tudjátok. De a 
hajhagymáim még ott vannak, viszont a szénsav kiégette őket, és ezért a hajam 
nem tud megnőni, látjátok. 
188 Elmentem – mármint a feleségem elment – évekkel ezelőtt, és vett 
nekem egy kis műhajat. Egy kis parókaszerűséget, hogy azt tegyem a fejemre. 
De mindig szégyelltem feltenni azt, mert olyan hamis, mű dolognak nézett ki 
és én semmi hamisat nem akartam. Aztán azt gondoltam: - Akkor egyszerűen 
csak egy jambósapkát hordok majd… Úgyhogy egy ideig azt hordtam. 
Tudjátok, mit csináltak az emberek? Elkezdtem engem püspöknek hívni, és azt 
mondták, hogy én (Nem kivehető szó a szalagon.) akartam lenni. Úgyhogy azt 
mondtam: - Akkor maradjon csak így… Úgyhogy egyszerűen csak 
elszenvedem ezt egy rossz megfázással. 

 És aztán… De… Ha csak felnyitjátok azokat az ablakokat, vagy 
ilyesmi, vagy egy kicsi huzatot csináltok, így, akkor biztos, hogy megfázok. 
Elmentem egy orvoshoz és megkérdeztem tőle, hogy mit gondol. Azt mondta: 
- Nos, a pórusaid nyitva vannak. A prédikálás miatt izzadsz. Megcsap az a 
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gyülekezet már teljes mértékben elragadtatott ekkorra. A gyülekezet a 
Jelenések 4. fejezetében megy fel, és nem tér vissza egészen addig, amíg a 
Királyával vissza nem jön a 19. fejezetben. Ezek a pecsétek itt viszont azt 
jelentik ki, ami volt, ami van és ami lesz, látjátok. És ezek a pecsétek 
kijelentették azt, ami a gyülekezeti korra vonatkozott, most pedig figyeljétek, 
hogy mi történik. 

 A lovas négy szintje kijelentést nyert. Az antikrisztus lovaglásának ez 
a négy szintje kijelentést nyert ekkorra. Tehát már nincs rájuk tovább szükség. 
És Isten négy lelkes állata jelentette be a lovast, amint útnak indult. 
42 Négy lelkes állat, négy hatalom. Tudjuk azt, hogy az állat a Biblia 
fogalmainak magyarázata szerint egy jelkép, amely hatalmat jelent. Most 
figyeljük meg ezt alaposabban. A négy… Illetve az állatok a Bibliában az 
emberek közötti hatalmat jelentik. Ha meglátjuk… Mint Dániel könyvében, 
amikor látta egy bizonyos nemzet felemelkedését, talán azt, hogy egy medve 
egy bordát tartott az oldalában: egy jelkép. Aztán látott egy másik hatalmat 
felemelkedni, egy kecskét. Ez ábrázolt valamit. Aztán látott egy másik 
hatalmat felemelkedni, ami pedig egy olyan sokfejű leopárd volt. Az is egy 
bizonyos országot ábrázolt. Aztán látott egy másik hatalmat felemelkedni, egy 
nagy oroszlánt, sok foggal, és ez megtaposta a maradékot. Ez pedig egy 
teljesen más hatalmat jelentett. 

 Dán 4:5 

43 Az egyik Nabukodonozor királysága volt egy másik fajta álomban. 
Dániel egy látomást látott; Nabukodonozor egy álmot álmodott. De Dániel 
megmagyarázta az ő álmát, és az egyezett a látomással. Ámen! Óh! 

 Jóel 2:28; ApCsel 2:17 

44 Óh, bárcsak tudnátok, mi történt! Mi történt, mielőtt elmentünk innen? 
Értitek? Hiszen hat egyenes álom jött, pontosan egyezve a látomással. Egy 
megmagyarázott álom egy látomás, mert… Talán az illető ember nem úgy 
születik meg, hogy a tudatalattija éber lenne, amikor látja ezt. Olyankor Isten 
átmegy a tudatalattijába, és szól hozzá, amint megígérte azt, hogy az utolsó 
napokban álmokban látogatja meg az embereket, és látomásokban. 
45 A látomás nem más, mint amikor az ember ébren van, így áll, és 
bizonyos dolgok kijelentést nyernek számára. És az ember ott áll és 
egyszerűen elmondja őket, látja, hogy mi történik, és hogy mi fog történni, és 
így tovább. Az álom azonban az, amikor az ember alszik, és az öt érzék nem 
működik, és az ember a tudatalattijában van. Az ember van valahol, mert 
amikor visszajön, akkor emlékszik arra, hogy hol volt. Egész életében 
emlékszik rá, látjátok. Tehát ez a te tudatalattid. Aztán ahhoz… Látjátok… 
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 Róm 11:29 

46 Amint Upshaw képviselő mondta: “Nem lehetsz olyan valami, ami 
nem vagy.” És ez pontosan így van, látjátok. Ha pedig látónak születtél… 
Látjátok, ehhez… Mindkét tudatnak együtt kell lennie: nem úgy, hogy itt van 
öt érzék, amelyek működnek, és aztán a másik meg ott kint valahol, amikor 
alszol, amikor az öt érzéked nem működik. De látjátok, amikor mindkettő – 
úgy születsz – együtt van, akkor nem alszol el. Akkor csak átmész egyikből a 
másikba, így. Akkor nem alszol el. Nincs elég időd ahhoz, hogy elaludjál. És 
ezt nem te idézed elő. Tehát az ajándékok és az elhívások eleve el vannak 
rendelve Istentől. Ezek Isten ajándékai és elhívásai, visszavonás nélkül, amint 
a Biblia mondja. Értitek? A világ teremtése előtt elrendeltettek, látjátok. 

 Jel 13:11 

47 Látjuk azt Dánielnél, hogy egy állat egy hatalmat jelentett, amely az 
emberek között emelkedett fel. Vagy pedig itt János látomásaiban is látjuk, 
hogy az a hatalom volt: felemelkedő nemzetek, mint például az Egyesült 
Államok, amint a Jelenések 13-ban egy bárányként jelenik meg. És aztán, 
hogyha máshogy akarjátok gondolni… Azt mondod: - Óh, ez a nemzeti 
hatalomról szól… Szent hatalmat is jelent: egy lelkes állat. Tudtátok ezt? 

 1Móz 24:19,61 

48 Figyeljük meg Rebekát… Amikor Ábrahám szolgálója, Eliézer, 
amikor eljött Rebekáért, egy tevére ültette őt fel: pontosan arra a tevére, 
amelyiket Rebeka megitatta. És ő ezt a tevét ülte meg, hogy találkozzon a nem 
látott vőlegényével. Pontosan az a dolog, amit megitatott, volt az a dolog, 
amelyik elvitte őt a jövőbeli otthonába és a férjéhez. És ma is ugyanez a dolog 
van, látjátok. Pontosan az a dolog, amit a gyülekezet megöntöz – ez pedig a 
mag, az Ige magja -, pontosan ez az Ige kel életre és visz el bennünket a nem 
látott vőlegényünkhöz, látjátok. 

 1Móz 24:63,64 

49 És nézzük meg, milyen tökéletesen… Izsák eljött otthonról és kint volt 
a mezőn, távol az otthonától akkor, amikor Rebeka meglátta őt. A gyülekezet 
pedig a levegőben találkozik Krisztussal, és aztán Ő hazaviszi őt az Atya 
otthonába, ahol már el vannak készítve a lakóhelyek. Izsák ugyanígy vitte haza 
Rebekát. És figyeljük meg, hogy az szerelem volt az első látásra. Óh, óh, csak 
úgy rohant, hogy találkozzon vele! És ugyanígy fog a gyülekezet találkozni 
Krisztussal a levegőben, és örökké marad Vele. 
50 Most pedig forduljunk a Bibliához. Ezek az állatok hatalmak. 
Figyeljünk. Szeretném, hogy megfigyeljétek azt, hogy az ördögnek megvolt a 
maga négy változó színű lova, amelyiken kilovagolt. Megvolt az ő négy állata. 
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volt… Látjátok? Azt gondoltam: - Biztosan azonnali halált haltam… Ami egy 
remek módja volna az elhunyásnak. Tehát azt gondoltam: - Infarktusom volt. 
Nem kellett szenvednem… Odanéztem és azt gondoltam: - Azért ez furcsa. Ott 
fekszem, és itt meg állok… 
181 Tehát odafordultam, és olyan volt, mint egy nagy… Mint egy nagy 
mező, vagy valami ilyesmi: egy hatalmas nagy perje mező. És azt mondtam: - 
Kíváncsi vagyok, mi lehet ez… És hirtelen, amint odanéztem, ezerszer ezer 
fiatal asszony jött, mind fehér ruhában, derékig érő hajjal, mezítláb, és 
szaladtak egyenesen felém. 

 Péld 12:4; Péld 31:10 

182 Azt gondoltam: - Mi ez? Visszafordultam, visszanéztem, és ott voltam. 
Felnéztem erre, és ők ott jöttek. Beleharaptam az ujjamba. Azt mondtam: - 
Nem igazán alszom… És éreztem. Azt mondtam: - Valami itt furcsa… És ezek 
az asszonyok meg szaladva jöttek. Soha nem láttam még olyan szép 
asszonyokat. És mind odajöttek hozzám, és amikor odaszaladtak hozzám… 
Tudjátok, milyen voltam, valahogy… Engem nőgyűlölőnek mondanak, pedig 
nem vagyok az, látjátok. Azt gondolom, hogy egy jó asszony egy… Egy ékkő. 
De azt gondolom, hogy egy nem jó asszony pedig, amint Salamon mondta: 
“víz a véredben”. Tehát bizonyosan nem kedvelem a rosszhírű asszonyokat és 
a minden-lében-kanál asszonyokat. 
183 Tehát ezek az asszonyok mind jöttek, és elkezdtek megölelni engem. 
Ez szokatlan. Tudjátok, hogy nem lennék benne az ilyesmiben. Tehát… És ott 
voltak… Ezt úgy kell elmondanom… Kevert hallgatóság előtt vagyok, de ők 
asszonyok voltak. Ők asszonyok voltak, és megöleltek engem, mindegyik 
megölelt engem, és azt mondta: - Drága testvérünk… Megölelt az egyik, aztán 
megölelt a másik. 
184 Ott álltam és néztem. Azt gondoltam: - Óh, hát mi ez? Ott álltam. Azt 
gondoltam: - Mi történt? Visszanéztem oda le. Ott feküdtem, és közben itt 
álltam. Azt gondoltam: - Ez nagyon furcsa. Nem értem. Azok az asszonyok 
meg kiabáltak: - Óh, drága testvérünk… És ölelgettek engem. Érzés szerint 
minden porcikájukban asszonyok voltak. 
185 Most bocsássatok meg nekem, testvérnők, amint ezt mondom, mert… 
De az orvosotokat is meghallgatjátok. És ha nincs… Ha nem tiszták a 
gondolataink, akkor nem vagyunk keresztények. Nem érdekel; én mindig 
tisztán éltem. Isten tudja ezt. Amikor kisfiú voltam, az Úr angyala mondta 
nekem, hogy ne szennyezzem be a testemet, hogy ne dohányozzak, és ne 
igyak, és ez az igazság. Isten kegyelméből megtartottam ezt. Amikor bűnös 
voltam, akkor sem jártam asszonyokkal. 
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Tudjátok milyen úgy felülni, és odatámasztani a fejünket az ágytámlához. Egy 
régimódi ágyunk van. Úgyhogy én is úgy nekidőltem. 

 Azt gondoltam: - Nahát, már 53 éves vagy. Ha valamit is teszel 
Istenért, akkor bizony legfőbb ideje van annak, mert nemsokára már túl öreg 
leszel… 
175 És azt gondoltam: - Tudod, így igaz… Azt gondoltam: - Már nincs 
nagyon messze. Nemsokára mennem kell… Azt mondtam: - Egy évvel vagyok 
öregebb, mint amennyit a papám élt. Nemsokára nekem is mennem kell… Azt 
gondoltam: - És még semmit sem tettem Istenért. Mindig akartam tenni 
valamit érte… Azt gondoltam: - Most már sietnem kell, hogy tegyek valamit, 
ha tényleg akarok valamit csinálni, és nem tudom, hogy hogyan csináljam, ez 
minden… 
176 Azt gondoltam: - Óh, remélem, hogy élni fogok, hogy meglássam az Ő 
eljövetelét. Nem akarok én egy kísértet lenni, egy szellem… Mindig is féltem 
a szellemektől. És én… Tudjátok, olyan fajta… Mindig azt gondoltam, hogy 
ha mondjuk Neville testvérrel találkoznék, akkor ő egy kis ide-oda mozgó 
fehér felhőcske lenne, tudjátok, és úgy mondanám neki: - Helló, Neville 
testvér… 
177 És ő azt mondaná: - Helló, Branham testvér… Egy kicsit másabb 
értelemben. Nem tudna beszélni, de én egyszerűen csak tudnám, hogy Neville 
testvér volt az. Szeretnék úgy kezet fogni vele, mint ahogyan mindig is teszem, 
mert csak az emberi lényeket ismerem, látjátok. Szeretnék kezet fogni vele, de 
neki nincs keze. Ott van lent a sírban, elrohadva. Látjátok? 
178 Azt gondoltam: - Óh, remélem, hogy ezen nem kell 
keresztülmennem… Nem, nem voltam… Az igazat mondom nektek. Féltem a 
haláltól. Nem attól féltem, hogy elvesznék, hanem nem akartam egy szellem 
lenni. Egy ember akartam maradni. Várni akartam az elragadtatásra, látjátok. 
Ilyen akartam maradni. Nem akartam egy szellem lenni. 
179 Tehát ott feküdtem és erre gondoltam, amikor hirtelen valami történt. 
Tudjátok ezt, és mindnyájan tudtok a látomásokról. Ha pedig ez látomás volt, 
nekem még ilyen látomásom soha nem volt, pedig már kisfiú korom óta 
vannak látomásaim. Aztán valami történt, és azt éreztem, hogy megyek el. Azt 
gondoltam: - Óh, óh! Azt gondoltam: - Már meghaltam, és átmentem… 
Látjátok? Aztán eljutottam egy helyre, és azt gondoltam: - Szerintem 
visszanézek… 
180 Olyan valóságos volt, barátaim, mint hogy itt állok. És 
visszafordultam, hogy visszanézzek, és ott feküdtem az ágyon. Ott feküdtem 
kinyújtózkodva a feleségem mellett. Azt gondoltam: - Biztosan infarktusom 
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Mindhármat egy színbe hozta egybe, és így lett az a fakó ló: egy fehér ló, egy 
vörös ló és egy fekete ló. 
51 És láttuk, hogy ezek közül mindegyik az ő szolgálatának egy-egy 
szintje volt, annak a korai egyháznak egy-egy szintje, amelyik Niceában 
felekezetté formálódott. Az eredeti pünkösdi gyülekezet, amelyikre kitöltetett a 
Szentlélek, haladt előre, magára vett egy antikrisztusi lelket, létrehozott egy 
szervezetet, megszülte a szervezeti leányait, három alkalommal megváltoztatta 
a hatalmát, ezeket egybehozva lett a fakó ló, és aztán megkapta a Halál nevet, 
és ezen a lovon az örökkévalóságba lovagolt. Olyan egyértelmű, amilyen csak 
lehet. 
52 Figyeljük meg, hogy ő megkapta ezt a lovat, és most ezen lovagol. 
Istennek is… Mint mindig… Most figyeljünk! Amikor először megjelent az 
antikrisztus, miben jelent ő meg? Fehér ló, olyan ártatlan, amilyen csak 
lehetett, csak egy tanítás a gyülekezetben. Közösséget akartak. A te 
közösséged Krisztussal van. De ők egy közösséget akartak. Egyszerűen nem 
bírták ki. Ők azt akarták… Tudjátok, mint amikor kisebb csoportosulások ütik 
fel a fejüket a gyülekezetben. Tudjátok ezt, ti pásztorok. Mint ahogyan azt 
mondják: “Az egy tollú madarak…” 
53 De testvérek, ha mi újjászülettünk, akkor nem ezt a hozzáállást kell 
felvennünk. Nem. Ha látjuk azt, hogy valami nincs rendben a testvéreinkkel, 
akkor csak imádkozzunk és tartsuk azt a dolgot Isten előtt, és szeressük azt az 
embert addig, amíg pontosan Isten jelenlétébe nem visszük őt. Ez a módja 
ennek, tényleg így kell csinálni. 

 Mt 13:29 

54 Tudjátok, Jézus azt mondta… Lesz ott konkoly is, mert Jézus mondta, 
hogy lesz, de ne húzzátok ki őket. Mert a búzát is kihúznátok velük együtt, 
látjátok. Csak hagyjátok békén őket. Hadd végezze el Ő a szétválasztást, 
amikor eljön az ideje, látjátok. Hadd növekedjenek mind együtt. 

 Figyeljük meg, hogy amint az állat kiment… Az antikrisztus egy 
állaton ment ki, az ő hatalmán. Óh, ezt nagyon szeretem. Most nagyon 
vallásosnak kezdem érezni magam, látjátok, talán itt van az a felserkenés. 
55 Figyeljétek meg, hogy amikor az antikrisztus… Azok a kijelentések 
annak a tűzgolyónak a jelenlétében, amely ott lebeg a teremben! Óh, 
testvérem! Bár már gyermekkorom óta látom, mégis valahányszor közel jön 
hozzám, mindig megriaszt engem. Majdnem eszméleten kívüli állapotba juttat 
engem. Soha nem lehet megszokni. Nem lehet. Túlságosan szent. 
56 Figyeljük meg, hogy az antikrisztus kiment a maga szolgálatának 
állatán, és Isten is kiküldött egy állatot, hogy megküzdjön vele. Látjátok? Most 
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figyeljetek. Aztán valahányszor az az állat lovagol a lovon, az antikrisztus 
lovagol a lovon, az ő állatán, hogy bejelentse a szolgálatát, Isten is kiküldte a 
maga állatát a saját álarcában, hogy bejelentse a küzdelmet ellene. 

 Ézs 59:19 

57 Tehát az Ige azt mondja: “Amikor árvízként jön be az ellenség, az 
Isten Lelke gátat emel ellene.” Tehát amikor az ellenség kiment egy 
antikrisztusként, Isten egy bizonyos fajta hatalmat küldött ki, hogy 
szembenézzen vele. És aztán amikor újra kiment, vörös lovon ülő lovasként – 
másik szín, másik hatalom, másik szolgálat -, akkor Isten egy másikat küldött 
ki, hogy megküzdjön vele, hogy megtartsa az Ő gyülekezetét. Kiküldte a 
harmadikat; Isten pedig újra kiküldte az Ő harmadik lelkes állatát, hogy jöjjön 
és bejelentse azt. Kiküldte a negyediket, és Isten is kiküldte az Ő negyedikét. 
És aztán az antikrisztus véget ért, és a gyülekezeti korok is véget értek akkor. 
Figyeljétek. Most pedig, óh, én… Ez nagyon jó. 

 Jel 6:8 

 Látjuk, hogy amint az ördög változtatta a négy állatot, és amelyik azt 
jelentette, hogy milyen hatalom… Kijelentést nyert… Hogy milyen hatalmat 
jelentett ki a világnak, és hogy hogyan lett végük ezen a fakó, halál-lovon. 
Most pedig nézzük meg Isten hatalmait ezeken az állatokon, amelyek 
megküzdöttek velük. 
58  Istennek az első állata, amelyikkel kiment, hogy szembenézzen az 
antikrisztussal, az antikrisztus lélekkel, amikor csak a tanítását küldte ki… 
Most emlékezzünk rá, hogy amikor az antikrisztus először kilovagolt, ő egy 
tanítói szolgálatban volt. Az antikrisztus először egy tanítói szolgálatban 
lovagolt ki. 
59 Figyeljétek meg azt, akit kiküldött, hogy találkozzon vele: az 
Oroszlánt. A Júda törzséből való oroszlánt, amely az Ige. Amikor kiment az ő 
hamis tanítása, az igaz Ige ment ki, hogy találkozzon vele. Ezért van nekünk 
egy Iréneusunk és egy Polycarpunk, és ezek az emberek, Szent Márton. 
Amikor az az antikrisztus ott lovagolt a maga hamis tanításával, Isten kiküldte 
az Ő tanítását, az Igét, a Júda törzséből való Oroszlánt, amely a Szentlélekben 
megnyilvánult Ige, és ott volt a Szentlélek, hogy megmutassa Magát, amely az 
Ige. 
60 Ezért van, hogy a korai egyházban voltak gyógyulások, csodák, 
látomások és hatalom: mert nem más volt az, mint az élő Ige a Júda törzséből 
való Oroszlán formájában, amely kilovagolt, hogy megküzdjön vele. Ámen! 
Tehát értitek ezt? Ő kiküldi a maga hatalmát, az antikrisztus. Isten pedig 
kiküldi az Övét, az Igét. Antikrisztus, hamis tanítás, és az igaz tanítás ment ki, 
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Isten miért nem küldte el egyszerűen… Azt mondta volna: - Illés, olyan 
keményen dolgoztál, meg minden más, mindezeken a különféle helyeken. Azt 
hiszem, inkább egyszerűen csak Mózest küldöm el… Miért? 
170 Nézzétek meg Mózes szolgálatát. Illés minden nemzet számára egy 
próféta volt, de Mózes csakis a zsidók számára volt a törvényadó. Mózes ott 
volt… Mondjuk… Azért jött el Illéssel… Azok a zsidók azt mondják: - 
Várjunk csak, mi itt még mindig tartjuk a törvényt… De itt áll Mózes maga, és 
itt áll vele Illés. Látjátok, ő csak a zsidókhoz jött. Mózes csak a zsidókhoz jött. 
Illés próféta pedig minden nemzetnek volt; de Mózes csak a zsidók számára 
vált egy prófétává és a törvényadóvá, látjátok. Ez volt az ő üzenete: a törvény. 
171 De mi volt Illés üzenete? A vágott hajú asszonyoknak, felekezeteknek 
– igen, uram -, és bizony ízekre szaggatta őket, a festett arcúakat. Megmondta 
nekik, hogy kutyák martalékává lesznek. Bizony beléjük markolt. 

 Mt 3:9; Mk 6:18; Lk 3:8 

172 És aztán amikor az ő lelke jött le Keresztelő Jánosra, ő kilépett a 
vadonból és ugyanezt tette. Így van. Azt mondta: “Ne gondoljátok 
magatokban, hogy ehhez tartozunk, vagy ahhoz tartozunk. Isten még ezekből a 
kövekből is képes fiakat támasztani Ábrahámnak.” Felment az útra és azt 
mondta: “És te azt akarod nekem mondani, hogy hozzámentél a saját 
sógorodhoz?” Azt mondta: “Nem törvényes ilyet tenned.” Testvérem! 
Megmondta nekik. Bizony. 

 Figyeljük meg, hogy ezeknek a lelkeknek (soul) egy kicsit várniuk kell 
a 144… Hogy mártírhalált haljanak. Óh, hát nem… Nem hozza ez egybe a 
Bibliát? 

 Az én időm már pontosan lejárt, ha egy kicsit korán hagyom abba, de 
még van néhány kis dolog, amit elmondanék, ha kibírjátok. Tudom, hogy 
meleg van, és izzadok, de figyeljetek. Van még valami, amit mondanék 
nektek. Egyszerűen olyan jó, hogy csak úgy lángol itt a szívemben. Remélem, 
hogy nem felejtettétek el, látjátok. 
173 Hadd mondjam ezt el az Ő jelenlétében. Az Ő kegyelméből Ő 
megengedte nekem, hogy nemrégiben az enyéimet is megláthattam fehér 
ruhákban. Emlékeztek rá? Emlékeztek a történetre, nemrégiben, a pogány 
menyasszony. Ők ott vannak most. Mindannyian fehér ruhákban voltak. 
174 Felébredtem. Egy összejövetelen voltam. Talán egy éve volt, vagy 
még régebben. Felébredtem egyik reggel, felültem és azt mondtam a 
feleségemnek: - Drágám… Nem mozdult. A gyerekek… Fel kellett kelnem, 
hogy iskolába vigyem őket, itt a régi helyen. Úgyhogy felültem az ágyban. 
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 Júdás 9 

167 Senki sem tudja, még… Még a Sátán sem tudta. Vitázott is erről az 
arkangyallal. Így van. Nem tudta megérteni, hogy mi történt Mózessel. - 
Látom őt ott remegni, amint nézi a vidéket, nézi a gyermekeket és így tovább. 
Látom őt remegni. De aztán fellépett a sziklára, és akkor láttam őt utoljára… 

 Ez a Kőszikla. Ez a Kőszikla. Hadd álljak én is azon a Kősziklán az 
utam végén. Igen, uram! Színes bőrű testvérem régen idejött és énekelt egy kis 
éneket: 

  Ha tudnék, akkor bizonyosan megállnék 

  Azon a Kősziklán, amelyiken Mózes megállt. 

 Igen, uram. Óh, ez az a Kőszikla, amelyiken állni akarok. Hit által ott 
állok. 
168 De emlékezzünk rá, hogy Illés egyszerűen elfáradt, mert sok munka 
állt előtte. Így tehát eléggé kimerült, és Isten csak egyszerűen egy fogatot 
küldött elé, ami hazavitte. Így van. Egy szekeret küldött. Így van? Felvitte őt. 
Nem halt meg, mert Ő életben tartotta. Még volt számára jövőbeli feladata. 
Engedte neki, hogy felkenjen egy embert, látjátok, aki az ő lelkével jött elő. De 
nekik meg kell ízlelniük a halált. Most pedig, a Jelenések 11. része. 
Menjünk… Úgyis pontosan itt vagyok, úgyhogy csak nézzük meg. Jelenések 
11. Figyeljük és nézzük meg, hogy nem mindketten megöletnek-e. Igen, uram, 
mindkettőjüknek meg kell ízlelniük a halált. Igen, uram. A szolgálatuk 
befejeztével megízlelik a halált. Jelenések 11, és kezdjük a 7. versnél: 

 “És mikor elvégzik a bizonyságtételüket, a feneketlen mélységből 
feljövő fenevad hadakozik ellenük…” 

 Jel 11:7,8 

 Óh, óh! Ki nem állhatja őket! Már megint itt vannak azok a szent 
hempergők, látjátok. Rendben. 

 “… a feneketlen mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és 
legyőzi őket, és megöli őket. (De figyeljük meg, hogy mi történik. Tökéletes 
előképük van itt.) És az ő holttesteik fekszenek ama nagy városnak utcáján, 
amely lelkileg Sodomának és Egyiptomnak hívatik, ahol a mi Urunk is 
megfeszíttetett (Jeruzsálem).” 
169 Tehát nekik szembe kell nézniük a hallállal, ugye? Így van. Miután a 
szolgálatuk véget ért. Miért? A hetedik angyal szolgálata, a hetedik angyal 
szolgálata – Illés szolgálata a hetedik angyalnak -, nem… Miért nem… Illetve 
azt próbálom mondani, hogy miért nem lehetett a hetedik angyal szolgálata 
Mózes által, ha ő halhatatlan, ugyanúgy, mint ahogyan Illés által? Miért nem… 
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hogy megküzdjön vele. Tehát ez volt az első. Ez volt az első gyülekezet, 
apostoli, amely kiment szembenézni vele. 
61 A második állat, melyet az antikrisztus kiküldött, egy vörös állat volt, 
amelyik… Amelyen lovagolt, hogy elvegye a békét a földről és hogy 
háborúzzon. A második, amely kiment, hogy megküzdjön vele, egy borjú állat 
volt. A borjú a munkát jelenti, a teher állata. 

 Jel 2:18,19 

62 És most, ha meg tudnánk állni egy percre. Hadd… Hogy bizonyosan 
megértsétek ezt. Egy ilyen típusú hatalom talán elgondolkoztat benneteket. 
Nézzük csak meg itt Thiatirát, és figyeljük meg, hogy nem egy munkálkodó 
gyülekezetről van-e szó, látjátok.  

 “A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az 
Isten Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az 
izzó fényű érchez: 

 Tudom a te cselekedeteidet (Látjátok? Itt teljesen munkává lesz, mert 
ez az, ami velük együtt haladt.), és szeretetedet, szolgálatodat (Látjátok, 
csupa…), és hitedet és tűrésedet, és hogy a cselekedeteid (Újra, kétszer volt, 
hogy: munkáid, cselekedeteid); és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az 
elsőknél.” 
63 Látjátok, ez mutatja, hogy a Thiatira korszak… Miután az antikrisztus 
letelepedett és bejött a thiatira-i korszakba, az a kis gyülekezet semmi mást 
nem tehetett, mint hogy munkálkodott. És egy másik dolog pedig az, hogy a 
borjú egy áldozati állat is, látjátok. Olyan szabadon adták oda az életüket, 
ahogyan csak tehették. 
64 A sötét korokban, ezer évig az a katolicizmus tartotta a kezében a 
világot, és egyszerűen csak bementek: igen, vagy nem. Nem bánták, hogy 
meghalnak. Ha a halálról volt szó, az rendben volt számukra. Mentek és 
meghaltak mindenképpen. Miért? Mert ez volt annak a kornak a szelleme. 

 ApCsel 20:29 

65 Ezért volt, hogy Iréneus, ezért volt, hogy Polycarp, János, Pál és azok 
a hatalmas, nagy emberek ott kint, amint küzdöttek azzal a dologgal… Pál látta 
ezt. Azt mondta: “Tudom, hogy eltávozásom után farkasok jönnek be közétek, 
olyan testvérek, akik romlott dolgokat tanítanak és akik elvonnak benneteket.” 
66 Nézzük csak meg azt az elszánt, kis öreg apostolt ott állni, a háta tele 
van verési sebekkel, a szeme könnyezik. Ő messzebbre el tudott látni, mint az 
a távcső. Tisztán túllátott azon, mint amit az emberek 120 millió fényévnyi 
távolságra látnak innen. Ő egyenesen bele tudott látni az örökkévalóságba. Ott 
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volt ő. És előre megmondta ezt, és elmondta, hogy ez fog történni, és azt 
mondta… Továbbment, a következő korszakra. 
67 Figyeljük meg, hogy ott volt ő. És utána pedig… Szent János élt a 
leghosszabb ideig. És amikor Szent János próbálta összeszedni az összes szent 
írást, amelyeken a Szentlélek kenete volt, és összerakta őket, hogy megcsinálja 
a Bibliát, a római birodalom elfogta őt és Páthmósz szigetére szállíttatták el. 
Isten Igéjéért volt ő ott Páthmósz szigetén. Polycarp segített neki a fordításban. 
68 A minap olvastam el magától Máriától egy levelet, aki Polyacarpnak 
írt, és megszidta… Nem megszidta őt, hanem megparancsolta neki, hogy 
legyen bátor ember, hogy taníthasson, és hogy elfogadja Jézus Krisztus 
tanítását… Aki tőle született Isten által. Mária saját üzenete, amit Polycarpnak 
írt. 
69 Tudjátok, hogy Polycarpot oroszlánok elé vetették. Nem, hanem 
megégették őt. Túl késő volt már nekik ahhoz, hogy egy oroszlánt szabadon 
engedjenek az arénában, ezért lebontottak egy fürdőszobát – egy régi 
fürdőhelységet -, bevitték az arénába és megégették őt. És miközben ment 
odafelé, lehajtotta a fejét. A római százados pedig azt mondta: - Idős ember 
vagy és az emberek tisztelnek téged. Miért nem vonod vissza azt a dolgot? 

 Ő pedig továbbra is az eget nézte, és egy hang szólt valahonnan, nem 
értették, hogy honnan, és azt mondta: - Polycarp, ne félj. Veled vagyok. 

 Miért? Mert azzal az Igével állt. Azon gondolkozom… Amikor 
elkezdték rárakni a fahasábokat és megégették őt, akkor egy mennyei muzsika 
jött le, és valamilyen angyali himnuszokat énekeltek. Még csak rájuk sem 
nézett egyetlen egyszer sem. Ezek a bátor férfiak. Ezek azok az emberek, akik 
ki tudtak állni. 
70 A korokon át azok a mártírok borzalmasan szenvedtek. De mik voltak 
ők? Az ihletés alatt voltak, Isten Lelke alatt, hatalom alatt. És ne felejtsétek ezt 
el, gyülekezet, és ti testvérek a kazettákon. Akarom, hogy megvizsgáljátok ezt: 
hogyan tehettek bármit is az emberek Isten erején kívül, amely kibocsáttatott 
rájuk? 

 Ideállítom ezt a dobozt, hogy ábrázoljam ezt. Ha Isten közéjük küld 
egy bizonyos lelket, akkor az az egyetlen dolog, ami által ők cselekedhetnek: 
az a lélek, ami közöttük van. 

 Most pedig bebizonyítjuk nektek az egyháztörténetből, a pecsétek 
felnyitása által, és a kibocsátott erők… És figyeljétek, hogy a gyülekezet 
pontosan válaszolt a kenetre, és nem tehettek semmi mást. 
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Jelenések 11 zsidóihoz jön szolgálni, akkor Mózes is vele van. Tehát itt nincs 
semmi összekuszáltság, egy kicsi sem. Értitek? Amikor a Malakiás 4 Illése 
eljön, ő egyedül van. Illés fog – nem Illés és Mózes – megérkezni. 

 Mal 4:- 

162 De ugyanaz az ihletés, amelyik azt mondta, hogy Illés el fog jönni a 
gyülekezeti kor utolsó részében, hogy visszaállítsa a gyermekek hitét az atyák 
hitéhez, az apostoli hithez – amelynek tehát vissza kell mennie, és az 
antikrisztus kihúzta őket… Visszaállítani, amint az Ige többi része is 
összeilleszkedik ebben, látjátok, ő egyedül jön. Értitek? De amikor eljön a 
gyülekezethez, a Biblia… Eljön a 144000-hez, a Biblia nyíltan mondja, hogy 
mindkettő… Hogy ketten vannak. Nem egyedül van, hanem ketten vannak. 
163 És az első szolgálata nem vehette a zsidókat és nem vihette őket vissza 
a törvényhez, mert ő Krisztust prédikálva jön el a 144000-hez, Ámen, azt a 
Messiást, aki kivágatott. Ámen! Erről van szó! Tehát ne keverjétek össze. Ez 
nem zavaros. Az Ige egy kicsit sem hazudik. Dicsőség! Óh, amikor láttam azt 
a fényt, egyszerűen csak... 
164 Azt mondtam: - Köszönöm, Uram… Amikor láttam ezt megtörténni 
ott, láttam Illést kimenni oda egyedül az első korszakért. Aztán egyedül volt. 
Aztán amikor újra láttam őt jönni, messze valahol máshol, akkor ketten voltak 
ott. Azt mondtam: - Ez az. Ez az, Uram. Ámen! Most már értem… Hallelujah! 
Lehet, hogy egy kicsit zavaros volt valakinek, de Ő mondta nekem, hogy ezt 
említsem meg. Ezért így tettem. 

 Mt 17:2,3 

165 Figyeljétek meg, hogy ezeket az embereket életben tartja Isten az első, 
eredeti szolgálatuktól a jövőbeli szolgálatukra, mert annyira jól szolgáltak, 
látjátok. Csak gondoljatok bele, hogy Illésnek az a lelke ötször szolgál, 
Mózesé kétszer. Figyeljétek meg, hogy életben tartotta őket a további 
szolgálatra. Egyikük sem halt meg. Ne higgyétek úgy. Mindkettőjüket élve 
látták Jézussal beszélni a Megdicsőülés hegyén. De emlékezzünk rá, hogy 
nekik meg kell halniuk. 

 Júdás 9 

166 Mózes valójában meghalt, de feltámadt, mert ő Krisztus egy tökéletes 
előképe, látjátok. Senki sem tudta, hogy hol volt eltemetve. Az angyalok 
eljöttek és elvitték őt, látjátok. Neki angyalok kísérték a koporsóját. Miért? 
Mert egyetlen halandó ember sem vihette volna el oda, ahová tartott. Csak 
keresztül ment egy történésen, ez minden. Angyalok voltak a koporsókísérői, 
mert ők vitték el őt oda, ahol lennie kellett. 
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Illés ötödik szolgálatát az ő negyedik szolgálatával. Mondtam nektek, hogy a 
pogány gyülekezet Illést várja. Rendben. És itt van ő a zsidókkal. 
Emlékezzünk rá, hogy ő nem jöhet négyszer. Az az ellenség száma. Ötnek kell 
lennie. 

 Jel 3:- 

156 Amikor először jött, akkor maga Illés volt ő. Utána, amikor jött, akkor 
ő volt Elizeus. Utána, amikor jött, kicsoda volt ő? Keresztelő János. A 
következő alkalommal ő a hetedik angyal. Amikor pedig ötödször jön, akkor 
Mózessel van itt. Igen, uram! Ne keverjük őt össze. 
157 Az ötös, ha ismeritek a Biblia számtanát, az ötös a munkálkodó 
kegyelem száma, és ez az, amit Ő tett. Most figyeljünk, ha tudni akarjuk, hol 
van ez. Jézus a kegyelem munkája volt? J-é-z-u-s: öt. M-u-n-k-a –így van? – 
munka az irántad való szeretetért. És ha Őhozzá akarsz menni, akkor hogyan 
jössz? Mi által? Hit által (angolul: f-a-i-t-h), m-u-n-k-á-ban. Így van? A munka 
a kegyelem száma. Rendben, a hívőnek… 

 Mal 4:6; Jel 10:7 

158 Figyeljük meg, hogy az első Illés volt ő maga. A második volt Elizeus. 
A harmadik volt Keresztelő János. A negyedik volt a hetedik angyal, vagy az 
utolsó hírnök a gyülekezethez, a Malakiás 4. része és a Jelenések 10:7 szerint. 
Az ötödik alkalommal pedig ő egy hírnök a zsidóknak, a 144000-nek, a 
gyülekezet felvitetése utáni zsidóknak. 

 Mal 4:- 

159 Egy kicsit furcsán érzem magam, látjátok. Nézzük. Ha valaki azt 
gondolja… Szeretném, hogy ezt megértsétek most. Ha valaki még mindig azt 
gondolja, hogy az embereket visszafordító Malakiás 4 ugyanaz, mint amit itt a 
zsidókkal fog tenni, és ha azt gondolja valaki, hogy a kettő ugyanaz, hadd 
tegyem ezt rendbe csak egy perc erejéig. Látjátok, ez egy kicsit zavaros lesz, 
mert emlékeztek rá, hogy a Malakiás 4-ben az áll: “az atyák hitét 
visszafordítja… a gyermekek hitét visszafordítja az atyákéhoz.” Látjátok: 
“vissza az atyákhoz”. 
160 Hadd mutassam meg nektek a szolgálatban lévő különbséget. Ha ő 
azért jönne, hogy a gyermekek hitét visszafordítsa az atyákéhoz, akkor 
megtagadná Krisztust. Akkor visszamenne a törvényhez. Így van? Az atyák a 
törvényt tartották meg. Értitek? 

 Mal 4:- 

161 Figyeljétek meg. Amikor Illés eljön, hogy betöltse a szolgálatát a 
Malakiás 4-ben, látjátok, mint Malakiás 4, Illés egyedül volt. De amikor a 
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71 Az első volt az ordító oroszlán, az a tiszta, szeplőtlen Ige. A második, 
Thiatirában, a borjú volt. A teher, elnézést, a teher állata. És az áldozati állat is 
volt. És nem pontosan ez volt-e a szegény kis római gyülekezet, amelyik ott 
volt a sötét korok ezer évén keresztül? És azonnali halált halt minden, ami nem 
mondta magát a római egyház részének. És nekik munkálkodniuk kellett, 
menni egyik helyről a másikra. 
72 Mason-csoport, most a ti figyelmeteket kérem. Emlékeztek-e a kereszt 
jelére? Tudjátok, miről beszélek. Most figyeljetek. Ha megfigyelitek, ez volt a 
Biblia becsomagolása és megőrzése. Látjátok? És nekik munkálkodniuk kellett 
maguk között. Tessék: a borjú. 

 Jel 6:6 

73 És amikor eljött az idő, amint tegnap este olvastuk, amikor kiment az a 
dolog és eljött az áldozás, és nekik menniük kellett, akkor Ő azt mondta: “A 
bort és az olajat ne bántsd.” Mit csináltak ők? Tudatosan odamentek és 
meghaltak. 
74 Nem törődtek vele, mert abban a korban az egyház szelleme az áldozat 
volt, a munka. És ők odamentek olyan szabadon, mint ahogyan járni tudtak, 
felkenve Isten igazi Lelkével arra a korra, és áldozati hősökként haltak meg: 
ezerszer ezer alkalommal, 68 millióan a feljegyzések szerint. Borjú, áldozat. 

 Óh, óh! Értitek ezt? Rendben. Jól van. Az áldozat tehát csakis 
munkálkodni tudott abban a korban ahhoz, hogy megküzdjön azzal a hatalmas 
ellenállással abban az ezer évben. 
75 Az ördögtől előjövő harmadik állat ez a fekete ló volt, látjátok. A 
harmadik állat, ami kiment – hatalommal Istentől, hogy megküzdjön vele, 
hogy megküzdjön a fekete ló erőivel – egy ember volt: ravasz és eszes, Isten 
bölcsességével. 

 Tudjátok, hogy az ember eszesebb, mint bármelyik állat, látjátok. 
Eszesebb, mert túljár az eszén a legtöbb esetben. Ravasz, agyafúrt. Látjátok, a 
sötét korszak utáni korban, amint a sötét korszakból átjövünk erre a másik 
oldalra, amikor a fekete ló ment ki, amikor fizetni kellett az áldozatokért és 
mindenért, amit csináltak, és a pénz egyszerűen… Óh, tudjátok, hogyan volt. 
76 Tehát a következő dolog, ami kiment, hogy ezzel megküzdjön, az 
emberarcú állat volt: eszes, művelt, agyafúrt, megfelelő, felkenve az annak a 
kornak való lélekkel. Megfigyeltétek ezt? Kiment, hogy megküzdjön vele Isten 
bölcsességének ravaszságával. Ez volt a reformáció kora: Luther Márton, 
Wesley János, és így tovább. Látjátok, ez volt a reformáció: Zwingli, és óh, 
még ki mindenki? Knox, Kálvin és a többiek mind, kimentek. Az egy 
ravaszság volt. 
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 Most pedig figyeljetek. Pontosan a sötét korszaktól kezdve, a 
reformáció korától, így. Figyeljétek. Az ember ravaszsága volt az. Egy kicsit 
ki lehetne nyitni az ablakokat… Szerintem az embereknek kezd egy kicsit 
melegük lenni itt bent. Csak egy picit nyissátok le az ablakokat, mert… 
Tudom, hogy ha nekem itt melegem van, miközben prédikálok, akkor biztos, 
hogy nektek is melegetek van. Most figyeljétek meg. Tehát az ember 
ravaszsága volt az. Értitek ezt?  

 Jel 6:6 

77 A Sátán által kiküldött harmadik állat is ravasszá vált. Figyeljétek: 
“Egy mérték búza egy dénárért, és három mérce árpa egy dénárért”, látjátok. 
Óh, óh! Látjátok itt a pénzcsináló sémát? A ravaszság ahhoz, hogy 
megkaparintsák a világ aranyát és a velejáró jólétet: ez pontosan beteljesült. Ez 
az, ami… Elkezdtek pénzt kérni az imákért és… És csináltak egy tisztítótűz 
nevű helyet, ahonnan kiimádkozhatják az őseiket; és az okiratot kérték, meg a 
mindenre kiterjedő végrendeletedet, a saját tulajdonaidat. Az egyház és az 
állam ugyanaz volt, és az egyház elvette a vagyonodat. 
78 És nem látjátok-e, hogy ma is több evangélistán ugyanez a kenet van? 
Öregembereket lemondatnak a nyugdíjukról, átadatják az otthonukat, és más 
dolgok. Hiszen testvérem… Nem akarok ebbe belemenni. De most… Ezzel 
maradok. Visszanézek, hogy meglássam, merre tartok. Most figyeljétek meg. 
Azoknál az embereknél, tőlük függ. Rajtuk áll. Annak a dolognak semmi köze 
hozzám. Én csak ezért vagyok felelős itt. 
79 Most figyeljetek. Az az állat, amelyik eljött megküzdeni vele, ember 
volt. Mindnyájan tudjuk, hogy ez az emberarcú állat, az embernek ez az 
értelmi hatalma felismerte azt, hogy az az ostya, amelyiket Luther Márton a 
kezében tartott, amikor felment azokon a lépcsőkön… Azt mondták: - Ez Jézus 
Krisztus vére. Ez Jézus Krisztus teste… 
80 Luther pedig ledobta és azt mondta: - Ez kenyér és bor! Ez nem 
Krisztus teste, mert az felemeltetett és ott ül Isten jobbján, és közbenjár… 
Látjátok? Bölcsesség, ember. 
81 És amikor Wesley János színre lépett, miután ott volt Zwingli és 
Kálvin… És a gyülekezetet a biztonságnak egy olyan pontjára juttatták el, 
hogy már nem akartak több ébredést. “Aminek meg kell lennie, az meglesz.” 
Ez volt minden. És csak éltek, ahogyan nekik tetszett. A lutheránus egyház 
annyira ki van fordulva, és az anglikán egyház is, óh, óh! Az egész ország 
megromlott, mint amilyen romlott most is. A gyülekezetek kifordultak… 
Amikor VIII. Henrik színre lépett Angliában, utána Vérengző Mária, és 
amikor mindezek a dolgok bejöttek… És aztán a gyülekezet annyira megtelt 
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150 Ha tehát 30 napot akarunk venni… És adjatok hozzá három és fél évet, 
és lássátok meg… 30 nap, akkor látjátok, hogy mit kaptok. Egyezer, kettőszáz 
és háromszor húsz nap. Egyezer, kettőszáz és háromszor húsz – hatvan – nap: 
pontosan három és fél év. Tehát, látjátok, ebben nincs hiba. Ott van. Olyan 
pontosan illeszkedik össze, mind a galamb tollazata. Figyeljétek meg. A két 
próféta három és fél évig prédikált a zsidóknak. És ebben hívták el a 144000-t. 
151 És aztán figyeljétek meg, hogy ez a két próféta pontosan Mózes és 
Illés. Most nézzétek. Nézzétek. Az ő… Nézzétek meg a szolgálatukat. 
Figyeljétek meg, hogy mit csinálnak ezek a próféták. Hatalmuk van arra, hogy 
csapásokat hozzanak a földre, amilyen gyakran csak akarják. Ki csinálta ezt? 
Mózes. Hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, és nem esett az eső a 
szolgálatuk idején. Kicsoda zárta be az egeket három és fél évig? Tessék. Ők 
azok. 

 1Sám 28:3-19 

152 Látjátok, ez… Az ember, amikor meghal, nem változtatja meg a 
szerepét. Nem változtatja meg a jellemét, látjátok. Nézzétek, amikor… 
Mielőtt… Amikor Saul eltávolodott Istentől és nem volt próféta az országban, 
ő nem tudta megérteni, hogy mit tegyen. Szorult helyzetben volt. Csatába 
indult. Elment az endor-i javasasszonyhoz. Ő pedig pusztán a bikák és kecskék 
vérével meg tudta ezt tenni. És előhívta Sámuel lelkét. És amikor Sámuel 
előjött, ott állt ő a próféta ruhájában. És nem csak ennyi volt, hanem ő még 
mindig próféta volt. 

 1Sám 28:3-19 

153 Azt mondta: “Miért hívtál engem elő a nyugalmamból, hogy lássam 
azt, hogy Isten ellensége lettél?” Azt mondta: “Holnap ilyenkorra elesel a 
csatában, és holnap éjszakára már velem leszel.” És pontosan ez történt. 

 Látjátok, nem csak… Ő még mindig próféta volt. És ezek az emberek 
még mindig próféták. Most egy kicsit a mélyére megyünk ennek egy pár 
percen belül. 

 Mt 4:4; Lk 4:4 

154 Óh, óh, mennyire szeretem azt az Igét! Nem csoda, “nem csak 
kenyérrel él az ember… hanem minden szóval, amely Isten szájából 
származik.” Ez a két próféta Mózes és Illés, mivel ismét az ő cselekedeteiket 
mutatják be. Mindig ez volt a szolgálatuk. Most figyeljük meg, hogy amint 
ők… Nem változtatta meg őket. 
155 Emlékezzünk rá, hogy ezek az emberek nem haltak meg. Figyeljük ezt 
meg itt. Most ne keverjük össze… Mielőtt ettől eltérünk, ne keverjétek össze 
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asszony is áll ott. Észrevettem, hogy néhány férfi átadta a helyét az 
asszonyoknak, és hogy valaki más pedig átadta a helyét annak az anyukának a 
kisbabájával… Látom mindezt, és biztos vagyok benne, hogy Ő is látja. 
Figyeljetek, de nem akarlak túl sokáig itt tartani benneteket. Ha csak meg 
tudom veletek értetni az üzenetet, ez minden, amit akarok, hogy tegyetek, 
látjátok. 

 Most figyeljetek. Ezek a zsidók… Azért kell ezt tennem, hogy 
meglássátok ennek a pecsétnek a kijelentését, hogy meglássátok, mi ez, ezek a 
lelkek (soul) az oltár alatt, és hogy kik ők. 

 Most figyeljetek. Dániel idején, tehát a hetvenedik hét második 
felében… Most emlékezzünk, a Messiásnak a közepén kellett kivágatnia. Ez a 
közepe. És mi a hét fele? Három és fél. Mennyi ideig prédikált Krisztus? 
Rendben. És mi volt még meghatározva annak a népnek? Egy másik három és 
fél év. 
148 De ebben az időben látjátok, hogy az történik, hogy a pogány 
menyasszony kiválasztatik a hét gyülekezeti korszakban és felvitetik. És 
amikor ez megtörténik, akkor mindezek a vakságuk miatt közben mártírhalált 
halt zsidók – akik az oltár alatt fekszenek -, Isten odajön hozzájuk és azt 
mondja nekik: “Látjátok, mi volt ez? Most mindegyikőtök kap egy ruhát.” 

 Azt mondták: “Meddig még, Uram? Most már bemegyünk?” 

 Ő azt mondta: “Nem, nem, nem, nem. A ti testvéreiteknek, a 
zsidóknak, még szenvedniük kell egy kicsit. Mártírhalált kell halniuk, amint ti 
is mártírhalált haltatok. A fenevadnak el kell fognia őket, amikor megszegi a 
szövetséget.” 

 Jel 11:- 

 Most figyeljetek. És figyeljétek meg… Csak emlékezzünk rá, hogy 
ezeknek a prófétáknak a Jelenések 11 szerint prófétálniuk kell – felemeltétek a 
kezeteket, hogy olvastátok, látjátok -, és ők hatalmat kaptak. És meg fogjuk 
látni egy percen belül, hogy kicsodák ők, ha az Úr akarja. Tehát figyeljük meg, 
hogy kik ezek a próféták. És most a Biblia ezt elmondja itt. Bizony, elmondja. 
Természetesen, látjátok. Most figyeljétek meg, hogy ennek a három és fél 
hétnek a közepén ők prófétálnak ott lent… 
149 És a Jelenések könyve itt azt mondja, hogy ők 1360 napig prófétálnak. 
A szabvány zsidó naptár szerint, Isten naptárának szabványa szerint egy hónap 
30 napból áll. A római naptár keverte ezt fel. A szabvány naptár 30 napot jelöl 
egy hónapra. 

 Jel 11:2,3 
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erőszakkal és romlottsággal, hogy sokan úgy vallották magukat 
keresztényeknek, hogy közben négy vagy öt feleségük volt, vagy tettek meg 
bármit, ami nekik tetszett, és csak éltek tovább a maguk szennyében. 
82 Wesley János, miközben tanulmányozta és figyelte az Igét, kijelentést 
nyert arról, hogy Jézus Krisztus vére megszenteli a hívőt, és hogy nem volna 
szabad… Aztán mit tett ő? Előjött egy másik reformációval. Megmentette a 
világot a maga idejében, mint ahogyan Luther is tette. Látjátok? Mi volt az? 
Az az ember, az állat hatalom, kiment. Az értelem bölcsességét adta az 
embernek arról, hogy az a dolog rossz volt. Az nem Jézus Krisztus vére; az 
nem Jézus Krisztus teste. Az jelképezi a testet, látjátok. 
83 Ez a… Még mindig nagy vita a katolikusok és a protestánsok között, 
látjátok. Ez az egyetlen dolog, amiben nem tudnak egyek lenni. Minden 
másban egyetértenek, kivéve ezt. Ezek… Azoknak a találkozóknak… De most 
figyeljük meg. Ebben nem tudnak egyek lenni, látjátok. A bor a vér, és azt 
mondják, hogy a szó szerinti vér; hogy a papnak hatalma van arra, hogy ezt a 
kenyeret átváltoztassa Krisztus szó szerinti testévé. 

 Ez az a kis szentsátor a templomban, tudjátok. Ezért vetnek keresztet 
és mutatnak be mindenféle pogány áldozatokat, amiket csinálnak, tudjátok, és 
meghajolnak, kalapot emelnek, és így tovább. Nem az épület miatt. Hanem az 
ostya miatt, ami a szentsátorban van. Figyeljétek meg, hogy milyen agyafúrtan 
hozta be ezt a Sátán.  
84 De látjátok, akkor az emberi lényre, látjátok, Isten a bölcsesség lelkét 
helyezte az emberre, hogy megértse azt, hogy ez rossz. Ennek kellett tehát 
megküzdenie a harmadik állattal, amely annyira romlottá tette a gyülekezetet – 
ez volt az ő lovaglása -, hogy az borzalmas volt. A reformátor. Mit csináltak a 
reformátorok korában? Újra visszahozták a gyülekezetet a bálványimádó 
pogány szertartásokból Istenhez. Ez az állat ment ki – az ember ravaszsága, a 
lovas -, hogy ezt elvégezze. 
85 Most pedig olvassuk el a 3. verset… Jelenések 3:2, csak egy percig. 
Valamiért megjelöltem ezt itt magamnak itt. Ez egyszerűen bejön most, a 
lutheránus korszak és a reformátorok kora, Jelenések 3:2. Azt csinálták, hogy 
szervezkedtek. Amint Luther útnak indította a gyülekezetét, az emberek 
megszervezték azt. Rendben, ugyanezt tette Wesley, ugyanezt tette a pünkösd, 
pontosan ezt: megszervezték. És mit csináltak? Felvették ugyanazt a rendszert, 
amelyikből kijöttek, látjátok. 

 Jel 3:2 

86 Most figyeljétek meg ezt a Jelenések… A sárdis-i gyülekezethez szól. 
Az első vers természetesen a gyülekezetek angyalának, látjátok. 
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 “Vigyázz, és erősítsd meg a megmaradó dolgokat (ez az az Ige, 
amelyre tanítottak titeket), a megmaradó dolgokat, amelyek haló félben 
vannak (ott és akkor készen volt arra, hogy újra kezdjen egy szervezetet, mint 
a katolikus gyülekezetét, amiből kijött, látjátok), mert nem találtam a te 
cselekedeteidet Isten előtt tökéleteseknek.” 

 Tessék. Itt újra visszamegy oda. Hát nem látjátok, hogy miért rosszak 
a szervezeti rendszerek? Ki indította el? Isten? Az apostolok? A római 
katolikus egyház indította el. 
87 Hadd mondják csak máshogy a történészek. Nincs ott. Ők… Azt 
mondják, hogy ők az anyagyülekezet, és valóban azok. De ők megszervezték 
azt a dolgot és egy olyan rendszert csináltak belőle, amelyiknek egy ember a 
feje. Mi nem egy embert vettünk, mint ők, hanem az embereknek egy egész 
tanácsát, és azokat raktuk össze. Akkor aztán tényleg nagy 
összezavarodottságunk van. Így igaz. Hogyan tudna egy tanács, bárhogyan…?  
88 Éppen úgy, mint ahogyan azt gondoljuk, hogy a demokrácia helyes. 
Én is hiszem, hogy helyes, de soha nem fog helyesen működni. Képtelen rá. 
Amikor egy csomó Ricky (magyarul: nagyképű, vagány ember) irányítása alatt 
van, akkor hogyan is tudna helyesen működni? Nem lehet. Figyeljétek meg, 
hogy az igazi dolog egy kegyes életű király volt. 
89 Figyeljétek meg, hogy a lelkes állat… A harmadik lelkes állat tehát az 
ember ravaszsága volt. Ő képviselte a reformátorokat, akik kimentek a pogány 
bálvány… Azt mondta: - Ez a kenyér, ez a bor… Látjátok, az antikrisztusnak 
még mindig van valamije, ami jelképezi a kereszténységet. Kell, hogy legyen, 
mert ellene van, lájtátok. És ha neki valami ellen kell lennie… Ha idejön és azt 
mondja: - Én egy Buddha vagyok… Óh, annak először is semmi köze nincs… 
Az csak először is egy pogány hitű... Az antikrisztus viszont ravasz. 
Mindenféle dolga van, ami a kereszténységet képviseli, csak éppen a másik 
oldal szerint van. Valami, ami az eredeti tanítás ellen szól. Látjátok, ettől lesz 
ő az antikrisztus, látjátok. 
90 Tehát a reformátorok, amikor az a lelkes állat kiment az ember 
formájában, hogy megküzdjön azzal… Ne felejtsétek ezt el, osztály. Ne 
felejtsétek el! Emlékezzetek erre életetek minden napján. Az ezekről a lelkes 
állatokról szóló tanítás helyes, ez ÍGY SZÓL AZ ÚR, látjátok. 
91 Figyeljétek meg, hogy a bálványimádás hozta… Az ember lelkes állat 
kiment Isten hatalmával, az által a bölcsesség által, amit Isten adott neki, és a 
gyülekezetet visszahozta a bálványimádásból Istenhez. De a… Ugyanabban a 
gyülekezeti korszakban látjuk, amikor elkezdtek felekezetieskedni – ugyanazt 
a dolgot tenni, mint kezdetben, amit Róma tett -, és most ő leányokat fog 
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menyasszonyt. Tehát ő felvétetik. És amikor a menyasszony felmegy, a két 
próféta akkor megérkezik Izráelbe, látjátok. 
144 És azok a lelkek (soul), amelyek mártírhalált haltak eközben, a 
valóban igazi zsidók ott lent, akiknek a neve benne volt a könyvben, akik igaz 
életet éltek és akik a helyes dolgot tették, akik az utolsó pontig élték a 
júdaizmust, ezek haltak mártírhalált Eichmann és sok más ember keze által. 
Becsületes emberek, több millióan ott lent – és azok a németek lelőtték őket, 
meggyilkolták őket, ölték őket, kerítésekre akasztották, elégették és 
elgázosították őket és minden mást tettek velük – az a vértelen… A vérszomjas 
Hitler, Sztálin és Mussolini, és mindazok az emberek, akik gyűlölték a 
zsidókat. 
145 Azt hiszem, ez az egyik olyan dolog, amelyik összetartja ezt a 
nemzetet, hogy mindig tisztelték a zsidókat, és hogy helyet adtak nekik. Ha 
tiszteled a zsidót, akkor Isten is tisztelni fog téged. Sokan vannak a hitehagyott 
zsidók is, éppen úgy, mint ahogyan pogányok is vannak ugyanígy. Az igazi 
zsidó nevét azonban Isten beírta a könyvbe a világ teremtése előtt, és ebben az 
időben pedig megölték... És emlékezzünk… 
146 Csak gondoljunk most bele, hogy mennyire tökéletes ez. Pontosan 
azután, hogy több millió zsidót mészároltak le, ártatlan embereket a világ 
nemzetei… Itt azt mondja az Ige, hogy pontosan ebben az időben, ők egytől-
egyig ott vannak az oltár alatt, és felismerik, hogy mi történt, és hogy fehér 
ruhákat kapnak. 
147 És azt mondták: - Visszamehetünk most a királyságba? Tudjátok, hogy 
a zsidó királyságot a földön kell felállítani. János mondta, hogy a királyság a 
földön lesz, látjátok… Ez most tehát az Evangélium királysága, látjátok. A 
zsidók királyságát azonban ez a két próféta fogja majd hirdetni. Tehát 
figyeljétek meg a földi királyságot itt. A Menny királyságát a zsidók hirdetik… 
Illetve a pogányok hirdetik; a királyságnak itt a földön pedig a millennium 
idején kell állnia… A millennium után a zsidóknak. Most figyeljétek meg. 
Figyeljétek most ezt meg. Itt, miközben ők prédikálnak, látjátok… Mielőtt 
ezek a próféták színre lépnek, ezeknek a zsidóknak meg kellett halniuk 
Eichmann alatt és a többiek alatt… Közülük mind, akik eleve elrendeltettek, 
kegyelem által, kapnak egy fehér ruhát. Ámen. Mindegyikük kap egy fehér 
ruhát. Figyeljétek meg. Most mi történt? Amint az megtörténik… 

 Nézem ott hátul azt az órát, és tudom, hogy már későre jár. De nem 
akarok… Látjátok, látom azokat a szegény embereket, akik ott állnak. Isten 
segítsen benneteket, testvérek. Remélem, hogy mindnyájan kaptok fehér ruhát 
azon a napon ti is. Ott állnak, váltogatják a lábukat, és közületek többen egész 
nap dolgoztak. Tudom, milyen az. És nézzetek ide… És több szegény kis idős 
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 Azt mondta: “Már csak egy kevés idő, egy kicsi idő, hogy…” Hadd 
olvassam fel itt ezt. A 10. versben van. 

 “És kiáltottak nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig 
nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön 
laknak? 

 Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nekik, 
hogy még egy kevés ideig nyugodjanak… egy kevés ideig (Látjátok? 
Figyeljetek.) egy kevés ideig, amíg a szolgatársaik (Látjátok? Tehát mi ez? A 
próféták, akik most Izráelnek prófétálnak.) beteljesedik mind az ő 
szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek meg kell öletniük 
(Látjátok, akik eleve elrendeltettek arra, hogy megölessenek.), amint ők is 
megölettek.” 
140 Látjátok, más szavakkal, ez eleve elrendeltetett számukra. Az Ige 
mondja, hogy így kell tenniük. “Csak nyugodjatok még egy ideig. Van 
ruhátok, és hazamentek. Csak üljetek még ott egy kis ideig.” Látjátok, csak 
még várjatok egy kicsit. Most figyeljétek meg. “A testvéreiteknek… A 
testvéreiteknek még meg kell öletniük”, ami azt jelenti, hogy a 144000 még 
ezután lesz elhívva a nagy nyomorúságban. A 144000 el lesz hívva. 
141 Bárcsak lenne időnk. Talán holnap este rátérünk erre, ha az Úr akarja, 
mielőtt rátérnénk a következő pecsétre, látjátok. Szintén… Most figyeljetek. 
Az antikrisztus által kell mártírhalált halniuk – most vettük ezt át, figyeljétek – 
az utolsó kilovaglásában, amikor megszegi a zsidókkal kötött szövetségét ott 
lent, és aztán ott lesz, látjátok. Ezeket a zsidókat, a 144000-t a Jelenések 11 két 
tanújának kell majd elhívnia. 
142 Emlékeztek rá, hogy nekik prófétálniuk kellett. Ezt elolvastátok. 
Hányan olvasták ezt? Bizony, mindannyiunknak ismerős, hogy olvastuk azt a 
részt. És ők prófétálnak, ez a két tanú Dániel 70 hetének a második felében 
prófétál. Ez az utolsó három és fél év. 

 Emlékeztek rá, hogy hogyan vettük át Dániel 70 hetét? Akkor 
mondtam, hogy majd szükségünk lesz rá, amikor ideérünk. Nem tudtam, miért, 
de valami azt mondta nekem, hogy szükségünk lesz rá, és most itt vagyunk, 
látjátok. Figyeljétek meg, Dániel idejében… 
143 Most emlékezzünk rá, hogy Dánielnek megmondatott, hogy el fog 
jönni a Messiás – a fejedelem, a Messiás inkább -, és hogy Ő prófétálni fog. 
Izráelnek még mindig maradt 70 hete, és a 70 hét közepén ki fog vágatni a 
Messiás, és el fog vétetni a naponkénti áldozat. Így van? De még mindig meg 
volt határozva három és fél hét. Ebben az időben veszi Ő el a pogány 
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szülni annak a gyülekezetnek. És mit mond Ő? Azt mondta: “Nem találtalak 
téged tökéletesnek, és meg kell erősítened azt a kicsi erődet, ami még van.” 

 Jel 3:3 

 Most hallgassátok meg Őt, amint újra figyelmezteti őket a Jelenések 
3:3-ban. Vegyük… Azt hiszem, hogy egy pár perccel ezelőtt megvolt ez. 

 “Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és 
térj meg. (Más szavakkal, emlékezz arra, hogy ugyanilyen romlottságból jöttél 
ki te is, látjátok. És nézzétek meg itt…) Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek 
hozzád, mint a tolvaj (Óh!), és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” 
92 És így tovább, és Ő elveszi azt a gyertyatartót. Tehát ez minden. Mi 
az? A gyülekezet fénye. És ő is belement a pogány sötétségnek ugyanabba a 
szervezeti rendszerébe, mint amelyikből kijött, és ott is marad ma: őszinte 
szívű emberek, akik azt gondolják, hogy az az igazság. Éppen úgy, mint a 
katolikusok. A protestánsok pedig nevetnek a katolikusokon, mikor az egyik 
tizenkilenc, a másik egy híján húsz: pontosan, az Ige szerint. Emberi 
bölcsesség. 
93 Most figyeljetek. Óh, mennyire szeretem ezt! Hallgassátok Őt, amint 
most figyelmezteti őket. Ti is tökéletesen egyeztek azzal, közületek mindenki 
– ha pedig nem egyeztek, akkor írjatok nekem egy kérdést -, hogy azok a 
lelkes állatok pontosan azonosítva vannak minden korszakban, amint a Biblia 
azonosította őket itt? Pontosan ezt tették. A történelmük megmutatja, hogy mit 
tettek. Idenézünk, és látjuk, hogy mit tettek. Itt pedig, azok a lelkes állatok… 
Korábban soha nem tudtam ezt. Csak ültem ott, és láttam azt felfelé menni, 
éppen úgy, mint ahogyan ti engem néztek. És annak jónak kell lennie, mert 
pontosan itt van, egyezve a Bibliával. Tehát mi mást is tehetnénk, mint hogy 
azt mondjuk, hogy ez így van? 
94 Figyeljetek. A negyedik lelkes állat, amely kiküldetett, hogy 
megküzdjön az antikrisztussal ebben az utolsó állatban… Készen vagytok? Az 
utolsó lelkes állat, vagy az utolsó hatalom, hogy megküzdjön az antikrisztussal 
– aki Isten tanítása ellen volt, az antikrisztus -, egy sas volt. Értitek? A 
negyedik lelkes állat egy sas volt. Ti, aki tanulmányozzátok a korszakokat, 
akik tanulmányozzátok az Igét, az egy sas volt. A Bibliában pedig az utolsó 
korszak egy sas korszak volt. Isten pedig az Ő prófétáit hasonlítja a sashoz, 
látjátok. Most figyeljetek. Az utolsó korszak, a sas korszak: az igaz Ige egy 
kijelentője. Értitek? 

 1Móz 6:- 

95 Mielőtt Isten cselekszik, mint ahogyan Nóé idejében tette, Ő kiküldött 
egy sast. Amikor kihozta Izráelt, és a fáraó hadserege készen állt indulni, Ő 
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kiküldött egy sast. Valahányszor kiküld egy sast, az annak a vége. És itt most 
Ő újra kiküld egy sast. Ez pontosan egyezik az Igével, tehát akkor hogyan 
tudunk ebből mást kihozni? Ő kiküld egy sast. 
96 Miért? Annak az igazságnak egy kijelentője, amely végig, egész idő 
alatt el volt esve. Tehát akkor hogyan is lehetett volna a borjú, az ember, vagy 
bármely más állat, amely…? Hogyan is lehetett volna kijelentve azelőtt, hogy 
a sas eljött volna? Nekik is megvolt a maguk helye. Istentől küldött állatok 
voltak, éppen úgy, mint bárki más. 
97 Az oroszlán, az volt az eredeti. Ott jött elő az antikrisztus a 
megütközésben. Aztán felemelt egy másik hatalmat; Ő pedig küldött egy 
hatalmat, hogy kiálljon ellene. Aztán felemelt egy másik hatalmat, Ő pedig egy 
másikat küldött, hogy szembenézzen vele. Az utolsó hatalomra pedig a sast 
hozza le, hogy újra visszaállítsa a gyermekeket az atyáik hitéhez: a sas 
korszak. Aztán megfigyeltétek? Nincs több lelkes állat. Ez volt minden. Ez a 
vége. 

 Jel 10:1-7 

98 Most pedig, ha vesszük a Jelenések 10:1-7 verseket – erre már utaltam 
-, emlékezzetek, hogy az utolsó hírnök korában, látjátok, minek kellett 
történnie? Isten minden titka kijelentést nyer: a sas. 
99 Tehát látjátok a négy állatot, amelyek lovagoltak? Az teljesen helyes 
volt. Hiszitek ezt? És most itt van minden korszak, vagy minden hatalom, ami 
mögötte lovagolt, és ott van az igevers, amely megmutatja, hogy mit tett az 
ellenség lovasa. Ez ki lett jelentve ezekben a pecsétekben. És ki lett most 
jelentve, hogy mindegyik lelkes állat hatalom, amelyet Isten kiküldött, hogy 
megküzdjön ellene, pontosan megegyezik, egészen a sas idejéig. Tehát ha ez 
az utolsó idő, akkor jönni fog egy sas. Így van. És ahhoz… 

 Jel 4:7 

100 Most pedig emlékezzünk rá, hogy azokban a napokban, amikor az 
oroszlán jött, az eredeti Ige, körülbelül egy százalékuk hallgatott az oroszlánra. 
Amikor a borjú eljött, akkor csak nagyon kevesen hallgattak a borjú üzenetére. 
Amikor az ember eljött, ő az emberek között munkálkodott, látjátok, ezért 
ravasz volt. Kihozott egy kis csoportot, és mit tettek ők? A Sátán látta ezt, 
ezért egyszerűen csak visszaküldi őket oda és beleházasítja őket. És 
emlékezzünk rá, hogy amikor a sas végül eljön, akkor az egy század 
százaléknyi ember fog rá hallgatni. Ez a sas korszak. 

 Mt 24:22; Mk 13:20 
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szándékosan megvakította őket, hogy bennünket megkapjon, a menyasszonyt, 
Jézusnak: hogy kivehesse őket… És ezt előképekben megmutatja, meg minden 
más dolog. 
135 Tehát látjátok, hogy kik ezek a lelkek (soul)? Ők nem a mártírhalált 
halt szentek. Azok már elmentek. Így van. Figyeljétek meg, hogy ők… Ők már 
elmentek, látjátok. Tehát ezek itt ruhákat kaptak, valamennyien. És most 
szeretném, hogy ezt megfigyeljétek. Jézus mindegyiküknek ad egy fehér ruhát, 
ahogyan József is adta az ő kegyelmét a testvéreinek. 
136 Most figyeljetek. Bár próbáltak megszabadulni Józseftől… De a 
kegyelme leért hozzájuk, látjátok. – Óh, persze!  Rendben van. Ti nem 
akartátok ezt tenni. De látjátok, Isten tette ezt. Isten engedte nektek, hogy 
elvessetek engem, és Ő hozott le ide, hogy emberek életét tudjam megmenteni. 
Ezeket a pogányokat, ahonnan a feleségemet is vettem. Nem lenne feleségem, 
ha ott maradtam volna. Szeretem a feleségemet, és ő szülte nekem ezeket a 
gyerekeket is… És azt mondta: - Most pedig jövök, hogy mindnyájatokat 
magamhoz vegyek. Nektek is minden jól lesz. Lehozlak ide benneteket, és 
mind úgy fogunk együtt élni, mint egy nagy család… Azt mondta: - Egy 
dolgot szeretnék kérdezni. Él-e az én idős apám? 
137 Figyeljétek meg őt, hogy mit csinált a kis Benjáminnal, aki a 144000 
előképe, amint majd később rátérünk erre. Látjátok, mit csinált? Gyorsan 
odaszaladt Benjáminhoz, a nyakába borult és elkezdte ölelgetni őt: a 
kistestvérét, aki az ő elmenetele után született a családba az anyukájától – az 
első gyülekezettől, az ortodox gyülekezettől -, a 144000, akik már a távolléte 
ideje alatt születtek, miközben ő a pogány menyasszonyáért ment el. Óh, óh! 
Hát nem késztet ez benneteket valamire? Tehát látjátok, hogy kik ők? Tessék. 
138 Most figyeljetek. Igaz, hogy próbáltak megszabadulni Józseftől, az ő 
kegyelme elérte őket. Igaz, hogy próbáltak megszabadulni Jézustól, Ő mégis 
visszajön értük. Mert vakok voltak, és mindegyiküknek ad egy fehér ruhát. 
Mindenképpen hazaviszi őket. Egy picit sem változtat ezen, mert Ő előre 
megmondta: - Mindnyájukat meg fogom menteni… 
139 Most pedig, 10. vers. Figyeljétek meg, hogy ők bosszúért kiáltottak, 
látjátok. Ha ez a menyasszony lett volna, akkor olyan lett volna, mint István: 
“Atyám, bocsáss meg nekik”, tudjátok. De ezek a zsidók csak most jöttek be. 
És bosszúért kiáltottak. 

 Figyeljétek meg, ismét… Látjátok? Ő újra azt mondta… Figyeljétek 
meg, ez nem… Azt mondta: “A testvéreid ők”, a zsidók. Ők bosszút akartak. 

 Azt mondták: - Akarjuk, hogy bosszút állj értünk ott lent… 

 Jel 6:10,11 
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 Mt 27:25 

128 Felismerték, hogy megölték a Messiásukat, látjátok. És nem tudták, de 
aztán felismerték. Ők is megölettek, hogy fizessenek ezért, amiért rosszat 
cselekedtek. És most, nézzétek meg, hogy milyen dolgot kellett tenniük. 
Látjátok, ők gyilkosságért voltak bűnösek, ezért őket is megölték, látjátok. Ők 
kiáltottak: “Az Ő vére legyen rajtunk!” Így igaz. És megvakíttattak. 
129 Ha nem vakíttattak volna meg, akkor Isten azt mondta volna: 
“Hagyjuk őket. Nem méltók rá.” De mivel Isten vakította meg őket, az Ő 
kegyelme lenyúlt értük: ámen! Ez aztán a csodás kegyelem! És 
mindegyiküknek adott egy ruhát, mert az egész Izráel meg lesz mentve. 
Mindenkinek fel van írva a neve. Így igaz. 

 1Móz 45:1-7 

130 Jézus ruhákat adott nekik, mint ahogyan József is ruhát adott a 
testvéreinek: egy előkép. Nézzétek, amikor József ott állt, és amikor végül… 
Megismertette magát ott az oltárnál, a saját oltáránál a palotájában, a trónjánál. 
Azt mondta: “Mindenki menjen el.” A felesége odaát volt a palotában, ahol a 
menyasszony lesz. És azt mondta nekik: “Nem ismertek meg engem?” Itt most 
héberül beszél. “A testvéretek vagyok, József.” Óh, óh! 

 Azt mondták: “Óh, most biztosan elszámolsz velünk.” 
131 Azt mondta: “Várjunk csak egy percet. Isten ezt egy céllal csinálta, 
hogy ti kivetettetek engem azért, hogy életet mentsen meg.” Dicsőség! 
Pontosan itt vagyunk. Azt mondta: “Ne haragudjatok magatokra.” Emlékeztek 
rá, hogy József mondta ezt? Azt mondta: “Ne haragudjatok magatokra. 
Minden rendben van most. Minden lezárult. Isten előttetek küldött ide engem.” 

 Zak 13:6 

132 Tudjátok, a Biblia mondja, hogy majd azt mondják neki, amikor 
meglátják Őt jönni: “Te vagy a Messiás, ezt tudjuk. De honnan vannak azok a 
sebek?” Ő azt mondta: “Óh, a barátaim házában szereztem őket.” 
133 Barátok? És amikor felismerik ezt, akik megmaradtak, a 144000, a 
Biblia mondja, hogy minden ház népe külön-külön lesz, és napokon keresztül 
csak sírni fognak, jajgatni, fel-le járkálni és azt mondani: - Hogyan tehettünk 
ilyet? Hogyan tehettünk ilyet? Hiszen megfeszítettük a saját Messiásunkat! 

 Úgy sírtak, mint ahogyan egy ház sírna az egyetlen fiáért. – Hogyan 
tehettünk ilyet? 
134 Azok a zsidók a legvallásosabb nép az egész világon. Isten 
kiválasztotta őket, de megvakította őket, hogy bennünket elvehessen, mi meg 
elutasítjuk ezt! Mi a pogány gyülekezet ítélete? Tessék, látjátok. Isten 
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101 Emlékezzünk rá, hogy mindezek a többi lovasok… És aztán még Jézus 
is előre megmondta, hogy ha Ő nem siettetné az eljövetelét, akkor egyetlen test 
sem menekülne meg az elragadtatásra. Ezt mondja az Ige? Akkor látjátok-e, 
hogy hol tartunk, testvérek és testvérnők? Látjátok, hol tartunk? Istenem, 
annyira boldog vagyok. Azt sem tudom, mit csináljak. 
102 Én nem csak itt fent állok és beszélek. Hanem itt bent is vagyok. 
Közöttetek. Az vagyok én. Van családom. Vannak testvéreim és testvérnőim, 
akiket szeretek. És a Menny Istene elég jóságos ahhoz, hogy lejöjjön és hogy 
kijelentse azt a dolgot a saját… Látomások által, amelyekről 30 éven át 
bizonyos, hogy az igazság. Itt vagyunk. Megérkeztünk. A tudományos kutatás 
bebizonyította ezt, az Ige igazolása bebizonyította ezt, és mi itt vagyunk! És ez 
a kijelentés Istentől jön, és ez az igazság. 
103 Megértettetek valamit? Csak azon gondolkoztam, hogy megértettetek-
e. Lehet, hogy akkor majd nem kell nektek vasárnap elmondanom. Figyeljetek, 
figyeljetek… Csodálatos! Most figyeljétek meg. És aztán aszerint az idő 
szerint, amikor Isten készült az özönvíz előtti világ megmentésére, Ő elküldte 
a sast. És amikor elkészült Izráel megszabadítására, akkor elküldte a sast. 
Hiszitek-e, hogy akkor, még Jánossal is, Páthmosz szigetén, ez az üzenet 
annyira tökéletes volt, hogy Ő nem tudta azt rábízni egy angyalra? 

 Jel 22:9 

104 Tudjátok, egy angyal egy hírnök. De tudjátok azt, hogy a hírnök pedig 
egy próféta volt? Hiszitek ezt? Bizonyítsuk be. Jelenések 22: nézzük meg, 
hogy egy sas volt-e. Bizony, hogy egy angyal volt: egy hírnök. De egy próféta 
volt az, aki az egész Jelenések könyvét kijelentette neki. Jelenések 22:19. Azt 
hiszem, ez az, ahogyan felírtam magamnak ide: 22:19. Lehet, hogy tévedek. 
Nem: 22:9. Ez az. Ezt néztem: 22:9. Így van. Óh, igen, itt van. 

 “Az pedig mondta nekem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok 
neked, és a te atyádfiainak, a prófétáknak,…” 

 Jel 22:8 

 Figyeljétek meg, hogy János mit látott itt: 

 “… És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam (Itt már 
befejezi ezt. Ez az utolsó fejezet.) És amikor hallottam és láttam, leborultam 
az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nekem ezeket megmutatta. 

 (És aztán ő, az angyal, látjátok…) Az pedig mondta nekem: Meglásd, 
ne tedd: (Egyetlen igazi próféta sem fogadja el az imádatot, vagy bármilyen 
féle hírnök.) 
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 Az pedig mondta nekem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok 
neked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e 
könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.” 

 Ámós 3:7 

 Értitek? Az a könyv annyira fontos volt, hogy az az Isten Igéje. Most 
figyeljetek! És amikor Isten Igéjét előhozzák, azt egy prófétának kell 
előhoznia, mert a próféta az, akihez Isten Igéje jön. 

 Jel 10:1-7 

105 Számítottam rá, hogy kapok erről kérdést ebben a dobozban. Ezért 
gondoltam, hogy megelőzöm erre a választ, látjátok. Érzem, hogy van ott 
egy… Gondoltam, hogy rátérek erre, látjátok. Istennek minden szavát 
hozzák… A Biblia egyáltalán nem változtatja meg a rendszerét. Látjátok, 
ugyanaz a dolog. Ehhez a látóhoz kell jönnie, akinek a megérkezését várjuk. 
Most figyeljetek: Jelenések 10:1-7. Olvassuk el újra a 9. verset. 
106 Most pedig elérünk… Mielőtt erre a versre megyünk, szeretnék 
kérdezni tőletek valamit. Látjátok-e tökéletesen, mielőtt elhagyjuk ezeket a 
pecséteket…? Most emlékezzünk rá, hogy már nem megy ki semmilyen 
hatalom azután a sas után. Nincs több. Valahányszor az antikrisztus kiküldött 
valamit, Isten is kiküldött egy hatalmat. Az antikrisztus küldött egy másik 
hatalmat; Isten is küldött valamit, hogy megküzdjön vele. Aztán küldött egy 
másik hatalmat; Isten is küldött valamit, hogy megküzdjön vele. Látjátok? 
Aztán amikor odaért a sashoz, ez volt az Ő Igéje, vissza, mint ahogyan először 
volt.  

 Mal 4:- 

107 Most figyeljetek. Az a próféta, akinek az eljövetelét várjuk, nem egy 
olyan ember-e, aki Illés Lelkével van felkenve? Természetesen nem Illés lesz 
az, hanem egy olyan ember, mint ő. És az ő szolgálata az, hogy küldje, hogy 
visszaállítsa ezeknek az elesett embereknek – ezeken a felekezeti csavarásokon 
keresztül -, hogy visszaállítsa őket az atyák eredeti hitéhez. 

 Ha ez nem köti egybe a Bibliát, akkor nem tudom, mi más kötné azt 
egybe. Nem tudok többet mondani erről, mert ez az… Éppen, hogy 
megérkezett. Ez az igazság. Bármit vesztek onnan, elcsavarjátok, látjátok. 
Tehát ennek egyszerűen úgy kell lennie. 

 Jel 6:9 

108 Most figyeljetek. A 9. versben az áll: “az oltár alatt lévő lelkek (soul)”. 
Itt fogok én igazán ellenkezést találni. De csak figyeljétek ezt meg egy percig, 
látjátok. Én is amúgy gondoltam, de mégsem úgy jött. Én is mindig azt 
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 Azt mondta: “Milyen magasan van a Menny? Mérd meg. És milyen 
mély a tenger?” 

 Azt felelte: “Nem tudom megmérni.” 

 Ézs 49:15 

124 Azt mondta: “Soha nem… Én sem tudom megfeledkezni Izráelről.” 
Nem, uram! Nem feledkezik meg róla. Meg kellett vakítania a saját gyermekét 
– gondoljatok bele ebbe! -, meg kellett vakítania a saját gyermekét, hogy 
nekünk esélyt adjon, mi meg elvetjük magunktól. Hát nem érzitek ettől olyan 
kicsinek magatokat, hogy be tudnátok kúszni egy nagy betonfal alá a fejeteken 
egy öt liter térfogatú sapkával, hogy még csak nem is érintenétek a falat? Az 
bizony elég kicsi. Óh, óh! 
125 Igen, ők ragaszkodtak Isten Igéjéhez. Zsidók voltak. Megvolt a 
törvényük és azzal maradtak is. Emlékeztek rá tegnap estéről? Azzal maradtak. 
És zsidók voltak, megvolt a törvényük, és a törvény az Isten Igéje volt. És ők 
pontosan azzal maradtak. Így igaz. És mártírhalált haltak azért a 
bizonyságtételért, amit tartottak. És itt voltak a lelkek (soul) az oltár alatt, 
miután a gyülekezet elvitetett. 
126 Most figyeljetek. Vakságukban megölték a Messiásukat, és most 
learatják ezt. Felismerték. Felismerték, miután továbbment. Akkor meglátták, 
amikor Isten oltára elé jöttek. De most az övék Isten kegyelme. 

 Jel 6:9 

127 Most figyeljetek. Ők semmi esetre sem lehettek szentek, mert akkor 
már lett volna ruhájuk. De most itt vannak, igaz lelkek (soul) az oltár alatt az 
Isten Igéjéért és az általuk tartott bizonyságtételért, hogy ők Isten népe, a 
zsidók. De most figyeljetek. Isten kegyelme hozzájuk megy, és Jézus 
mindegyiküknek ad egy fehér ruhát – figyeljétek, miután a gyülekezet már 
elment -, mert hűek voltak az ügyükhöz, és meg voltak vakítva, és nem tudták 
ezt. Nem tudták. Pontosan azt a szerepet töltötték be, amire Isten elrendelte 
őket, hogy azt játsszák el. És itt János odanézett, és látta az oltár alatt lévő 
lelkeket (soul). Most figyeljetek. Látja azokat a lelkeket (soul). Figyeljétek 
meg, hogy hogyan nevezi őket. 

 Jel 6:10 

 Ők kiáltottak: “Uram, még meddig?” Figyeljetek! 

 Jel 6:11 

 “Már csak egy rövid ideig.” (Tartsuk ezt észben, amíg végigmegyünk 
az Igén.) 
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 Simeon (ez Simon Péter) elbeszélte, mimódon látogatta meg Isten a 
pogányokat először, hogy közülük egy népet vegyen az ő nevének.” 

 Jel 6:9 

 Látjátok? A feleségem családneve Broy volt. Amikor feleségül vettem 
őt, Branham lett, látjátok. Jézus pedig veszi a gyülekezetét, illetve a 
menyasszonyát a pogányok közül. Ez az Ige, előképben: mint ahogyan József 
volt. 
119 Most figyeljétek meg ezt. Ezek az oltár alatt lévő lelkek (soul), ezek a 
lelkek (soul), most megértjük, akik az oltár alatt vannak, miért haltak ők 
mártírhalált bűnös emberek keze által, mint Eichmann, látjátok. Ők 
továbbmennek – közülük több millióan -, de zsidók maradnak. Emlékezzünk 
rá, mi volt ez? Ők megölettek az Isten Igéjéért, nem pedig a Krisztus 
bizonyságtételéért. Értitek ezt? De emlékezzünk rá, hogy bejön a gyülekezet – 
és a gyülekezet mártírjai -, és ez az Isten Igéjéért és Jézus Krisztus 
bizonyságtételéért volt. Hányan tudjátok ezt itt? Rendben. 
120 De ezeknek nem volt meg a Jézus Krisztus bizonyságtétele: “… az 
Isten Igéjéért és a bizonyságtételért, amelyet tartottak.” Ezek a zsidók! És 
Hitler gyűlölte őket. Eichmann is, Sztálin is, és a világ többi része. De ők hűek 
maradtak ahhoz, amit hittek, és azért ölték meg őket, mert zsidók voltak. 
121 Tudtátok-e, hogy Luther Mártonnak is ugyanez az elgondolása volt? 
Ez az igazság. Azt mondta: “Minden zsidóval végezni kellene. Ők 
antikrisztusok.” Látjátok? De ő akkor egy másik korszak alatt volt, és nem 
látta meg ezt, nem látta meg az Igét. Most előjön az igazság Igéje. 

 4Móz 24:9; 5Móz 33:17 

122 Hogyan is lehetne kitörölni Izráelt? Képtelenség. Óh, hogyan tudott ott 
állni az a próféta azon a napon és azt mondani: “Olyan vagy, mint az 
egyszarvú, Izráel”, amikor a legrosszabb részeket akarták megmutatni neki. 
Azt mondta: “Hiszen, áldott lesz az, aki téged áld; és átkozott lesz az, aki téged 
átkoz.” Így igaz. Óh, óh! Hogyan is tehetné meg az ember? 
123 Egyszer azt gondolták, hogy Isten elfelejtette. Amikor a próféta látta 
azt a fekete dolgot lejönni a zsidókért, azt az ember ott állt és Isten Igéje 
töltődött belé, és azt mondta: “Óh, Uram, elhagyod-e a Te népedet?” 

 Ő azt mondta: “Mi van ott melletted?” 

 Azt felelte: “Egy mérőpálca.” 

 Jer 31:37; Jer 33:22 

Ötödik pecsét 27 
 
gondoltam, hogy ezek a lelkek (soul) az oltár alatt a korai egyház mártírjai, és 
biztos vagyok abban, hogy Dr. Elias Smith és a többiek is mind ezt mondják, 
látjátok. De… Én magam is így gondoltam. De amikor a Szentlélek 
megmutatta a látomást, az nem ez volt. Nem azok a lelkek (soul). 

 Jel 6:9 

109 Azt mondjátok: - Hát, nem tudom… Nos, csak egy perc. Mindjárt 
meglátjuk. Ezek nem a menyasszony gyülekezetnek a lelkei (soul), egyáltalán 
nem. Mi azt gondoltuk, hogy a menyasszony gyülekezet várakozik ott, hogy 
ők az oltár alatt lévő lelkek (soul), látjátok, akik azt kiáltják: “Meddig még, 
Urunk? Meddig?” Hadd olvassam fel újra, hogy helyesen értsük. 

 “És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak 
lelkeit, akik megölettek az Istennek Igéjéért és a bizonyságtételért, amelyet 
tartottak.” 

 Jel 6:10,11 

 Látjátok, Isten Igéjéért és az általuk tartott bizonyságtételért… Most ne 
menjünk el innen. Csak egy perc, látjátok. 

 “És kiáltotta nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig 
nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön 
laknak? 

Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nekik, 
hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő 
szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek meg kell öletniük, 
amint ők is megölettek.” 

 Ha megfigyelitek, ők ekkorra, az ötödik pecsét felnyitásának idejére, 
látjátok, a gyülekezet már elment. Egyszerűen nem lehet, hogy a lelkek (soul) 
alatta… A korai egyház. Kérlek benneteket, hogy most tényleg figyeljetek ide, 
mert ez egy nagy ellentmondás. Ezért nagyon szeretném, hogy figyeljetek, ha 
van nálatok papír és íróeszköz, hogy leírjátok. Azt akarom, hogy figyeljetek. 

 Jel 4:- 

110 Ezek nem lehetnek azok a lelkek (soul), mert a mártírhalált halt igazak 
lelkei (soul) és az igaz emberek, a gyülekezet, a menyasszony, már felvitetett 
ekkorra, tehát ők nem lehetnek ott az oltár alatt. Hanem dicsőségben lesznek a 
menyasszonnyal. Most figyeljetek, mert ők felvitettek az elragadtatásban a 
Jelenések könyvének 4. fejezetében. Felvitettek. 
111 Akkor tehát kik ezek a lelkek (soul)? Ez a következő dolog. Kik ők, ha 
nem a korai egyház? Ez Izráel, hogy egy nemzetként mentessen meg, 
mindazok közülük, akik eleve elrendeltettek. Ez Izráel. Ez maga Izráel. 
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 Azt mondod: - Óh, várjunk csak egy percet… Azt mondod: - Ők nem 
lehetnek… 

 Róm 11:25; Gal 1:8 

112 Óh, igen, nekik meg kell mentetniük. Itt rendezzük is ezt le. Van négy 
vagy öt igeversem. Veszek egyet. Nézzük meg a Rómaiakhoz írt levélből, csak 
egy percre, hogy meglássuk, ők-e azok. Vegyük a Római levelet és menjünk a 
Róma 11-hez, és ott meglátjuk. Olvassuk csak el és aztán magunk is 
meglátjuk. Róma 11, 25. és 26. vers. Hallgassuk most Pált itt. És Pál azt 
mondta, hogy ha bárki más, még ha egy angyal is lenne az, aki más 
evangéliumot hirdet, mint ő, akkor mi legyen azzal? Legyen átkozott. 
Figyeljetek. 

 “Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy 
magatokat el ne higgyétek (Tessék.); hogy a vakság Izráelre nézve csak 
részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy.” 

 Róm 11:26 

 Az utolsó pogány menyasszony, hogy bejöjjön a menyasszonyba: ezért 
a célért jött Izráelre a vakság. 

 “És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionból 
a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat…” 
113 Így van? Tehát Izráel van itt az oltár alatt. Figyeljetek. Izráel azért a 
célért vakíttatott meg, hogy mi megmentessünk. Hiszitek ezt? És kicsoda 
vakította meg őket? Isten. Isten vakította meg a saját gyermekeit. 

 Lk 23:34 

114 Nem csoda, hogy Jézus, amint ott állt a keresztnél… És azok a zsidók 
kiáltottak a véréért – akik a saját gyermekei voltak -, és Ő volt a Szentírás. Ő 
volt, Ő Maga, az Ige. És itt Ő, tudva, hogy azok az emberek boldogan 
elfogadják majd Őt, és ezért vakította meg őket, hogy ne ismerjék Őt fel. 
Olyan alázatosan jött el, és megvakította őket, hogy ne fogadják azt el, 
látjátok. Az Ige mondja, hogy ezt tették; és Ő megvakította… Meg voltak 
vakítva. Jézus sajnálta őket, olyan nagyon, hogy azt mondta: “Atyám, bocsáss 
meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek.” Vakok voltak. Pál mondta, hogy 
egy okért voltak megvakítva, miértünk. 
115 Figyeljétek most meg, szeretném, ha most nagyon figyelnétek. 
Ruhákat kaptak. Nem volt ruhájuk. Hanem ruhákat kaptak: fehér ruhát, 
mindegyikük. A szenteknek most… Már van ruhájuk. Ők itt kapják meg a 
ruhát. Ők viszont ott kapták meg a ruhájukat. A szenteknek pedig már megvolt 
a ruhájuk, és úgy mentek el. Értitek? Látjátok, nekik nem volt lehetőségük, 
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mert Isten vakította meg őket, a saját Atyjuk, hogy beteljesüljön Isten 
kegyelme, hogy elvehesse a menyasszonyt a pogányság közül. Így van? 

 1Móz 37:24 

116 Hadd mutassak meg nektek egy gyönyörű előképet Józsefnél: József, a 
lelki ember, a sas. A testvérei közé született, mint ahogyan az igazi gyülekezet 
a többi közé, és tudott álmokat magyarázni és látott látomásokat, a többiek 
pedig gyűlölték őt. Az édesapja szerette. Figyeljétek meg. Aztán a testvérei 
kivetették őt – nem az édesapja -, a testvérei kivetették őt, és eladták majdnem 
30 ezüstpénzért. Egy verembe dobták és úgy gondolták, hogy meghalt, pedig 
felemeltetett és felült a fáraó jobbjára. És mivel a testvérei vetették ki, látjátok, 
egy pogány menyasszonyt kapott, nem a saját népéből valót. Ezen keresztül 
született meg Efráim és Manassé, akik hozzáadattak Izráelhez. 

 1Móz 48:19 

117 Amint Izráel megáldotta őket, kezét keresztben tartva, a legfiatalabbtól 
a legidősebbig, hogy átkeresztezze az áldást a zsidótól vissza… A zsidótól a 
pogányra. Látjátok? Keresztbe tette a kezeit a fiatalabbik fiúra, ami a 
bejövendő fiatalabb gyülekezet. Az anyagyülekezet ott állt a napban. Előhozta 
ezt a gyermeket. És figyeljétek meg, hogy megkapja őt, Izráel keresztbe tette a 
kezét az előképben. És József… Ugyanazok a gyerekek egy pogány anyától 
voltak. Izráel menyasszony ott szintén át lett keresztezve a régi ortodox-ból a 
keresztény módra a Szentlélek által, amely keresztbe tette Izráel kezeit. Azt 
mondta: “Isten tette keresztbe a kezemet.” Neki semmi köze nem volt hozzá. 

 ApCsel 15:13 

118 Figyeljétek meg. Aztán József, a saját testvérei által elvetve, a saját 
népe által elvetve, egy pogány menyasszonyt vett. Pontosan azt tette, mint amit 
Jézus: a zsidók elvetették, és ő egy pogány menyasszonyt vett. Most olvassunk 
itt el valamit. Felírtam magamnak egy igeverset, ApCsel 15. És óh, ez egy 
olyan... Ez az... Mindenképpen kell ezt tanítanunk. Hiszem, hogy jól van ez 
meg nekem, azt hiszem, az ApCsel 15:14. Rendben. Remélem, hogy ez az. 
Rendben. “Simeon pedig elmondta, hogy Isten…” Kezdjük a 13. versnél. 

 “Miután pedig ők elhallgattak, felelt Jakab…” 

 ApCsel 15:13,14 

 Látjátok, mi történt. Ők elmentek a pogányokhoz, látjátok, és zajlott a 
vita, mert ők zsidók voltak, látjátok. 

 “Miután pedig ők elhallgattak, felelt Jakab, mondván: Atyámfiai, 
férfiak, hallgassatok meg engem! 


