
 

 

www.biblebelievers.org/messagehub 
 

Hungarian 
63-0323 
 

Hatodik pecsét 
The Sixth Seal 

 

1963. március 23. 
Jeffersonville, Indiana, USA 

 

By 

William Marrion Branham 



This book may be freely distributed or reproduced on a non-commercial basis 
and is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No 
Derivative Works 2.5 License.  See www.biblebelievers.org/messagehub for 
details on this license. 

 

 



 

  

Hatodik pecsét 
 

 Jel 6:1 

1 Hajtsuk meg a fejünket imára egy percre. Uram, újra összegyűltünk a 
szolgálatra. És arra az időre gondolunk a kezdeti időkből, amikor mindnyájan 
felmentek Silóba az Úr áldásaiért; és most, ma este, összegyűltünk itt a Te Igéd 
hallására.  

 És az Igének ezt a bizonyos részét tanulmányoztuk, hogy a Bárány volt 
az egyetlen, aki felnyithatta a pecséteket, illetve feltörhette őket; és ma este 
imádkozunk, hogy amint erről a hatodik pecsétről gondolkozunk, mennyei 
Atyánk, hogy a Bárány nyissa meg őket nekünk ma este, hogy... Azért vagyunk 
itt, hogy megértsük; és egyetlen ember sem a földön, sem a Mennyben nem 
találtatott elegendőnek. Csak a Bárány találtatott elegendőnek. 

 Tehát a mindenben-elegendő Egyetlen jöjjön és nyissa meg ezt a 
pecsétet nekünk ma este, hogy hadd tekinthessünk az idő függönye mögé. 
Segítene ez nekünk, hisszük, Atyánk; ebben a nagy, sötét, bűnös időben, 
amelyben élünk. Segítene bennünket és bátorítást adna. Bízunk most abban, 
hogy kegyelmet találunk Előtted. Az Igével együtt átadjuk magunkat Neked, 
Jézus Krisztus nevében. Ámen. 
2 Jó estét, barátaim. Ismét nagy kiváltság itt lenni ma este, az Úr 
szolgálatában lenni. Csak egy kicsit késtem. Elmentem... Egy haldokló ember 
vészhelyzete miatt, aki ennek a gyülekezetnek a tagja. Az édesanyja ide jár. És 
mondták, hogy a fiú pedig már éppen a halálán volt. Úgyhogy elmentem oda, 
hogy egy embernek éppen hogy csak az árnyékát lássam meg ott az ágyon 
feküdni, haldokolva: egy korombeli embert. És egy pillanat alatt láttam azt az 
embert lábra állni, és magasztalni az Urat. 

 Tehát Isten... Ha akarjuk megvallani a bűneinket és a helyeset 
cselekedni és irgalmat kérni, segítségül hívni az Ő nevét, akkor Isten is akarja 
azt és várja, hogy megadja azt nekünk.  

 Most pedig, tudom, hogy meleg van itt ma este. Úgy hiszem, hogy 
teljesen elzárták a fűtést. És mi... Tegnap este vettem észre, vagy ma... Ez a 
hetedik napom egy fénytelen szobában – csak elektromos világításnál -, hogy 
készülök és imádkozom Istenhez, hogy megnyissa ezeket a pecséteket. 

 És annyi sokan voltak, akik írták tegnap este azokat a kérdéseket, 
többé-kevésbé... Nem is annyira kérdések voltak, hanem egy gyógyító 
szolgálatot akartak: hogy még egy napot maradjunk, és tartsunk gyógyító 
szolgálatot hétfőn. Úgyhogy én... Tehát megtehetem ezt, ha ezt akarják az 
emberek, ha így tennének. Gondoljátok át ezt és tudassátok velem, de... Ha tehát 
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maradni akartok, hogy imádkozzunk a betegekért. Mert én ezt az egész időt 
teljesen ezekre a pecsétekre szántam oda, és teljesen erre szántam oda magam. 
Tehát gondoljátok át ezt a dolgot, imádkozzátok át, és aztán tudassátok velem. 

 És én, ha az Úr akarja, tudok... A következő meghívásom a New 
Mexico állambeli Albuquerque városba szól, és az még egy pár nappal később 
lesz. És haza is kell mennem az intéznivalók miatt, hogy egy újabb összejövetelt 
készítsünk elő itt Arizona államban. És aztán ha az Úr úgy akarja, akkor 
imádkozzátok ezt át és én is ugyanazt teszem, és aztán egy kicsit később már 
többet tudunk majd mondani erről. 

 És most azt érzékelem... Látjátok, csak elkezdünk a betegségről 
beszélni, és már jön is, látjátok. Ez a hölgy itt, ha valami nem segít rajta, akkor 
bizony már nem sok ideje van hátra. Úgyhogy imádkozunk, hogy Isten... Ezért 
vagytok itt. Messze eljöttök... Tehát látjátok, a Szentlélek egyszerűen mindent 
tud. De én próbáltam ezt a teljes időt ezekre a pecsétekre odaszánni, mert ezért 
rendeztük ezt meg, látjátok. De ha van egy... 

 Hányan vannak itt a betegek, akik azért jöttek, imádkozzunk értük? 
Nézzük a kezeiteket: körbe, mindenütt. Óh, óh! Hányan gondoljátok úgy, hogy 
az jó lenne, az Úr akarata, hogy maradjunk és tartsunk... Mondjuk hétfő este 
csak a betegekért imádkozzunk? Hogy hétfő este tartsunk egy gyógyító 
szolgálatot? Akarnátok ezt tenni? Van rá lehetőségetek? Nos, akkor az Úr 
akarata szerint így teszünk majd. Akkor imaszolgálatot tartunk a betegekért 
szerda... Vasárnap este... Illetve hétfő este imádkozunk a betegekért. 

 Remélem, hogy ez nem zavarja majd meg azt a csoportot, akikkel 
visszamegyek, vissza Arizona-ba, Norman testvérrel. Itt van ő valahol? Ez 
megzavarja a ti programotokat, Norman testvér, vagy ütközik valamivel? Fred 
testvér és a többiek, rendben volna így? Jól van. Rendben, akkor az Úr akarata 
szerint hétfő este imádkozunk a betegekért. Egy teljes estét akkor külön erre 
szánunk oda, hogy csak a betegekért imádkozzunk. Tehát akkorra már nem lesz 
több pecsét. Az Úr megnyitja ezeket a pecséteket, és utána imádkozunk a 
betegekért hétfő este. 

 Jel 6:12-17 

 Most... Óh, igazán nagyon élveztem ezt, az Urat szolgálni ezek alatt... 
Ti is élveztétek őket? Most mi... Most az ötödik pecsétről, illetve a hatodik 
pecsétről beszélünk, és ez a 6. fejezet 12. versétől a 17. verséig tart. Ez egyike a 
hosszú pecséteknek, elég sok dolog történik itt. 

 És most egy kis áttekintés a tegnapi estéről, csak hogy egy kis hátteret 
adjunk minden alkalommal. És mondani is szeretnék valamit. Négy vagy öt 
olyan dolgot találtam abban a dobozban, amelyek nagyon fontosak nekem. Azt 
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  A Golgota fáján. 

 (Branham testvér lejön a szószék mellől és bemegy a közönség soraiba, 
hogy imádkozzon egy tolószékben ülő asszonyért.) 
218 Rendben van. Úgy volt, hogy már nem fogja túlélni ezt az összejövetelt. 
Így van. Most pedig ott van és mindkét kezét felemelve magasztalja Istent. Ezért 
húztam itt olyan sokáig az időt. Elmondom nektek, mit csináltam. Meda-ról 
beszéltem és a többiekről, és figyeltem, hogy meglássam… Mindig 
észrevettem, hogy az a fény ott forog előre és hátra és hogy odament és megállt 
fölötte. Azt gondoltam: - Ez az! Óh, hát nem csodálatos Ő! 

  Szeretem Őt, szeretem Őt,  

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta az üdvösségemet  

  A Golgota fáján. 

 Most pedig, a szívünkből. Csak gondoljatok az ő jóságára és irgalmára. 
(Branham testvér dúdolja a “Szeretem…” kezdetű éneket.) Ámen! Most pedig 
látjátok, mennyivel jobb ez? Ámen! Csak gondoljátok el, hogy jól lesztek. Isten 
kegyelme megjelent nektek. Óh, dicsőség Istennek! Rendben van, a 
pásztorotok. 
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mondták nekem... És természetesen szeretnék bocsánatot kérni - mennek a 
szalagok? -, szeretnék bocsánatot kérni a prédikátor testvéreimtől és tőletek is, 
akik itt vagytok. 
3 Mondták nekem, hogy a minap este, amikor Illésről beszéltem és arról 
az óráról, amikor... Azt gondolta, hogy ő az egyetlen, aki benne lesz majd az 
elragadtatásban, illetve az egyetlen, aki megmentetik majd; és hétszázat 
mondtam hétezer helyett. Így van? Elnézést kérek ezért tőletek. Ettől én is 
jobban tudtam. Egyszerűen csak egy nyelvbotlás volt, mert tudtam, hogy 
hétezerről volt szó. Csak nem jól mondtam. Köszönöm nektek. 

 És ez azt jelenti... Örülök annak, hogy figyelitek, amit mondok, mert 
hétezerről van szó. Két-három üzenetet is kaptam erről. Az állt bennünk: 
“Branham testvér, valószínűleg tévedtél...” Azt állt bennük: “Nem hétezren 
voltak hétszáz helyett?” 

 És azt gondoltam: “ Biztosan nem hétszázat mondtam...” Aztán Billy... 
Aztán egyből kezembe vettem egy másik kis üzenetet, és az állt benne: 
“Branham testvér, azt hiszem, hétszázat mondtál.” 

 És az egyik ember azt írta: “ Branham testvér, egy szellemi látomás volt 
az, hogy csak annyian lesznek...? Egy előkép, amit te a hét...?” Az embereket a 
szélsőségekbe viszi, ha ilyesmikről kezdenek el gondolkozni, és ennyi elég is 
hozzá. Engem is a végletekbe visz. 
4 Történt ma valami, amikor ez a pecsét kijelentést nyert, amitől teljesen 
ki kellett mennem a kertbe; egy kis időre ki kellett mennem a kertbe. Így igaz. 
Még a lélegzetem is majdnem elállt, látjátok. Akkora feszültség volt, óh, óh! 
Egy másik dolog pedig az, hogy annyira rátámaszkodtok arra, amit mondok. És 
Isten felelősségre von majd engem azzal kapcsolatban, amit mondok nektek, 
látjátok. Ezért teljes mértékben annyira bizonyosnak kell lennem, amennyire 
csak bizonyos lehet a bizonyos, minden dolgot illetően; mert egy rendkívüli 
időszakban élünk. 

 A hétfő esti gyógyító szolgálatról gondolkoztam. Az nem ütközne 
veled, Neville testvér? Drága Neville testvér. Mondom nektek, hogy csak egy 
készült belőle. Biztosan elvesztették a mintát. Ő természetesen egy igazi 
jóbarátom és kebelbarátom nekem, én mondom nektek. 
5 A Gyülekezeti Ház... Most felépült és rendre készen vannak benne a 
vasárnapi iskola termei és minden más. És nektek, ittenieknek, akik 
jeffersonville-iek vagytok, ha gyülekezetbe akartok jönni, akkor egy szép hely 
vár rátok, ahová eljöhettek: vasárnapi iskola termek, nagyszerű tanítók, és 
Neville testvér a felnőtt osztálynak, aki egy igazi pásztor. Ezt nem mint 
bók-csokrétát mondom neki, de inkább adnék neki egy kis rózsaszálat most, 
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mint egy egész koszorút a halála után. És Neville testvért fiatalkorom óta 
ismerem, és ő egy picit sem változott. Még most is Orman Neville, mint 
ahogyan mindig is volt. 
6 Emlékszem rá, hogy meglátogattuk... Elég kegyelmet kapott ahhoz is, 
hogy a szószékéhez hívjon meg engem akkor, amikor még metodista prédikátor 
volt itt a városban. És egy szép nagy gyülekezet volt itt lent Clarksville-ben. Azt 
hiszem, Howard Park a neve... Harrison úti Metodista Gyülekezet. Azt hiszem, 
biztosan ott talált rád, Neville testvőrnő - ott lent, mert a testvérnő is metodista 
volt. 
7 Visszajöttem, és azt mondtam itt a gyülekezetnek, azt mondtam: - Ő az 
egyik legkedvesebb ember, és egy napon megkeresztelem majd őt az Úr Jézus 
Krisztus nevében... Így történt. Itt van. És most ő a szívbéli jóbarátom, aki 
mellettem áll és aki egy igazán tisztességes, tiszteletre méltó ember. Mindig 
mellettem állt, mint... Amilyen közel csak állhatott. Bármit mondjak is, ő 
mindig mellettem áll benne, kitart mellettem. Még amikor először jött is... Nem 
értette meg az üzenetet akkor, de hitte, és megmaradt vele. Ez a tisztesség. Ez a 
tisztelet. Egy ilyen testvérről nem is tudok eleget elmondani. És most az Úr áldja 
őt meg. 

 Rendben van, akkor egy kis áttekintés a tegnap estéről, az ötödik pecsét 
feltöréséről. Nem megyünk teljesen vissza ma este, csak annyira, hogy 
eljuthassunk az ötödik pecsétig. 
 

Ézs 59:19 

8 Tehát megláttuk, hogy ott lovagolt az antikrisztus, aki három 
hatalomból építette fel magát. Mindhárom egyetlen hatalomba ment át, és ez 
ülte meg a fakó lovat: Halál a feneketlen mélységbe, a kárhozatba, ahonnan jött. 
Aztán láttuk, hogy amikor... Az Ige mondja, hogy amikor árvízként tör ránk az 
ellenség, az Isten Lelke gátat emel ellene. 

 Jel 6:4 

9 És tökéletesen igazolva láttuk ezt az Igében tegnap este, mert négy 
lelkes állat volt, akik arra a négy alkalomra válaszoltak, amikor ez a lovas 
lovagolt. És minden alkalommal más lovat ült meg: egy fehér lovat, aztán egy 
vörös lovat, aztán egy fekete lovat és aztán egy fakó lovat. És aztán megláttuk, 
hogy mik ezek a színek és hogy mit jelentenek és mit tettek. Aztán ezt 
visszavittük a gyülekezeti korszakokba, és pontosan ezeket cselekedték, 
egyszerűen tökéletesen. 

 Ezért, látjátok, amikor az Isten Igéje összeilleszkedik, az azt jelenti, 
hogy helyes, látjátok. Én hiszem, hogy bármi, ami illeszkedik Isten Igéjével, az 
mindig “ámen”! 
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 És én ott mentem és azt mondtam: - Köszönöm, köszönöm… Mintha 
egy összejövetelről jönnék ki, vagy ilyesmi, tudjátok. És nekem fel kellett 
mennem azokon a nagy elefántcsont lépcsőkön. 
216 Elkezdtem felmenni ott át, és amint az első lépést megtettem, megálltam 
és azt gondoltam… Ránéztem az arcára és azt gondoltam: - Jól meg akarom Őt 
nézni így… És megálltam. Így voltak a kezeim. És éreztem, hogy valami 
becsúszott a karom alá itt. Valakinek a karja volt. És odanéztem és ott állt Hope, 
azok a nagy, fekete szemek, és az a sötét haj, amint aláhullt a hátán. Fehér 
ruhában volt, és így nézett fel rám. 
217 Azt mondtam: - Hope! És éreztem, hogy valami hozzáért ehhez a 
karomhoz és odanéztem és ott volt Meda, azok a sötét szemek felnéztek és az a 
fekete haj aláhullt a hátán, és fehér ruhában volt. És azt mondtam: - Meda! És ők 
egymásra néztek így, tudjátok. És így karöltve mentünk tovább. 

 Óh, felébredtem. Felébredtem, felkeltem és leültem egy székbe, és 
sírtam, tudjátok. Azt gondoltam: - Óh, Istenem, remélem, hogy így lesz… 
Mindketten, akik kapcsolódtak hozzám az életben, akik gyermekeket szültek és 
ilyen dolgok, és itt most együtt megyünk be az új világba – óh, óh -, ahol 
tökéletesség meg minden van. Nem, semmi… 

 Hiszen az egy csodálatos dolog lesz. Ne maradjatok le róla! Ne 
hagyjátok ki! Isten kegyelme által tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, és 
akkor Istenen múlik, hogy a többi dologról gondoskodjon. Akkor: 

  Szeretem Őt, szeretem Őt 

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 

 Énekeljük ezt újra, teljes szívünkből most, emeljük fel a szemünket 
Istenhez. 

  

  Szeretem Őt, szeretem Őt 

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta üdvösségemet 

  A Golgota fáján. 

  Szeretem Őt, szeretem Őt 

  Mert Ő előbb szeretett engem 

  És megváltotta üdvösségemet 
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elefántcsontból készült. Körbe jött le ilyen panorámaszerűen és kiment, 
úgyhogy az az egész nagy sereg ott kint állva láthatta, hogy mi történt. 
213 És ott álltam hátul, hátul az egyik oldalon. És ott álltam, még csak a 
gondolata sem volt bennem, hogy fel kell mennem azokon a lépcsőkön. Ott 
álltam, és láttam a jegyző angyalt, amint egy bizonyos nevet szólított, és 
tudtam… Felismertem azt a nevet. Odanéztem és itt jött egy testvér vagy egy 
testvérnő. Felsétált oda így, a jegyző angyal pedig ott állt Krisztus oldalán – ez 
csak álom volt -, és figyeltem. Ha az a név ott volt – ha benne volt az élet 
könyvében -, akkor Ő odanézett felettük és azt mondta: “Jól van, én jó és hű 
szolgám. Most lépj be.” 

 Visszanéztem oda, amerre mentek, és ott egy új világ és az örömök 
voltak. Azt mondta: “Lépj be a te Urad örömeibe, amelyek… A tieid a világ 
teremtése óta.” 

 És, óh, azt gondoltam: Átmennek ott és találkoznak egymással… És 
csak örvendeznek és hegyeken kelnek át és nagy helyeken. És azt gondoltam: 
Óh, hát nem csodálatos! Dicsőség! Hallelujah! És ugráltam fel-le. 

 Aztán hallottam, hogy egy másik nevet szólítottak, és azt gondoltam: - 
Óh, ismerem őt. Ismerem őt. Én… Ott megy… Így figyeltem őt. 

 “Lépj be a te Urad örömeibe, én jó és…” 

 - Óh! – mondtam, - dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! 

 Mintha azt mondanák: - Orman Neville… Látjátok. És aztán azt 
mondanám: - Óh, Neville testvér, ott van… És ott jön ki a tömegből, és felmegy. 
214 És hallottam Őt azt mondani: “Menj be a te Urad örömeibe, amelyek 
elkészíttettek neked a világ teremtése óta. Lépj be.” 

 Tudjátok, Neville testvér csak megváltozott, és ott hátul bent elkezdett 
kiáltozni és kiabálni. Óh, én csak kiabálnék és azt mondanám: - Dicsőség 
Istennek! Ott állva egyedül, nagyon jól érezve magam, és nézve, amint a 
testvéreim bemennek. 

 És a jegyző angyal ott áll és azt mondta: - William Branham… 
215 Soha nem gondoltam, hogy nekem is végig kell sétálnom ott. Úgyhogy 
akkor megijedtem. Azt gondoltam: - Óh, nekem is ezt kell csinálnom? Úgyhogy 
végigsétáltam ott és mindenki megveregette a hátamat és azt mondta: - 
Szervusz, Branham testvér… Isten áldjon meg, Branham testvér… 
Megveregették a hátamat, amint ott végigmentem. Egy hatalmas nagy 
embertömeg, mindegyik felém nyúlt és így megsimogatott engem. – Isten 
áldjon meg, testvérem! – Isten áldjon meg, testvérem… 
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10 Mint egy ember, aki mondta, hogy látomásuk volt, és azt mondta, 
hogy... Óh, ők tudták, hogy az Úrtól volt, mert nagy erővel jött. Nos, a látomás 
rendben lehet, de ha nem egyezik az Igével, és ha ellentmond az Igének, akkor 
az nem helyes, látjátok.  
11 Most lehet, hogy itt is vannak mormon testvérek és testvérnők, és lehet, 
hogy közülük néhányan megkapják ezeket a szalagokat; és én nem azt akarom 
mondani, hogy... A legkedvesebb emberek... Ha találkozni akartok velük, akkor 
a mormonok között lennének: nagyon kedves emberek. A prófétájuk pedig 
Joseph Smith, akit a metodisták megöltek itt Illinois államban, az utazásuk 
közben. És aztán, az a kedves ember... És a látomás... Egyáltalán nem 
kételkedem abban, hogy neki látomása volt. Hiszem, hogy őszinte ember volt. 
De az ő látomása ellentmondott az Igének. Ezért kellett nekik a Mormon Biblia, 
hogy igazolják azt. És számomra ennyi elég. Ezért van... Ez az Ige: erről van 
szó. 
12 Egyszer egy prédikátor jött el ide külföldről, és láttam őt... Egy autóban 
utazott... Ami nem... Egy hölggyel. És eljöttek egy összejövetelre. És 
megtudtam, hogy két-három napot autóztak - csak a prédikátor és a hölgy volt 
az összejövetelen -, azért, hogy eljöjjenek együtt az összejövetelre. Az asszony 
pedig már háromszor vagy négyszer is férjnél volt. Ez a prédikátor pedig a 
szálloda galériájában odajött, ahol én voltam. Odaszaladt és kezet fogott velem. 
Én is kezet fogtam vele, felálltam és beszélgettem vele. 

 Megkérdeztem tőle, azt mondtam: - Ha nincs elfoglaltsága, 
beszélhetnék önnel a szobámban csak egy percet? 

 Azt mondta: - Természetesen, Branham testvér. 

 Bekísértem a szobába, és azt mondtam a prédikátornak, azt mondtam: - 
Tiszteletes, uram, te idegen errefelé... Azt mondtam: - De ennek a hölgynek már 
igen nagy neve van... Azt mondtam: - Ekkora nagy utat tettél meg 
erről-meg-erről a helyről, hogy eljöjj erre-meg-erre a helyre? 

 Azt mondta: - Igen, uram... 

 És azt mondtam: - Nem félsz attól, hogy ez valahogyan... Nem 
kételkedem veled kapcsolatban, de nem gondolod, hogy ez beárnyékolja majd a 
prédikátori hírnevedet? Nem gondolod, hogy ettől egy kicsit jobb példát kellene 
mutatnod? 

 És ő azt mondta: - Óh, ez a hölgy egy szent... 

 Azt mondtam: - Ebben nem kételkedem... Azt mondtam: - De 
testvérem, a helyzet az, hogy mindazok az emberek, akik ránéznek, nem 
szentek. Ők azt nézik, amit te csinálsz... És azt mondtam: - Szerintem 
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óvatosabbnak kellene lenned. Csak mint testvér mondom testvérnek... És azt 
mondta... Azt mondtam: - Ez a hölgy már négyszer vagy ötször volt férjnél... 

 Azt mondta: - Igen, tudok róla... 

 Azt mondtam: - Nem ezt tanítod otthon a gyülekezetedben, ugye, 
testvérem? 

 Azt mondta: - Nem. De tudod, volt egy látomásom erről, Branham 
testvér... 

 Azt mondtam: - Nos, az rendben van... Azt mondtam... 

 Azt mondta: - Nem bánnád? Szerintem egy kicsit kijavíthatnálak az 
erről való tanításodat illetően... 

 Azt mondtam: - Rendben van... És azt mondtam: - Örömmel szereznék 
tudomást erről, uram... 

 Azt mondta: - Nos, tudod, ebben a látomásban... Azt mondta: - 
Aludtam... 

 Azt mondtam: - Igen... Akkor már tudtam, hogy egy álomról van szó. 
13 Azt mondta: - A feleségem... Azt mondta: - Egy másik emberrel élt 
együtt, és... Azt mondta: - Megcsalt engem... És azt mondta: - Aztán odajött 
hozzám, és azt mondta nekem: - Óh, drágám, bocsáss meg nekem! Bocsáss meg 
nekem! Azt mondta: - Nagyon sajnálom, hogy ezt tettem. Mostantól kezdve 
hűséges leszek... Azt mondta: - És persze annyira szerettem őt, hogy egyszerűen 
megbocsátottam neki és azt mondtam: - Rendben van... És azt mondta: - Aztán 
tudod mit? Megkaptam ennek a látomásnak a magyarázatát... Azt mondta: - Ő 
volt az az asszony... Azt mondta: - Persze, hogy már volt férjnél és így tovább, 
ilyen sokszor... És azt mondta: - Neki rendben van, hogy férjhez menjen, mert 
az Úr annyira szereti őt, hogy annyiszor mehet férjhez, ahányszor csak akar... 

 Azt mondtam: - A látomásod nagyon kedves, de nagyon eltér a 
kitaposott úttól... Azt mondtam: - Az téves, látod. Ilyet nem volna szabad 
tenned... 
14 Tehát ez... Látjátok, de amikor igeverset látunk igeverssel 
galambtollként összeilleszkedni, állandó folytonossággá válva ott, ahol 
találkoznak... Olyan az Ige, hogy ahol az egyik abbahagyja, onnantól jön a 
másik, galambtollként illeszkedve és az egész képet kirajzolva. Mint amikor 
megfejtünk egy keresztrejtvényt. Megtaláljuk azt a darabot, ami odaillik; és 
semmi más nem illik oda. Akkor kapjuk meg a kész képet. És csakis egyetlen 
személy teheti ezt meg: a Bárány. Ezért mi Őrá tekintünk. 
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 És azt mondta: - Az Úr Jézust… Azt mondta: - Igen, Bill, amennyire 
szeretlek téged, mielőtt Róla lemondanék, rólad mondanék le… 

 Azt mondtam: - Köszönöm, drágám Örülök, hogy ezt hallom tőled 
most… És azt mondtam: - Mi volna akkor, ha ugyanez a kis hölgy odamenne 
Jézushoz, és megölelné Őt és azt mondaná: Jézus, szeretlek Téged. Arról mit 
gondolnál? 

 Azt mondta: - Azt nagyon szeretném… 
210 Látjátok, így válik fileo-ból agapao-vá, látjátok. Az egy magasabb 
szeretet, látjátok. És ott nincs olyan dolog, mint férj és feleség, hogy 
gyermekeket neveljenek. Az nincs ott. 
211 A női és a férfi nem, a mirigyek mind… Mind ugyanazok, látjátok. 
Nincs abból többé semmi. Nincsenek nemi mirigyek egyáltalán. Egyáltalán, 
látjátok. Te csak… Csak gondold el magadat nemi mirigy nélkül. Azért 
helyeztettek belénk, hogy újra benépesítsük a földet, látjátok. De ott, ott nem 
lesz ebből semmi. Ott nem lesznek férfi és női mirigyek, nem lesznek. Hanem 
Isten művészetének a szobra lesz ott. Pontosan így van. Mi igazából tiszták 
leszünk. Nem lesz egyáltalán fileo, mind agapao lesz. 

 Ezért a feleség akkor nem lesz más, mint egy gyönyörű valami, ami a 
tiéd, és ő… Egymáshoz tartoztok. Nincs olyan dolog, mint férj… Nem, még 
nem is… 
212 Látjátok, a fileo rész még csak egyáltalán nincs is ott. Látjátok, ott nem 
lehet semmi olyan, mint a féltékenység. Nincs semmi, amire féltékenyek 
lehetünk. Ott nincs olyan dolog. Ott nem ismerünk olyan dolgot, látjátok. Csak 
gyönyörű fiatal emberek és fiatal asszonyok vannak ott, hogy éljenek… 

 És aztán azt mondta: - Most már értem, Bill… 

 Azt mondtam: - Igen… 

 Szeretném elmondani nektek, hogy történt egy kis dolog. Ez egy álom 
volt. Aludtam. Ezt korábban még soha nem mondtam el nyilvánosság előtt. 
Néhány embernek elmondtam, de nyilvánosság előtt még nem mondtam el, 
amennyire tudom. 

 Körülbelül egy hónappal ezt követően azt álmodtam, hogy egy napon 
álltam, és néztem azt a nagy időt… Nem az ítéletet. Én nem hiszem, hogy a 
gyülekezet valaha is belemenne – mármint a menyasszony -, hogy belemenne az 
ítéletbe. De akkor voltam ott, amikor a koronákat osztották ki, látjátok. 

 És ott fel volt állítva egy hatalmas nagy trón, és Jézus és a jegyző angyal 
és mindazok ott álltak. És volt ott egy lépcső, amelyik így jött le onnan, ami 
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feleségem felé való szeretetem miatt. És amennyire törődtem vele, én nem is 
vettem volna őt feleségül, ha nem Isten mondta volna nekem, hogy így tegyek. 

 És tudjátok ennek a történetét, hogy hogyan ment ő imádkozni, és hogy 
én hogyan mentem. És aztán Ő pontosan megmondta nekem, hogy mit tegyek, 
és még az idejét is megadta, hogy mikor. Ő egy csodálatos asszony, és 
imádkozik értem ma este. És így, most este 8 óra van otthon. Valószínűleg 
imádkozik most. 

 Most figyeljetek. Egyik nap azt mondta nekem, azt mondta: - Bill, 
szeretnék tőled kérdezni valamit a Mennyről… 

 És mondtam neki: - Jól van, Meda, mi az? 

 Azt mondta: - Tudod, hogy szeretlek téged… 

 Mondtam: - Igen… Éppen azután volt, hogy ez történt itt fent. 

 Azt mondta: - Tudod, hogy Hope is szeretett téged… 

 Mondtam: - Igen… 

 És azt mondta: - Most… Azt mondta: - Szerintem én nem volnék 
féltékeny, de Hope az volt… És azt mondta: - Amikor a Mennyben leszünk… 
És mondtad, hogy láttad őt ott… 
208 És azt mondtam: - Ott volt. Láttam őt. Kétszer láttam őt ott. Ott van. Vár 
rám, hogy jöjjek. És Sharon is ott van. Ugyanúgy láttam őt, mint ahogyan most 
téged nézlek. Láttam őt ott… És azt mondtam… 

 Azt mondta: - Nos, akkor amikor átjutunk oda, melyikünk lesz a 
feleséged? 

 És azt mondtam: - Mindkettőtök. Ott nem lesz egy sem, de mégis 
mindketten velem lesztek… 

 Azt mondta: - Ezt nem értem… 

 És azt mondtam: - Most, drágám, ülj le és hadd magyarázzak el neked 
valamit… Azt mondtam: - Tudom, hogy szeretsz engem és tudod, hogy 
mennyire szeretlek téged, tisztelettel és becsüléssel. Például mi lenne, ha 
felöltöznék és elmennék a városba és egy kis örömlány, egy nagyon csinos lány, 
odajönne, megölelne engem és azt mondaná: Óh, Branham testvér, én bizony 
nagyon szeretlek téged! Ha elkezdené körém fonni a karját és ölelgetne engem. 
Mit gondolnál arról? 

 Azt mondta: - Szerintem nem nagyon tetszene nekem az a dolog… 
209 És azt mondtam: - Szeretnék kérdezni valamit. Kit szeretsz legjobban, 
ha döntőre kerülne a sor: engem, vagy az Úr Jézust? Most, ez csak családi 
beszélgetés volt. 
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15 De látjuk, hogy amikor ezek... Ez a lovas... Egy lovas volt, aki megülte 
ezeket a lovakat. És aztán végigkövettük őt és láttuk, hogy mit tett és minden 
mást, és megláttuk a gyülekezetei korokba visszamenve, hogy pontosan ezt 
cselekedte. 
16 Aztán amikor kiment egy bizonyos állaton és megtett bizonyos 
dolgokat, akkor láttuk, hogy mindig kiküldetett egy másik állat harcolni az 
ellen, amit tett. Elküldetett egy az első korszakra, az oroszlán. Ez volt 
természetesen az Ige: Krisztus. A következő volt a borjú, a sötét középkor 
idején, amikor az egyház szervezkedett és dogmákat fogadott el az Ige helyett.  
17 És emlékeztek rá, hogy a egész dolog két dolgon alapul: az egyik egy 
antikrisztus, a másik egy Krisztus. Ma is ugyanez van. Nincsen félig-keresztény. 
Nincsen józan-részeg ember, nincsen fekete-fehér madár. Nem, nem! Nincsen 
bűnös-szent. Nem: vagy egy bűnös vagy, vagy pedig egy szent! Nincs köztes út. 
18 Vagy újjászülettél, vagy nem születtél újjá. Vagy be vagy töltekezve a 
Szentlélekkel, vagy nem vagy betöltekezve a Szentlélekkel. Nem számít, hány 
megtapasztalásod volt: ha nem vagy betöltekezve a Szentlélekkel, akkor nem 
vagy Vele betöltekezve, látod. Ha pedig be vagy töltekezve Vele, akkor azt 
megmutatja az életed. Ahhoz igazodik, látod. Senkinek sem kell erről beszélnie 
másnak. Látják azt az emberek, mert az egy pecsét. 
19 Tehát látjuk azokat az állatokat, hogy hogyan jöttek elő minden 
alkalommal. Az egyik a politikai hatalmakban kezdte meg a szolgálatát, amint 
egyesítette a vallási hatalmakat és a politikai hatalmakat. Látjuk, hogy Isten 
kiküldte az Ő hatalmát, hogy megküzdjön ezzel. Aztán visszamegyünk és 
látjuk, hogy milyen volt a gyülekezeti korszak és visszatekintünk, és pontosan 
ott találjuk azt, pontosan úgy. 
20 Aztán látjuk, hogy jött egy újabb kor, és az ellenség kiküldte az 
antikrisztust a vallás nevében: Krisztus nevében, az egyház nevében. Igen, 
uram! Az egyház nevében ment ki. - Ez az igazi gyülekezet! – ezt mondta, 
látjátok. Az antikrisztus nem Oroszország. Az antikrisztus nem az. Az 
antikrisztus annyira hasonlónak látszik az igazi kereszténységhez, hogy a Biblia 
azt mondja, hogy mindent megtévesztene, ami nincs eleve elrendelve. 

 Mt 24:24; Mk 13:22; Efé 1:5 

21 A Biblia mondja, hogy az utolsó időkben mindaz, ami nincs eleve 
elrendelve, a választott... Azt mondja: “A választottakat...” És bárki vegye azt a 
szót és futassa végig a széljegyzetekben, és lássa meg, hogy mit jelent az. Azt 
mondja: “a választottak”, “az eleve elrendeltek”, látjátok. Mindenkit 
megtéveszt azok közül akiknek a neve nem íratott bele a Bárány életkönyvébe a 
világ teremtése előtt óta. 
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22 Amikor a Bárány megöletett, a nevek bekerültek a könyvbe. Ő ma este 
ott áll dicsőségben a szent helyen, és közbenjár minden egyes lélekért (soul), 
akiknek a neve benne van abban a könyvben. És senki nem ismeri azt a nevet, 
csakis Ő. Ő az, akinek a könyv a kezében van. És Ő tudja azt, hogy az az utolsó 
egyén mikor jön majd be: akkor véget érnek az Ő közbenjárásának napjai. 
Akkor előjön, hogy követelje Magának azt, amiért közbenjárt. Ő most a rokon 
megváltó munkáját végzi és előjön, hogy Magához vegye az Övéit. 

 1Pét 4:18 

23 Óh, óh! Ennek arra kellene minden keresztényt késztetnie, hogy 
elkezdje vizsgálni magát, és hogy a kezeit Isten elé tárva azt mondja: - Tisztíts 
meg engem, óh, Uram! Tekints az életembe és láttasd meg velem, hogy hol van 
a rossz részem, és add, hogy gyorsan félretegyem azt az útból. “Mert ha az 
igazak is alig mentetnek meg, akkor hol lesznek a bűnösök és az 
istentelenek?”... Itt van az ellenőrzés ideje. 

 Jel 8:13 

24 Ha pedig elhelyeznétek ezt, és akarjátok adni ezt az Igét... Nem akarom, 
hogy ezzel kapcsolatban tegyetek fel kérdést nekem, mert akkor egyenesen egy 
másik... Mármint amikor leírjátok a kérdéseiteket. Úgy tudom, hogy a 
kérdéseket már úgyis beadtátok. Ez tehát a vizsgálati ítélet ideje. Így van. Erről 
majd beszélünk a trombitáknál, amikor odaérünk, bármikor is adja meg azt az 
Úr, vagy pedig a poharaknál. És akkor majd meglátjuk ezt a vizsgálódási 
ítéletet, amikor... Éppen mielőtt kimentek a jajkiáltások. És látjuk, hogy ez igaz. 
És a három angyal, amelyek lesújtottak a földre és azt kiáltották, tudjátok: “Jaj, 
jaj, jaj a föld lakóinak.” 
25 És mi egy rendkívüli időben élünk. Az idő, amelyik... Látjátok, ezek a 
dolgok, amelyekben most vagyunk, amit most tanulmányozunk, a gyülekezet 
elragadtatása után van. Ezek a dolgok a nyomorúság idejében vannak. És azt 
gondolom, hogy igazán lezártnak kellene lennie minden hívő szívében annak, 
hogy ez a gyülekezet soha nem lesz része a nyomorúság időszakának. Sehová 
nem rakhatjuk bele a gyülekezetet a nyomorúság időszakába. Az egyházat 
odatehetjük, de a menyasszonyt nem. 
26 A menyasszony addigra elmegy, mert, látjátok, neki nincs bűne: 
egyetlen dolog sem szól ellene. Isten kegyelme befedezte őt, és a fehérítőszer 
minden bűnt olyan messzire vetett, hogy még csak emlékezet sincs róla. Nincs 
semmi, csak tisztaság: tökéletes Isten jelenlétében. Óh, ennek arra kellene 
késztetnie a menyasszonyt, hogy térdre boruljon és Istenhez kiáltson. 
27 Egy kis történetre gondolok, már ha nem veszek el túl sok időt tőletek 
ebben az előszóban. Egy célért teszem ezt, addig, amíg érzem a Lelket, hogy 
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 Tehát látjátok, ez egy szomorú dolog, és csak annyit tehetünk, hogy az 
Igével maradunk és figyelünk bármire, amit Ő mond, hogy tegyünk meg és azt 
meg is tesszük. Bármit is mond, hogy tegyél meg, azt tedd meg. És kinézel oda 
és azt mondod: - Óh, óh! Ők ezt csinálják, és akkor: - Óh! Az csak… Nem 
ismered fel, micsoda feszültség! 
204 Most pedig szeretném ezt elmondani. Azt hiszem, a szalagok le vannak 
állítva. Sok ember mondja: - Branham testvér, egy ilyen típusú szolgálattal… 
Figyelnem kell, mert az emberek csak veszik azokat a kazettákat és próbálják 
őket darabokra szedni, tudjátok. Tehát amikor azt mondják: - Branham testvér, 
bárcsak lenne egy szolgálatunk… Nem tudod, mit beszélsz. Őszintén, nem 
tudod, mivel jár ez, testvérem, testvérnőm. Óh, óh! És a felelősség, amikor az 
emberek azon függenek, amit mondasz… Emlékezz rá, hogy ha rosszat 
mondasz nekik, Isten a te kezeiden követeli az ő vérüket. Csak gondolj bele 
ebbe. Ez egy hatalmas dolog. 
205 Tehát legyetek gyönyörűek. Szeressétek Jézust teljes szívetekkel. Csak 
legyetek egyszerűek. Soha ne próbáljatok semmit kitalálni. Csak legyetek 
egyszerűek Isten előtt, mert minél inkább próbáljátok kitalálni, annál messzebb 
kerültök Tőle, látjátok. Csak egyszerűen higgyetek Neki. 

 Mondjuk: - Mikor fog Ő eljönni? Ha ma eljön, rendben van. Ha 20 év 
múlva jön el, még mindig rendben van. És ugyanúgy fogok menni, mint 
ahogyan most megyek: követve Őt. Uram, ha bárhol is tudsz engem használni, 
itt vagyok, Uram. Ha mától fogva még 100 év, ha az ük-ük-ük-ük-ükunokáim 
még élni fognak, hogy meglássák eljönni… Uram, nem tudom, hogy mikor lesz, 
de hadd járjak csak helyesen ma, csak Veled. Nem fogok… Mert feltámadok 
majd azon a napon úgy, mintha csak egyet aludtam volna valahol. 
206 Lejövünk oda, ahhoz a dicsőséges palotához odaát, Isten országába ott, 
ahol az öregek fiatalok lesznek, ahol a fehér ruhákat már felvették, a férfiak és 
az asszonyok elváltoztak – a szépségben, egy helyes férfi és egy gyönyörű 
asszony művészetében. Ott állnak egy fiatal asszony és egy fiatal ember minden 
szépségében és termetében, ott állnak és soha nem öregszenek meg, soha nem 
lesznek bűnösök, soha nem lesz bennük féltékenység, gyűlölet vagy bármi. Óh, 
óh! 

 Azt hiszem, a szalagok állnak, és már csak 3-4 percet akarok beszélni 
hozzátok. Rendben? 
207 Ez csak személyes, látjátok. Mert holnap annyira csodálatos lesz, hogy 
szerintem jobban teszem, ha most mondom el ezt, látjátok, amit el fogok 
mondani. Ez most csak nekünk szól. Én csak… Tudjátok, van egy feleségem, 
akit szeretek, és ez Meda. És még csak nem is akartam őt feleségül venni az első 
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199 Itt vagyunk most valaminél, barátaim. Bármi is az, Isten tudja. Senki, 
senki nem tudja, hogy mikor fog megtörténni. Az egy titok. Senki nem tudja, 
hogy mikor fog megtörténni. De Jézus azt mondta nekünk: “Amikor látjátok 
ezeket a dolgokat…”, mindezeket a dolgokat, éppen úgy, mint ami… Mentünk, 
és összehasonlítva a hatodik pecsétet azzal, amit Ő a Máté 24-ben mondott. 
“Amikor látjátok ezeket a dolgokat eljönni… Megtörténni, akkor az idő már a 
küszöbön áll.” 

 Mt 24:31-33 

200 Figyeljétek meg a következő verset; a 30. és a 31. verset, amint tovább 
megy, a 32. és a 33. verset. Azt mondta: “És kiküldi az Ő angyalait az ég négy 
sarkára, a négy szelet, hogy összegyűjtse a választottait.” Így van? Azt mondta: 
“Most tanuljátok…” 

 Most emlékezzünk rá, hogy Ő megállt ott. Nem ment tovább a hatodik 
pecsét után. Nem mondott semmit a hetedikről. Elmondta az elsőt, a másodikat, 
a harmadikat, a negyediket, az ötödiket és a hatodikat, de ott megállt. Semmit 
nem említett… 
201 Figyeljétek meg a következő dolgot, amit mondott: “Most tanuljatok 
egy példázatot.” Látjátok? Aztán elkezdi a példázatokat. Azt mondta: “Ezek a 
dolgok lesznek.” Azt a három kérdést válaszolja meg: “Mik lesznek ezek a 
jelek, és mi lesz a Te eljövetelednek jele, mi lesz a világ végének a jele?” És ott 
a hatodik volt a világ vége. És a hetedik angyal hangjának felhangzásakor 
felemelte a kezét, és megesküdött arra, aki örökkön-örökké él, hogy idő többé 
nem lesz. 

 A föld egy új földet hoz világra. Vége, és mi itt vagyunk, az ajtónál! Óh, 
beleremegek ebbe! És mit kell tennem, Uram? Mi mást tehetek? És aztán, csak 
gondoljátok el, hogy látjátok azt a helyet, és azokat a drága embereket. 

 Jn 6:44 

202 Ott álltam, magamra nézve, és azt gondoltam: Óh, Istenem, micsoda… 
Nem hagyhatják ki. Nekem nyomnom kell őket. Le kell nyúlnom a hallgatóság 
közé, megragadnom őket és nyomnom… De azt nem tehetem! “És senki sem 
jöhet, ha csak az én Atyám nem vonja Őt.” 

 Jn6:37; Jel 13:8; Jel 17:8 

203 De itt van nekünk egy vigasztalás: “Mindaz, amit az Atya nekem adott, 
jönni fog.” De a többiek, azok a szervezetek… Hogy ennyire tőlük függnek, 
látjátok? “És megtévesztette mindazokat, akik a földön éltek, lakoztak, akiknek 
a nevei nem voltak beírva a Bárány életkönyvébe, aki a világ teremtése előtt 
megöletett.” 
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kezdhetjük. Ez egy szent dolog! Látjátok, ki tudja ezeket a dolgokat itt? Senki, 
csakis Isten. És ezek nem nyerhetnek kijelentést - és a Biblia bizonyítja, hogy 
nem is nyertek kijelentést - egészen a mai napig. Pontosan így igaz. Találgattak 
ezekkel kapcsolatban, de most nekünk pontosan az igazságot kell 
megragadnunk, az igazolt igazságot, látjátok. 
28 Figyeljetek, volt egy fiatal lány nyugaton, és hogy... Arról, hogy hogyan 
szeretett meg egy férfit, aki szintén megszerette őt. Ő volt a szarvasmarha 
felvásárlója, aki az Armour (magyarul: fegyverzet) Vállalatért ment ki oda, és 
volt nekik egy nagy... Eljött egy nap a főnök, a főnök fia Chicago-ból. És persze 
a szokásos nyugati stílussal fogadták őket. A lányok kiöltöztek. Mindegyikük 
biztosra meg akarta kapni ezt a fiatalembert, mert ő volt a nagyfőnök fia. Ezért 
felvették a nyugati stílusú ruháikat, és... 
29 Így csinálják ott nyugaton. Éppen most történt egy ilyen dolog, és 
McGuire testvért - azt hiszem, itt van most -, úgy kapták el a belvárosban, hogy 
nem nyugati öltözék volt rajta, és fogdába is zárták ezért. És egy álbíróság elé 
állították őt, és fizettettek vele, aztán pedig el kellett mennie, hogy nyugati 
öltözéket vásároljon magának. És láttam a többieket, amint mindenfelé 
felfegyverzetten mennek, ilyen hosszú fegyverekkel, ami úgy lóg rajtuk. 
Teljesen őslakosokká vedlenek át ott kint. Próbálnak a régi időkben élni, amik 
már lejártak, látjátok. 
30 Kentucky államban pedig a kelet letűnt időiben próbálnak élni az 
emberek: visszamenni a Renfro-völgybe, és más ilyen dolgok. Ennek van 
valami oka. Amikor viszont arról volna szó, hogy visszatérjünk az eredeti 
evangéliumhoz, azt meg nem akarják. Valami újat akarnak. Ez rámutat arra... 
Látjátok, van egy... 
31 Mi készteti az embert arra, hogy rosszat tegyen? Mi készteti arra, hogy 
igyon és úgy éljen; vagy egy asszonyt arra, hogy rosszat cselekedjen? Azért van, 
mert próbál... Van valami az asszonyban, ami szomjazik, és van valami a 
férfiban, ami szomjazik. Ők pedig ezt a szent szomjúságot a világ dolgaival 
próbálják csillapítani, amikor Istennel kellene azt eloltaniuk. Ő olyannak alkotta 
az embert, hogy szomjúhozzon. Ezért van, hogy az ember szomjazik valamire. 
Isten alkotta az embert ilyennek, hogy azzal a szent szomjúsággal Őhozzá 
forduljon, látjátok. Amikor viszont azt a szent szomjúságot megpróbáljuk... 
Hogyan merészel bárki is ilyet tenni? Ilyenhez nincs jogunk: hogy azt a szent 
szomjúságot megpróbáljuk úgy eloltani, hogy... Szomjazol valamire, és azzal a 
világhoz fordulsz, a világgal próbálod a szomjadat csillapítani. Képtelen vagy 
rá. Csakis egyetlen dolog olthatja el a szomjadat: Isten. És Ő alkotott ilyenre 
téged. 
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 Tehát ezek a fiatal lányok a tipikus nyugati ruhájukba öltözködtek fel 
ennek a fiúnak, amikor elment oda. És mindegyikük biztos volt abban, hogy 
megszerzi magának azt a fiút. 
32 Volt egy kis unokatestvérük is ott a farmon, aki árva volt. És minden 
munkát ő végzett el a többiek helyett is, hiszen nekik a körmüket kellett rendbe 
hozniuk, tudjátok. Ezért ők nem mosogathatták el a tálakat a kezük miatt, és így 
tovább. Tehát ő végezte az összes kemény munkát. 

 Aztán végül, amikor eljött a fiatalember, felültették őt egy régi, nyugati 
stílusú lovas szekérre. És úgy érkeztek meg, hogy közben lövöldöztek a 
fegyvereikkel, és nevetgéltek. Tudjátok: előadták magukat. 

 Aznap este pedig egy nagy táncos mulatságot tartottak ott, egy régimódi 
nagy mulatságot, és az összes farmer ott volt táncolni, és így tovább. És 
tudjátok, ez a mulatság egyből két vagy három napig tartott. 
33 Aztán egyik este ez a fiatalember kilépett onnan, hogy megpihenjen a 
tánctól, és eljött azoktól a lányoktól. És a karám felé nézett. Ott ment egy kis 
lány, elég rongyosnak tűnt. Egy nagy mosótál volt nála tele vízzel: az edényeket 
mosogatta el. A fiatalember azt gondolta: “Soha nem láttam még őt. Vajon hová 
valósi lehet?” Úgyhogy úgy kanyarította az útját, hogy elmenjen a cselédek háza 
mellett, lement ott, és visszafelé a karám oldalában találkozott a lánnyal. 
34 A lány mezítláb volt. Megállt. Lehajtotta a fejét. Látta, ki volt az, és 
nagyon szégyellte magát. Ismerte... Ezt a nagy embert. Ő pedig ezeknek a többi 
lányoknak csak az unokatestvére volt. Azoknak az apukája ennek a nagy 
Armour vállalatnak volt az egyik főembere, így ők... Lefelé nézett. Szégyellte, 
hogy mezítláb van. 

 A fiú azt mondta: - Hogy hívnak? A lány megmondta a nevét. A fiú azt 
mondta: - Miért nem vagy ott te is, ahol a többiek? A lány próbálta 
kimagyarázni. 

 Másnap este a fiú megint kereste őt. Végül kiült oda, a többiek pedig 
mind csak mulatoztak, meg minden. A fiú pedig odaült a karám kerítésére és 
nézte, hogy jön-e a lány kiönteni a mosogatóvizet. Figyelte őt. És azt mondta 
neki, így szólt: - Tudod, hogy mi az igazi célja az ittlétemnek? 

 A lány azt mondta: - Nem, uram, nem tudom... 
35 A fiú azt mondta: - Az ittlétem igazi célja az, hogy feleséget találjak 
magamnak... Azt mondta: - Olyan jellemet látok benned, amilyen nekik 
nincsen... A gyülekezetre gondoltam, látjátok. Azt mondta a fiú: - Hozzám jössz 
feleségül? 
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 Most figyeljétek meg. Aztán amikor eljön, az utolsó órában…És aztán 
amikor bejöttek, ők mentek és azt mondták: - Nos, hiszem, hogy most megvan 
nekem. Hiszem, hogy megvan. Igen, megvan nekünk… 

 Ezt jobban teszem, ha nem mondom, mert zűrzavart okozhat. Amikor a 
minap mondtam, hogy az elragadtatás hogyan jön majd… Ha azt mondjátok, 
hogy veszitek azt, rendben van. Rendben, tőletek függ. Amikor az alvó szűz, 
látjátok, aki azt gondolta magáról, hogy már kiimádkozta, hogy visszajöjjön; a 
menyasszony addigra már elment. 

 Mt 13:42,50 

196 Elment és nem tudta: mint az éjszakai tolvaj. Aztán elkezdtek 
dörömbölni az ajtón. És mi történt? Mi játszódott le? Belevettettek a 
nyomorúság időszakába. A Biblia mondja, hogy ott lesz sírás, jajgatás és 
fogcsikorgatás. Így van? 
197 Mikor lesz az, testvérem, testvérnőm? Nem tudom. De… Lehet, hogy 
ez csak én vagyok itt, most, látjátok. Ez az én gondolatom. Látjátok? Hiszem, 
hogy olyan közel van… Minden nap akarok… Csak próbálok olyan puhán járni, 
amennyire csak tudok. És tudjátok, valami történt ma, valamit láttam feljönni. 
Én csak... Még levegőt sem kaptam. Ott volt Ő, ott állt és az a fény ott állt, és itt 
volt. Tudom, hogy ez az igazság. 

 Azt gondoltam: Istenem, ezt nem mondhatnám. Ezt nem mondhatom. 
Nem tehetem… Kimentem a szobából, kimentem és fel-le járkáltam. Azt 
gondoltam: Óh, mit tehetnék? És el kell mennem horgásznom, vagy valami, 
vagy én… Uram, Te… Nem tudom nektek elmondani! 

 Jól érezzük magunkat, ugye? Dicsőség az Úrnak! Ámen. Rendkívüli 
időben vagyunk, látjátok, mert… A szívem túlcsordul a boldogságtól és az 
örömtől! De amikor erre a világra gondolok és azokra az ezrekre, akiket tudok, 
hogy elveszettek – fekete árnyékok -, akkor a szívem csak vérzik. Mit tehetek? 
Mit lehet…? 

 Mt 23:37; Lk 13:34 

198 Egyszerűen csak érezni lehet a Szentlelket, amint kiált a szívedben. 
Mint ahogyan a mi Urunkban volt, amikor letekintett Jeruzsálemre, a saját 
népére, és azt mondta: “Jeruzsálem, Jeruzsálem, milyen sokszor akartam 
egybegyűjteni a te fiaidat, ahogyan a tyúk összegyűjti a kiscsirkéit, de nem 
jöttetek.” Csak érezzük, amint a Szentlélek azt mondja: “Milyen sokszor 
akartalak egybegyűjteni titeket, de nem jöttetek.” 

 Mt 24:33 
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annak, amit én gondoltam, mert soha nem mentem úgy bele ebbe. De most 
látjuk, hogy helyesen illeszkedik össze, és mi ez? ÍGY SZÓL AZ ÚR. Pontosan. 
Egy hely felnyílt, ott tartva erre az órára, és aztán jön az Úr és így tolja azt 
tovább. Tehát látjátok, ott van. Az Úr az. Óh, szeretem Őt. Teljes szívemből 
szeretem Őt. 
192 Most emlékezzünk, hogy te… Mi nem tudtunk odajutni az oltárhoz – 
többen is feltartották a kezüket -, látjátok, ez egy egyéni ügy veletek. Bármi is 
az, amit tenni akartok, látjátok. Az óra annyira közel van, hogy nyomulni kell, 
amilyen keményen csak bírsz – nem az kell, hogy úgy húzzanak oda. Csak 
nyomulj, próbálj meg bejutni. – Uram, ne hagyj ki engem. Ne hagyj ki engem, 
Uram. Az ajtók zárulnak. Ha csak bejuthatok… 

 Mt 25:6 

193 Isten egy napon bezárja az ajtót. Ő megtette ezt Nóé idején, és az 
emberek dörömböltek az ajtón. Így van? Most emlékezzünk, a Biblia mondja, 
hogy a hetedik őrváltáskor… Így van? Vannak, akik elaludtak az első, második, 
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik őrváltáskor. De a hetedik 
őrváltáskor felhangzott egy hirdetés, egy kiáltás: “Ímhol jön a vőlegény, 
menjetek és találkozzatok vele.” 

 Mt 25:8 

 Az alvó szűz azt mondta: “Mondjuk, szeretném, ha lenne nekem abból 
az olajból.” 

 Mt 25:9 

 A menyasszony azt mondta: “Csak annyi van, amennyi nekem elég. 
Éppen, hogy csak elegendő van. Ha akarjátok, akkor imádkozzátok ki.” 
194 Nem látjátok most az alvó szüzet? Nézzétek meg az episzkopálisokat, a 
presbiteriánusokat, a reformátusokat és mindet, amint próbálnak… És az a baj, 
hogy ahelyett, hogy a Szentlelket próbálnák megkapni, ők próbálnak nyelveken 
szólni. És sokan közülük szólnak nyelveken és szégyellnek eljönni ebbe a 
gyülekezetbe, hogy imádkozzanak értük. Azt akarják, hogy én menjek el az 
otthonaikba, és imádkozzak értük. És ezt nevezitek ti Szentléleknek? Ez 
nyelveken szólás, Szentlélek nélkül. 
195 Én hiszem, hogy a Szentlélek szól nyelveken. Tudjátok, hogy hiszem 
ezt, látjátok, de van ennek egy hamisítványa is. Igen, uram! A Lélek gyümölcsei 
bizonyítják, hogy mi az. A fa gyümölcsei bizonyítják, hogy milyen fajta fa az. 
Nem a kérge, hanem a gyümölcse. 
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 A lány azt mondta: - Én? Én? Nem is tudok belegondolni. Én? Látjátok, 
a legnagyobb főnök fiáról van szó. Az ő tulajdonában álltak a vállalatok és a 
farmok az egész vidéken, meg minden más, látjátok. 

 Azt mondta a fiú: - Igen, senkit nem találtam Chicago-ban. Én egy igazi 
feleséget akarok. Egy olyan feleséget, akinek jelleme van. És látom benned 
azokat a dolgokat, amiket keresek... Azt mondta: - Hozzám jössz feleségül? 

 A lány azt mondta: - Hát... Ez megijesztette őt. Azt mondta: - Igen... 

 A fiú azt mondta: - Nos... Elmondta neki, hogy visszajön majd. Azt 
mondta: - Csak készülj el, és mához egy évre visszajövök. Eljövök érted és 
elviszlek innen. Utána többé már nem kell így dolgoznod. Elviszlek, és 
elmegyek Chicago-ba. És ott egy olyan otthont építek neked, amilyet még 
sohasem láttál... 

 A lány azt mondta: - Még sohasem volt otthonom. Árva vagyok... 

 A fiú azt mondta: - Otthont építek neked, egy igazi otthont... Azt 
mondta: - Visszajövök... És ehhez is tartotta magát az év során. 

 A lány mindent dolgozott, hogy a napi egy dollárjából vagy bármennyit 
is kapott, félre tudjon tenni eleget a menyasszonyi ruhájára: tökéletes előképe a 
gyülekezetnek. Elkészítette a ruháját. 

 Tudjátok, amikor elővette a menyasszonyi ruháját, az unokatestvérei azt 
mondták: - Óh, te szegény, ostoba kisgyerek. Tényleg azt gondolod, hogy egy 
ilyen embernek bármi köze is lenne hozzád? 

 A lány azt mondta: - De megígérte nekem... Azt mondta: - Megígérte, és 
én hiszek a szavának... 

 - Óh, csak a bolondját járatta veled... Azt mondták: - Ha tényleg akarna 
valakit, az közülünk való lenne... 

 A lány azt mondta: - De megígérte nekem. Én pedig várom őt... Én is 
várom. 

 Tehát egyre később és később lett. Végül elérkezett a nap. Egy bizonyos 
órában kellett ott lennie, úgyhogy a lány felvette a ruháját. Még csak nem is 
hallott a fiú felől, de tudta, hogy ott lesz. Úgyhogy felvette a menyasszonyi 
ruháját, és elkészült a dolgaival. Akkor aztán a többiek tényleg nagyon nevettek, 
mert a nagyfőnök volt a vállalatok vezetőinél, vagy... És a lányok közül senki 
nem hallott a dologról. Tehát ez az egész csak egy rejtélyes dolog volt 
számukra. 

 És valóban az is. Bizony az. De ez a lány mindent a fiú szavára épített, 
miszerint ő vissza fog jönni érte. Úgyhogy elkezdtek nevetgélni, és egymást 
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átkarolva elkezdtek táncolni és azt mondták: - Ha-ha-ha... Tudjátok, így. És azt 
mondták: - Szegény kis ostoba gyermek... 
36 Ő pedig csak állt ott, és még csak egy picit sem pirult el. Fogta a 
virágait, és teljesen készen állt a menyasszonyi ruhájában. Küszködött, tudjátok. 
Az Ő menyasszonya elkészítette magát. Fogta a virágait és várt. Azt mondták: - 
Mondtuk, hogy nincs igazad. Látod, nem is jön... 

 Ő azt mondta: - Még van öt percem... Azt mondta: - Itt lesz... 

 Óh, csak úgy nevettek. És éppen akkor, amikor az óra elütötte azt az öt 
percet, meghallották a lovak ügetését és a kocsikerekek csikorgását a homokon. 
Megállt az a régi lovas szekér. 
37 A lány pedig kiugrott a többiek közül, szaladt ki az ajtón; a fiú pedig 
leugrott a szekérről, és a karjaiba zárta a lányt. És a fiú azt mondta: - Most már 
mindennek vége, drágám… A lány pedig otthagyta a kis unokatestvéreit – 
felekezetek -, akik csak ültek és néztek, és elment Chicago-ba, az otthonába. 

 Jn 14:2 

38 Egy másik ilyen nagy ígéretet is ismerek: “Elmegyek, hogy helyet 
készítsek nektek, és eljövök majd, hogy Magamhoz vegyelek benneteket.” 
Lehet, hogy bolondnak tartanak bennünket, de testvérem, én most… És ahogy 
ezek a pecsétek megnyílnak ezalatt a természetfölötti dolog alatt, szinte hallom 
azt a hangot, ahogyan az idő órája átketyeg oda az örökkévalóságba. 

 Jel 10:6 

39 Szinte már látom az Angyalt ott állni és azt mondani a hetedik angyal 
üzenetének végén: “Idő pedig többé nem lesz.” Az a hűséges kis menyasszony 
pedig elrepül Jézus karjaiba egy napon, amikor Ő hazaviszi őt az Atya házába. 
Gondoljunk ezekre a dolgokra, amint tovább megyünk. 

 Figyeljük meg az oroszlán szolgálatát: az Ige. A borjú: a munkálkodó 
áldozat. A reformátorok eszessége, utána pedig a sas korszakának elérkezése, 
hogy kijelentse ezeket a dolgokat és hogy megmutassa őket. 

 Most pedig megláttuk a tegnap esti szolgálatban is azt a nagy titkot, 
amelyik megnyílt azzal a pecséttel, amely teljesen ellentmondott az én korábbi 
megértésemnek azzal kapcsolatban: csak feltételeztem, hogy az úgy volt. 
40 Én mindig rámondtam, hogy azok az oltár alatt lévő lelkek (soul) a korai 
keresztény mártírok. De tegnap este láttuk, amikor az Úr Isten megnyitotta 
számunkra azt a pecsétet, hogy az teljesen lehetetlen. Nem ők voltak azok. Ők 
bementek a dicsőségbe, egyenesen a másik oldalra. És ott voltak ők… 

 Jel 17:8 
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190 Neked ajánljuk most őket, Uram. Válaszold meg ezt az imádságot. Azt 
mondtad, Atyám, a Márk 11. fejezetében: “Amikor imádkoztok, imádkozni 
álltok fel, higgyétek azt, hogy megkapjátok, amit kértek, és megadatik az 
néktek.” És teljes szívemmel Neki, aki az évek során kijelentette ezeket a 
dolgokat, és ezeket a pecséteket az elmúlt héten; én hiszek Neked, Úr Isten, 
hogy ez az az óra, hogy közel van most, közelebb, mint ahogyan igazából 
gondoljuk, a Te közeledésedé. 

 Kérlek, hadd legyen megválaszolva az én imádságom. És add, hogy 
Istennek minden elhívott gyermeke, akik hallótávolságon belül vannak most itt, 
vagy akiket megszólítanak a szalagok, ez időben hadd… Követelem őket Isten 
országának, annak tudatán alapulva, hogy ez az az Ige, amelyik kijelentést nyer. 
Hadd ragyogjanak az esti fények, Atyám. Neked ajánlom őket Jézus nevében. 
Ámen. 

 Most kívül és belül mindnyájan, akik hisztek és nem tettetek még 
nyilvános vallást arról, hogy végeztetek a bűnnel, és akarjátok Isten irgalmát és 
elfogadtátok azt Jézus Krisztusban, a medence… Készen állnak arra, hogy 
bárkit megkereszteljenek, akik meg akarnak keresztelkedni: ma vagy holnap 
este, vagy legyen az bármikor is. 

 Ézs 53:1; Jn 12:28 

 Élveztétek a hatodik pecsétet? Látjátok, hogy hol van most megnyílva? 
Elhittétek ezt? Azt mondta: “Ki hitt a mi elmondásunknak, és az Úr karja kinek 
jelent meg?” Ha hiszitek az elmondást, akkor az Úr karja megjelenik – a kar, 
Isten Igéje megjelenik. 

 Ha az Úr úgy akarja most, akkor holnap délelőtt a tőlem telhető 
legjobban fogok válaszolni azokra a kérdésekre. Valószínűleg az este hátralévő 
részét, vagy legnagyobb részét imádságban töltöm fölöttük. Általában 1-3 órát 
alszom éjszakánként. Nem kerültem ágyba tegnap este 1 óra előtt, és 3 órakor 
már újra tanulmányoztam. Látjátok, nekem felelnem kell ezért. Így van. Túl 
közel vagyunk ahhoz, hogy bármi is… Bármi bolondság, vagy bármi 
feltételezés, vagy félig-meddigség. Először látnom kell. Aztán, amikor látom, 
annak az Igében is ott kell lennie. És eddig, Isten kegyelméből, ezek 
tökéletesen… Végigvittem őket, ezt tudjátok, és tökéletesen összekapcsolódtak. 
191 És az ÍGY SZÓL AZ ÚR-nak kell lennie, mert nem csak amint én 
mondom ezt, én magam tudva, hanem az Úr Igéje az ÍGY SZÓL AZ ÚR. És itt 
az Ige veszi, amit Ő nekem ad és összekapcsolódik és mutatja, és így ti magatok 
is tudni fogjátok, hogy ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. 

 Itt az Ige mondja így, és aztán a kijelentés, amit ad nekem, ami 
ellentmond annak, amit bármelyikünk valaha is gondolt… Hiszen ellentmond 
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Ez az az idő, amelyikben élünk. Ez a Szentlélek munkálkodása erre a konkrét 
időre, hogy bizonyítsa azt, hogy Jézus nem halott; és hogy a dolgok, amiket 
mondott, azokat Ő meg is cselekszi, mielőtt kialudnának az esti fények. És itt mi 
láttuk Őt ezt cselekedni végig az úton. 
188 Láttuk lejönni a tudományos kutatásban és elkészült ez a 
fényképfelvétel, a nagy tűzoszlop, aki Izráel gyermekeit vezette, aki találkozott 
Pállal az úton… És tudjuk, hogy ugyanaz a tűzoszlop, amelyik Mózest vezette 
le a pusztában… Ugyanaz által a tűzoszlop által ő a Biblia több könyvét is 
megírta, mert az Igével volt felkenve. 

 Ugyanez a tűzoszlop jött le Pálra a damaszkusz-i úton. Ő sok könyvét 
írta meg a Bibliának, melyet Isten Igéjének nevezünk. És most, Uram, ugyanez 
a tűzoszlop, az Ige és a tudományos kutatás bizonyításának bizonyítéka által, 
látjuk itt, hogy az Úr Igéjét jelenti ki. 

 Isten, engedd, hogy az emberek gyorsan felébredjenek; Uram, gyorsan! 
Akiknek a nevük benne van az élet könyvében, amikor ez átvilágít az útjukon, 
hadd lássák meg, mint az a kis rossz hírnevű asszony a kútnál azon a napon. Ő 
gyorsan felismerte, és tudta, hogy az volt az Írás. 

 És most, Atyám, imádkozom, hogy mindazok, akik ez alkalommal 
befogadnak Téged a szívükbe, ebben az órában örökre elrendezzék, hogy 
végeztek a bűnnel; ők keljenek fel és készüljenek elő a Jézus Krisztus nevében 
való keresztség nyilvános vallástételére az ő bűneik bocsánatára, hogy 
megmutassák, hogy ők hiszik azt, hogy Isten megbocsátott nekik, és hogy 
felveszik Jézus Krisztus nevét. 

 Aztán, Atyám, öntsd ki az olaj Szentlelkét rájuk, hogy hadd 
helyeztessenek az Úr Isten szolgálatába, hogy hadd legyenek munkások ebben a 
gonosz időben. Mert felismerjük, hogy csak nagyon rövid időnk van, és hogy a 
gyülekezet bármikor elmehet. 
189 A Bárány bármikor elhagyhatja a szentélyt ott fent, vagy az áldozat 
trónját; előléphet Isten trónjától, ahol az áldozat fekszik. És akkor vége. Akkor a 
világ számára nincs többé reménység. Bevégeztetett. Akkor ő belemegy a 
földrengések nagy rohamainak nyugtalanságába, és nagy rázásokba, mint 
ahogyan a feltámadáskor volt. 

 És amint Krisztus feltámadt a sírból, a szentek feltámadásakor ugyanez 
a dolog fog megtörténni. Uram, ez bármelyik percben megtörténhet. Mi várjuk 
annak a boldog napnak az eljövetelét. Vedd a karjaidba a gyermekeidet, Atyám, 
most. Vond közelebb a kis bárányaidat a kebledhez. Add meg ezt, és tápláld 
őket az Igéből, amíg megerősödnek a szolgálatra. 

 Mk 11:24 
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41 Láttuk azt, hogy ők azok a zsidók voltak, akik abban az időben 
vannak… Most a 144000 elhívásából – amiről ma este vagy holnap este 
beszélünk -, és a hatodik és a hetedik pecsét között hívatik el a 144000. Aztán 
látjuk, hogy ők azok a mártírok voltak, akik megölettek, és nem voltak… Fehér 
ruhában, de a neveik benne voltak a Bárány életkönyvében, és ők kaptak fehér 
ruhákat, mindnyájan, egytől-egyig. 
42 És láttuk, hogy… És nincs semmi a világban, én nem hiszem, csak a 
zsidóknak az a csoportja, akik keresztülmentek a nyomorúság előtti időszakon, 
ennek az utolsó háborúnak az idején, ők voltak… Mindenki meggyűlölte őket. 
És Eichmann, vagy… Közülük milliókat ölt meg Németországban – éppen most 
hallhattátok a pert -, ártatlan emberek millióit mészárolták le. Zsidókat, csak 
azért, mert zsidók voltak: semmi más ok nem volt. 

 Róm 11:- 

43 A Biblia mondja hogy ők megölettek az Isten bizonyságtételéért… Az 
Isten Igéjéért és az ő bizonyságtételükért, amelyhez ragaszkodtak. Tudjuk, hogy 
a menyasszony volt Isten Igéje és Jézus Krisztus bizonyságtétele. De itt ezeknek 
nem volt Jézus Krisztusról bizonyságtételük. És látjuk, hogy a Biblia mondja, 
hogy a teljes Izráel, az eleve elrendelt Izráel megmentetik – Róma 11. Tehát 
ezeket tudjuk. És láttuk azokat a lelkeket (soul)… 

 Most nagyon figyeljetek. Miért nem lehetett ez korábban? Mert ez nem 
történt meg korábban. Most pedig láthatjátok ezt, látjátok. Látjátok, a nagy 
Szentlélek látja azokat a dolgokat lejátszódni a korokon és az időkön át, és ez 
most kijelentést nyer. És aztán odanézünk és látjuk, hogy az az igazság. Ott van 
az. 
44 Tehát a mártírok voltak azok az Eichmann-féle nyomorgattatásokból, a 
nyomorúság előtt. Ők csak az előképei a 144000 mártírnak, akikről a hatodik és 
a hetedik pecsét között fogunk beszélni. A hetedik pecsét pedig csak egyetlen 
dolog. Ez minden: “És csend volt a Mennyben mintegy fél óráig.” Ezt pedig 
csakis Isten képes kijelenteni. Még csak jelképei sincsenek sehol. Ez lesz holnap 
este. Imádkozzatok értem.  

 Jel 6:12-15 

 Most pedig… Megfigyeljük, amint belemegyünk a hatodik pecsétbe… 
A mennyei Atya segítsen most nekünk, hogy a hatodik pecsétre figyelhessünk. 
Tehát a 6. fejezet 12. verse. 

 “Azután látám, amikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy 
földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan 
lőn, mint a vér; 
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 És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen 
gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 

 És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és 
minden hegy és sziget a helyéből elmozdíttatik. 

 És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a 
hatalmasok, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a 
barlangokba és a hegyek kőszikláiba.” 

 Jel 6:16,17; Jel 17:- 

 Figyeljük meg itt. Nézzétek meg ezeket a hatalmas embereket, látjátok. 
Mit tettek ők? Elfogadták a parázna paráználkodása haragjának borát. Ez 
pontosan ugyanaz az osztály, akik ittak az ő borából. 

 “És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és 
rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány 
haragjától: 

 Mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” 
45 Micsoda bevezetés… Látjátok, a lovasok most… A lovasok, az állatok 
és az arra felelő állatok már nincsenek. Utána mi felvitetünk. Aztán látjuk a 
mártírokat a trón alatt. Most ez… Attól az időtől… Ezek a mártírok az igazi, 
ortodox zsidók, akik keresztény hitben haltak meg… Vallásos hitben, mert ők 
nem tudtak keresztények lenni. Emlékezzünk rá, hogy Isten megvakította a 
szemüket. És sokáig lesznek vakok, egészen addig, amíg a keresztény 
gyülekezet el nem vitetik az útból. Mert Isten nem foglalkozik egyszerre ezzel a 
két néppel, mert az nagyon ellentmond az Ő Igéjének. 
46 Emlékezzünk rá, hogy Ő Izráellel mindig mint egy nemzettel 
foglalkozik: Izráel népe. A pogányok pedig mint egyének: egy nép, melyet a 
pogányok közül vesz. És annak kellett… A pogányoknak a világ minden 
népéből kell összeállnia, tehát néha-néha ebbe egy zsidó is belekerül, látjátok. 
Éppen úgy, mint az arabok és az írek, és az indiánok, vagy bárki mások. A világ 
minden népéből tevődik össze ez a menyasszony-csokor, látjátok. 

 Jel 11:2; Jel 22:11 

47 De most amikor az Izráellel foglalkozásról van szó, a hetven hét utolsó 
szakaszában, Ő velük mint egy nemzettel foglalkozik. A pogányok 
bevégeztettek. Nagyon hamar elérkezik az az óra, és lehet hogy ezen az estén 
lesz az, amikor Isten teljesen elfordul a pogányoktól. Pontosan. Ő mondta így. 
“Letapossák Jeruzsálem falait, míg a pogány korszak bevégeztetik.” Az idő 
lejárt. Igen, uram. És aztán: “Aki szennyes, maradjon szennyes ezután is. Aki 
igazságos, legyen igazságos…”, látjátok. 
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 Most miközben imádkozunk, ti is imádkozzatok, belül vagy kívül. Nagy 
embercsoportok állnak a termekben, állnak körbe kívül, és kint az utcákon, de 
most, miközben… Nem tudunk idehívni titeket az oltárhoz. De a szíveteket, azt 
tegyétek az oltárrá. És ott a szívetekben mondjátok: - Úr Jézus, én hiszem ezt. Itt 
álltam ebben az esti levegőben. Ide zsúfolódtam be ebbe a kis terembe. Itt ülök 
ezek között az emberek között. Nem akarok lenni… Nem akarok lemaradni… 
Nem engedhetem meg magamnak… 

 Róm 9:1; 2Kor 11:31; Gal 1:20 

 Minden… Amint mondtam nektek tegnap este, és úgy segéljen engem, 
az Úr tudja, hogy az igazságot mondom. “Nem hazudok” – amint Pál mondta. 
Az a látomás, vagy bármi is volt az, ott álltam és odanéztem és érintettem azokat 
az embereket, akik ebből az életből eltávoztak. Olyan valóságos ez, mint hogy 
itt állok. 

 Ne hagyd ki, szegény testvérem, testvérnőm. Ne tedd. Tudom, hogy 
hallottál prédikálást, hallottál ezt, azt és történeteket, mindezeket; de csak tőlem 
hallgasd. Ez… Tudom, hogy ez az igazság! Te csak… Nem tudom tisztábban 
elmondani, látjátok. Ne hagyd ki! Mindez a tiéd. Most imádkozzunk. 

 ApCsel 19:12 

186 Úr Jézus, itt előttem van egy doboznyi zsebkendő, amik a beteg 
embereket képviselik. Amint imádkozom felettünk, kezeimet rájuk vetve, 
ahogy a Biblia mondja: “Pál testéről keszkenőket és kötényeket vettek le, és a 
tisztátalan lelkek kimentek az emberekből.” És nagy jelek mutatkoztak meg, 
mert látták Pált, és tudták, hogy az Isten Lelke volt benne. Tudták, hogy furcsa 
ember volt, és hogy a dolgok, amikről beszélt, az Igéről… Ő ment és vette a régi 
zsidó Igét, vagy a zsidó gyülekezetet és életre keltette azt, és Krisztust helyezte 
bele. Tudták, hogy Isten van abban az emberben. Aztán látták Istent furcsa és 
hatalmas cselekedeteket elvégezni általa, előre megmondani dolgokat, és azok 
úgy meg is történtek, és tudták, hogy Ő Isten szolgája volt. 

 ApCsel 2:16,31 

187 Uram, imádkozom, hogy tiszteld ezeket az embereket az ő tiszteletükért 
az Ige felé, és gyógyítsd meg őket Jézus nevéért. Itt kint a hallgatóságban, 
Uram, emberek ülnek éppen úgy, mint amikor Péter apostolt hallgatták pünkösd 
napján, amint visszament az Igében és előhozta az Igét. És azt mondta: 
“Megmondta Jóel, hogy az utolsó napokban ezek a dolgok történnek majd, és ez 
az.” És háromezren hittek és keresztelkedtek meg. 

 És Atyám, ma itt állunk a te kegyelmed által, és ez nem azért van, mert 
az emberek különlegesek, hanem mert – éppen úgy, mint az oroszlán, vagy a 
borjú vagy az ember ideje megvolt – most a sas ideje van. Ez az óra felkenetése. 
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 Ne vessétek el, kérlek. Kérlek téged, ha nem vagy keresztény, ha nem 
vagy a vér alatt, ha nem vagy újjászületve, ha nem vagy betöltekezve a 
Szentlélekkel, ha soha nem tettél nyilvánosan vallást Jézust Krisztusról az Ő 
nevében való megkeresztelkedés által - hogy tanúsítsd az Ő halálát, eltemetését 
és feltámadását -, amint elfogadtad, akkor a víz készen áll. Ők várnak. Elő 
vannak készítve a ruhák, és minden készen áll. Krisztus kitárt karokkal készen 
áll, hogy fogadjon téged. 

 Lehet, hogy mostantól egy óra múlva az az irgalom már nem lesz 
kinyújtva feléd. Lehet, hogy most utoljára veted el magadtól, és hogy soha többé 
nem fogja megérinteni a szívedet újra. Míg teheted, míg teheted, miért nem 
teszed meg? Most, miközben… 

 ApCsel 8:12 

 Tudom, hogy a szokásos, megszokott módja ennek az, hogy az 
embereket kihívjuk az oltárhoz. Ezt tesszük, és ez tökéletesen rendben van. De 
ez alkalommal annyira zsúfoltan vagyunk itt bent, itt az oltár körül, hogy nem 
tehetem meg. De szeretném ezt mondani: az apostoli időben azt mondták: “És 
ahányan csak hittek, megkeresztelkedtek.” Ha csak a szívedben lent valóban 
képes vagy… 
184 Itt van minden. Az nem érzelem, bár társul hozzá az érzelem. Éppen 
úgy, ahogyan mondtam: a dohányzás és az ivás nem bűn. Az a bűn 
megnyilvánulása. Mutatja, hogy nem hiszel, látod. De ha igazán hiszel a 
szívedben, és tudod, hogy… Alapján ha ott az ülőhelyeden elfogadod ezt teljes 
szíveddel, akkor valami történni fog, ott helyben. Meg fog történni. Akkor itt 
állhatsz annak tanújaként, hogy valami történt. 

 Aztán menj oda a vízhez és mondjad: - Meg akarom mutatni a 
gyülekezetnek, bizonyítani akarom, el akarom foglalni a bizonyságtételem 
helyét, hogy én a menyasszonnyal állok. Itt állok most, hogy 
megkeresztelkedjek… 

 Tudom, hogy sok asszony van a világban ma este, remek asszonyok, de 
én nagyon magányosan csak arra vágyok, hogy egyet lássak. Csak egy közülük 
az én feleségem. Ő velem jön haza. Nem volt kezdettől fogva a feleségem, de 
hogy hogyan lett a feleségem: felvette a nevemet. 

 1Kor 12:13 

185 Ő eljön. Sok asszony van – gyülekezetek – a világban, de Ő a 
feleségéért jön el. Az Ő nevén neveztetik. A Krisztusban lévőket fogja Isten 
Magához vinni. Hogyan kerülünk bele ebbe? “Mindnyájan egy Lélek által 
kereszteltetünk bele egy testbe.” 
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48 Nincs többé vér a széken… A szentélyben egyáltalán. Nincs többé vér 
az oltáron. Az áldozatot elvették onnan; és nincs ott bent más, mint füst, 
villámlás és ítélet. És pontosan ez töltetik ki itt ma este! 
49 A Bárány elhagyta a közbenjárói munkáját. A közbenjárói munka 
befejeződött a trónon. És az áldozat – amint tökéletes előképét láttuk: a rokon 
megváltó, az előjövő véres Bárány, a megöletett Bárány, a véres, aki megöletett 
és megsebesíttetett – előlépett és kivette a könyvet a kezéből. Ez… A napok 
lejártak. Most pedig Ő jön, hogy követelje azt, amit Ő megváltott. Ámen! Ettől 
valami végig fut rajtam! 

 Jel 6:12 

50 Most pedig látjuk, amint János azt mondta: “Láttam, amint megnyitotta 
a hatodik pecsétet, hogy egy nagy földrengés lett.” Az egész természetet 
közbeszakította, látjátok. Isten olyan nagy dolgokat tett, mint hogy betegeket 
gyógyított, megnyitotta a vakok szemeit, és nagy dolgokat tett. De itt azt látjuk, 
hogy a természet megrendült. Igen: az egész természet. Nézzétek meg, mi 
történt: “A földrengés; a nap elsötétült és a hold nem világított; a csillagok pedig 
megrázkódtak és lehullottak.” És, hiszen, minden pontosan ennek a hatodik 
pecsétnek a megnyitásakor történt. Akkor történik, pontosan azoknak a 
mártíroknak a bejelentése után, látjátok. A mártírok bevégeztettek. 

 Jel 6:12 

51 Most látjátok, mi teljesen közel vagyunk ahhoz az órához. Bármikor 
lehet, látjátok, mert a gyülekezet szinte készen áll a felvitetésére. De 
emlékezzünk arra, hogy amikor ezek a dolgok megtörténnek, a menyasszony 
nem lesz itt. Csak emlékezzünk rá, hogy a menyasszony már elment. Neki abból 
semmin nem kell keresztülmennie. Ez a gyülekezet megpróbáltatásának és 
megtisztításának időszaka. Azért tétetik rá, hogy keresztülmenjen rajta. Nem a 
menyasszony: Ő elviszi előle az Ő mátkáját. Igen, uram! Ő már megváltotta őt. 
Látjátok, ez egyfajta… Ez az Ő saját kiválasztása, a saját választása, mint 
ahogyan bármely férfi veszi a menyasszonyát. 

 Most pedig, a földrengés… Hasonlítsuk most össze az igeverseket. Azt 
akarom…Van-e nálatok ceruza és papír? Szeretném, hogy tegyetek nekem 
valamit. Ha írni akartok, akkor ezt írjátok le, mert ez… Hacsak nem visztek 
magatokkal szalagokat. 

 Akarom, hogy olvassatok velem, ahogy olvastok. Hasonlítsátok össze 
ennek a nagy eseménynek az igeverseit, hogy látni fogjuk ezt a hatalmas titkot 
vagy rejtélyt, amely a megváltás könyvének hatodik pecsétje alatt volt… Most 
emlékezzünk rá, ezek elrejtett titkok. És a hat pecsét együtt egy hatalmas nagy 
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könyv: csak éppen hat tekercsben összegöngyölve. És az a megváltás egész 
könyvét legöngyölíti. Így váltatott meg az egész föld. 
53 Ezért sírt János. Mert ha senki nem vehetné a kezébe azt a könyvet, 
akkor az egész teremtés, minden elveszne, egészen addig, hogy atomokká, 
molekulákká és így tovább alakulna vissza, és a kozmikus világossággá; még 
csak teremtett ember sem lenne, sem semmi más. Mert Ádám elvesztette a jogát 
arra a könyvre vonatkozóan. Eltékozolta akkor, amikor a feleségére hallgatott, 
aki pedig a Sátán érvelésére hallgatott Isten Igéje helyett, látjátok. 
54 Eltékozolta. És akkor az nem mehetett vissza a Sátán mocskos kezeibe, 
aki kísértette őt, le az útról. Ezért az eredeti tulajdonos kezébe ment vissza, mint 
bármilyen más tulajdonlevéllel is lenne, látjátok. Visszakerült az eredeti 
tulajdonoshoz, aki Isten volt: a Teremtő, aki teremtette. És Ő tartja azt a 
kezében. 

 És van egy ár, ami a megváltás. Volt egy ára a megváltásnak, amit senki 
nem tudott megadni. Így Ő azt mondta… Megalkotta a saját törvényeit, a saját 
törvényeit a rokon megváltóról. 
55 És akkor senkit sem találtak. Minden ember nemi úton született, nemi 
vágy után. Az eredeti bűnben volt: Sátán és Éva. Ezért nem tehette meg. Semmi 
sincs az emberben. Sem a szent pápa, a pap, a teológiai doktor, vagy legyen 
bárki is, ő… Senki sem méltó. És angyal sem lehetett, mert egy rokonnak kellett 
lennie. Embernek kellett lennie. Akkor Isten Maga lett rokonná úgy, hogy 
emberi testet vett fel a szűz általi születés útján. 
56 És kiontotta a vérét. Az nem egy zsidó vére volt, sem pedig egy 
pogányé, hanem az Isten vére volt. A Biblia mondja, hogy Isten vére által 
tartatunk meg. A gyermek az apa vérét veszi. Ezt tudjuk. Bármi a férfi nemben 
létrehozza a hemoglobint. Tehát látjuk azt… 
57 Mint amikor a tyúk tojást tojik. A tyúk tojhat tojást, de ha a kakas, a 
társa, nem volt vele, akkor az a tojás nem fog meghasadni. Az nem termékenyült 
meg. Az asszony csak egy inkubátor, amely hordja azt a petesejtet, de a 
petesejt… Az élethordozó a hímtől jön. És ebben az esetben a hím Maga Isten 
volt! 
58 Így mondom én azt, hogy a felfelé lefelé van, és hogy a nagy az kicsi. 
Isten olyan nagy volt, hogy Ő vált… Egy olyan ici-pici dologba formálta bele 
magát, mint az az aprócska élethordozó hímivarsejt, amely belement egy szűz 
méhébe. És ott Ő kifejlesztette a sejteket és a vért. Megszületett és nevelkedett a 
földön. És egy ilyen kezdetből, amely szeplőtlen volt, semmilyen nemi vágy 
nem volt benne egyáltalán… 
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megtérni, de a Bárány már eljött, hogy követelje az Övéit, látjátok. És ők a 
sziklákhoz s a hegyekhez kiáltottak. Imádkoztak, de már elkéstek az imádságok. 

 Testvérem, testvérnőm, Isten jósága és irgalma kinyúlt az emberekhez, 
miközben Izráel meg volt vakítva erre… Mert itt, csak körülbelül 2000 év adott 
nekünk lehetőséget a megtérésre. Elvetetted azt az irgalmat? Elutasítottad azt? 
És egyáltalán ki vagy te? Honnan jöttél és hová mész? Az orvost nem 
kérdezheted. A világon senkit nem kérdezhetsz. És egyetlen könyv sincs, 
amelynek elolvasása megmondhatná neked, hogy ki vagy és hogy honnan jöttél, 
és hogy mi felé mész: csakis ez a Könyv. 

 Most látod, hogy merre tartasz anélkül, hogy a Bárány vére cselekedne 
helyetted. Tehát ha Isten ezt megtette érted, akkor a legkevesebb, amit tehetsz, 
hogy elfogadod azt, amit Ő tett. Ez minden, amit Ő kért tőlünk, hogy tegyünk. 
És ennek alapján… 

 Ha tovább megyek, akkor egyenesen bele kell mennem abba a csapásba. 
Az a holnap esti szolgálat, és nem tehetem. Nem mehetek tovább. Meg is 
jelöltem itt magamnak, egy kereszttel: itt kell megállni. Tehát így várnom kell 
holnapig. 

 Most pedig hajtsuk meg a fejünket egy percre. Drága barátaim, ha nem 
fogadtátok el ennek az Istennek a szeretetét, amiről beszélek… Ha még… 
Nagyon figyeljetek most. Ha nem fogadtad el az Ő szeretetét és irgalmát, akkor 
meg kell állnod az Ő ítéletében és haragjában. 
182 Te most, ma este, ugyanabban a helyzetben vagy, mint Ádám és Éva 
voltak az Éden-kertben. Van egy jogod… Szabad erkölcsi akarattal bírsz. 
Mehetsz az élet fájához, vagy pedig veheted az ítélet tervét. De ma, miközben 
értelmes vagy, a józan eszedben, és elég egészséges vagy ahhoz, hogy felállj és 
elfogadd ezt; hát miért nem teszed meg, ha még eddig nem tetted meg? 

 Vannak-e itt olyan emberek, akik még nem tették meg? Ha így van, 
csak emeljétek fel a kezeteket és mondjátok: - Imádkozz értem, Branham 
testvér. Most meg akarom tenni. Nem akarom, hogy ez jöjjön el… 

 Most emlékezzetek, barátaim… Isten áldjon meg. Ez jó… Van 
nekem… Ezek nem az én gondolataim. Ez nem az, amit én gondoltam. Ez 
együttvéve… Tőlem. Úgy segéljen, a Szentlélek tudja ezt. 
183 És várjatok, ha az Úr akarja, akkor holnap este meg akarok nektek 
mutatni egy olyan titkot, amely mindez idő alatt végig ment ezen az 
összejövetelen. Nagyon kétlem, hogy láttátok-e vagy sem, hogy mi történt. 
Olyan valami volt ez, ami itt feküdt előttetek, és én minden egyes este figyeltem 
azt fölemelkedni, hogy valaki azt mondta: - Látom! Látjátok. 
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176 Amint nemrégiben itt prédikáltam, azt hiszem, a Gyülekezeti Házban 
prédikáltam: A világ széthullóban van. Pontosan így van. Nézzétek csak meg, 
mi hullik szét a világban. Minden széthullik. Természetesen igen. Szét kell 
hullania. Igen, uram. Nézzétek, a kerete… Hadd mutassam meg nektek, hogy 
miért kell a világnak így tennie. Ennek a világnak a kerete – a vas, a réz és ennek 
a földnek az anyagai – ki lettek vonva belőle a háború és az ipar számára, 
egészen addig, hogy szinte készen van… 
177 Nos, soha nem volt földrengésünk egészen a minapig az országnak ezen 
a részén, látjátok; St. Louis-ban és ott lent. Már annyira vékonyodik. Mindent 
kihúztak belőle. Látjátok? A politikája annyira szennyes, hogy alig van egy 
becsületes… Közöttük: a rendszerei. Az erkölcs annyira alacsony, hogy nincs is 
nekik olyan. Ez minden, látjátok. Bizonyosan. A vallása megromlott. Igen, 
uram. 
178 Itt az idő a hatodik pecsétre, elég hamar, hogy megnyíljon. És amikor 
megnyílik – óh, óh -, a vég! A menyasszony már előrement. A királyné már 
elment, hogy elfoglalja a helyét. Ő már összeházasodott a Királlyal, miközben 
ez zajlik. És Izráel maradéka elpecsételtetett és készen áll elmenni, és aztán a 
természet szabadjára lesz engedve. Óh, micsoda idő! 
179 Figyeljétek meg, a megnyíló hatodik pecsét utolsó versét. Akik nevettek 
az Ige hirdetésén – az élő Isten igazolt Igéjének hirdetésén, amikor az a két 
próféta ott állt és csodákat tett, elzárták a napot és minden más, és végig a koron 
– ők a sziklákhoz kiáltottak és a hegyekhez, hogy elrejtsék őket, látjátok, hogy 
elrejtsék őket attól az Igétől, amit kinevettek. Mert látták, hogy Ő jön. 
“Rejtsetek el minket a Bárány haragja elől.” Ő az Ige, látjátok. 
180 Ők nevettek az Igén, és itt az Ige öltött testet. És ők kigúnyolták azt, 
nevettek rajtuk, kigúnyolták őket; és a testet öltött Ige jött elő. Miért nem tértek 
meg? Képtelenek voltak rá, túl messzire voltak akkor. Tehát tudták, hogy a 
büntetés… Hallják azt. Ott ültek az olyan összejöveteleken, mint ez, és tudtak 
róla; és tudták, hogy azok a dolgok, amiket előre megmondtak azok a próféták, 
szemtől-szemben álltak velük. Az a dolog, amit elutasítottak; azzal az utolsó 
alkalommal vetették el maguktól az irgalmat. És ha az irgalmat elveted 
magadtól, akkor nem marad más, mint az ítélet. Amikor az irgalmat elveted: 
csak gondolj bele. 

 Jel 6:16 

181 És ott voltak ők. Nem volt helyük, ahová mehettek volna, nem volt 
menedékük. És a Biblia mondja itt: “Ők hívták… A sziklákhoz és a hegyekhez 
kiáltottak: essetek ránk és rejtsetek el minket a Bárány haragja elől.” Próbáltak 
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59 És aztán Ő adta azt a vért, mert Ő a mi rokonunkká lett, és Ő volt a 
rokon megváltó. És Ő szabadon ontotta ki azt a vért. Nem kötelezték rá. Ő azt 
szabadon adta, hogy megváltson. Aztán odamegy Isten oltárára és ott vár, míg 
Isten a kezében tartja a megváltás könyvét, és a véres Bárány ott áll az áldozati 
oltáron. Ott van a Bárány, hogy elvégezze a megváltást, közbenjárva. 
60 Akkor pedig hogyan is mondhatja bárki azt, hogy Mária, vagy József 
vagy bárki más halandó is közbenjáró lehetne?! Nem lehet közbenjárni, csak ha 
vér van ott! Igen, egyetlen közbenjáró van Isten és ember között, a Krisztus 
Jézus. Ezt mondja az Ige. Ott áll Ő addig, amíg az utolsó lélek (soul) is 
megváltatik. Aztán előjön, hogy követelje azt, amit megváltott. 

 2Kor 13:1 

61 Óh, milyen hatalmas Atya is ő. Most emlékezzünk… Mindig azt 
tanítottam, hogy “két vagy három tanú szájával erősíttessék meg minden szó”, 
és az Ige… Éppen úgy, mint ahogyan nem vehetünk egy igeverset és nem 
bizonyíthatunk semmit, csak akkor, ha valami más is megy vele, látjátok. 
Vehetek egy igeverset és mondhatom azt: “Júdás elment és felakasztotta 
magát”, és vehetek egy másik igeverset és mondhatom: “Menjetek és ugyanezt 
cselekedjétek”. De látjátok, ez nem illik össze a többi részével. 

 És azt gondoltam… A hatodik pecsét alatt, amikor a Szentlélek feltörte 
azt, láttam, hogy mi volt az. És aztán azt gondoltam, hogy jó lenne az osztálynak 
egy kicsit más dolgot adni ma este, mert lehet, hogy ki fog fárasztani 
benneteket, hogy egész idő alatt csak engem hallgattok. Úgyhogy azt 
gondoltam, hogy egy kicsit mást csinálunk. 
62 Most figyeljetek. Ez a nagy esemény be volt pecsételve a megváltás 
titkának könyve alatt. Most pedig a Bárány fogja azt a kezében, és fel fogja 
törni. Most nézzük meg a Máté 24. fejezetet, Maga a Bárány beszél. Tehát bárki 
tudja azt, hogy Krisztus az egész könyv szerzője, mármint amíg ennyiről van 
szó: de itt az Ő beszéde áll, vagy az Ő prédikációja a néphez, a zsidókhoz. 

 Mt 24:-; Jel 6:- 

63 Most pedig szeretném, hogy így tartsátok a könyvet a kezetekben: Máté 
24 és Jelenések 6, így; és hasonlítsuk össze őket egy kicsit. Tehát figyeljetek 
most, és meglátjátok, hogy is van ez. Látjátok, hogy mi… A Bárány pontosan 
azt mutatja itt egy jelképben, amit Ő itt szóban mondott el: pontosan ezt teszi. És 
ettől ez így van. Ez minden, amit erről el lehet mondani. Itt van egy dolog, és Ő 
erről beszél. Itt pedig az a dolog megtörténik. Ez egyszerűen a tökéletes 
igazolás. 
64 Most pedig nézzük meg a Máté 24. fejezetét és a Jelenések 6-ot, és 
hasonlítsuk össze a Máté 24-gyel. Mindnyájan tudjuk, hogy ez volt az a fejezet, 
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amiről minden tudós és mindenki azt mondja, hogy a nyomorúság időszakáról 
szól. A Máté 24. fejezetéből jön. És most, hadd… Ha így van, akkor most… 
65 Mert tudjuk, hogy ez a hatodik pecsét az ítélet pecsétje. Ez az ítélet 
pecsétje: pontosan ez az. Most pedig, látjátok, átvettük az antikrisztus lovaglását 
és láttuk a gyülekezetet elmenni. Az befejeződött, és felmegy. Aztán láttuk 
azokat a zsidó mártírokat az oltár alatt. Most pedig itt van az ítélet kiöntése 
azokra az emberekre, akik… Ebből a nyomorúsági ítéletből jön majd elő a 
144000 megváltott zsidó. Bebizonyítom nektek, hogy ők zsidók, és nem 
pogányok. Nekik semmi közük nincs a menyasszonyhoz, egyáltalán semmi. A 
menyasszony… Mi már láttuk a menyasszonyt elmenni. Ezt sehová máshová 
nem helyezhetjük. Nem is jönnek vissza az ApCsel 19. fejezetéig. 

 Mt 24:1-3 

66 Most figyeljünk, hiszen a hatodik pecsét az Ige ítélet pecsétje. Most… 
Kezdjük most el és olvassuk. Szent Máté 24. fejezete. Szeretnék most valamit 
adni itt nektek, amit éppen most kerestem ki. Most először a Szent Máté 1-től a 
3-ig olvassuk, tehát ezt olvassuk először. 

 “És Jézus kiment és elindult a templomtól; és kijöttek hozzá a 
tanítványai, hogy megmutassák Neki a templom épületeit. 

 Jézus pedig mondta nekik: Nem látjátok-e mind ezeket? Bizony mondom 
néktek: Kő kövön nem marad itt, amely le nem romboltatik. 

 (Most…) És…(3. vers.) Amint az olajfák hegyén ült vala, a tanítványok 
külön odamentek Hozzá, mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg 
ezek? Mi lesz a jele a Te eljövetelednek, és a világ végének?” 
67 Most álljunk meg itt. Ez a három vers, ez valójában Kr.u. 30-ban, április 
4-én, kedd délután történt. És az első két vers Kr.u. 30-ban, árpilis 4-én, délután 
történt, és a harmadik vers ugyanezen a kedden este történt, látjátok. 
68 Odajöttek a templomhoz, és ezeket a dolgokat kérdezték meg Tőle: - 
Hogy van ez, és hogy van az? Nézd csak meg ezt a hatalmas templomot. Hát 
nem csodálatos? 

 Mt 24:2 

 Ő azt mondta: “Kő kövön nem marad belőle.” 

 Aztán felment a hegyre és leült, látjátok. És ott elkezd… Délután van. 
És amikor odamentek, megkérdezték Tőle ott fent, azt mondták: - Tudni 
akarunk néhány dolgot… 

 Mt 24:2 

Hatodik pecsét 43 
 
170 Nézzétek meg azokat a völgyeket. Ott álltam a minap és lenéztem a 
völgyre Phoenix-nél. Felmentem a Dél-hegyre. A feleségem és én ott ültünk 
fent, és lenéztünk Phoenix-re, és azt mondtam: - Hát nem förtelmes ez? 

 És azt mondta: - Förtelmes? Mire mondod ezt? 
171 Azt mondtam: - A bűnre. Mennyi házasságtörés és ivás és káromkodás 
és az Úr nevének hiába való kimondása van ott abban a völgyben, körülbelül 
140000 vagy 150000 vagy talán 200000 emberrel? És azt mondtam: - 500 évvel 
ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt nem volt itt más, mint kaktusz, cserje és 
prérifarkasok, amint fel-le szaladgáltak ott a homokfolyón, a medrekben… És 
azt mondtam: - Ilyennek alkotta Isten, de bejött az ember. Mit csinált ő? 
Mocsokkal telepítette be a földet. Az utcák tele vannak kutyákkal. A csatornák 
és a folyók mocsoktól szennyesek… Nem tudták… Hiszen jobban teszi az 
ember, ha nem iszik abból a vízből, amit onnan merítettek. Bármit elkaphatnak 
tőle. 
172 Nézzük csak meg. Nem csak itt, de szerte a világon. Be van szennyezve 
a dolog, és a világ, a természet… Isten legyen irgalmas! Az egész világ a szülési 
fájdalmaiban van. A világ próbál… Vajúdik, azt mondja Ézsaiás. Mi a baj? Ő 
próbál egy új világot előhozni a millenniumra, ahol minden bűn kitisztíttatik. 
Próbál megszülni egy új világot egy új nép számára, akik nem fognak vétkezni 
és nem fogják őt beszennyezni. Így van. Vajúdik. 
173 Ezért van, hogy vajúdunk – Krisztus, hogy előhozza a menyasszonyt. 
Minden vajúdik és nyög. Látjátok, valami történni készül. És a hatodik csapás 
szabadjára engedi őt! 
174 Testvérem, kirobbannak a földrengések és megrázkódnak a csillagok, 
előjönnek a vulkánok, és a föld meg fogja újítani magát. Új láva fog előtörni a 
föld közepéből, és ő mindenütt összemorzsolódik körbe, körbe, és így kiforog. 

 Mt 25:21 

175 Mondom nektek, hogy egy reggelen, amikor Jézus és az Ő 
menyasszonya visszajönnek a földre, Isten paradicsoma lesz ott, amelyik… Óh, 
óh! A csatából azok az öreg harcosok végig fognak ott sétálni a barátaikkal és a 
szeretteikkel. A dicshimnuszok betöltik majd a levegőt, angyali seregekkel. Óh! 
“Jól van, jól van, én jó és hűséges szolgám, lépj hát be az Úr örömébe, amelyek 
elkészíttettek neked – mint ahogyan kellett volna, mielőtt Éva útnak indította a 
bűn lavinát… Ámen! Óh! 

 Igen, a hatodik pecsét csinálni fog valamit. Igen, uram! Valóban az 
egész világ nyög és sajog a millenniumi korért. Mert ez a mostani már annyira 
teleszívta magát a szennyel. 



42 
 
A bőréből ruhákat és sátrakat, meg minden mást készítettek. A fehér ember 
bejön, és csak a célbalövés kedvéért lövi le. Hiszen ez egy akkora szégyen! 
165 Olvastam egy cikket az újságban Afrikáról, hogy van az ilyen vad 
játékoknak egy helye, ahol ezek az emberek – Arthur Godfrey és a többiek – 
elmennek és lövik az elefántokat és más dolgokat a helikopterekből, és ilyeneket 
tesznek. Volt benne egy fénykép egy haldokló nőstényelefántról, és olyan 
könnycseppszerűségek gördültek le az arcán, és két nagy hím próbálta őt 
megtartani… Hiszen az bűn! Az nem sport! 
166 Amikor ott álltam kint a mezőn, ahol vadásztam meg ilyesmi, ott láttam, 
hogy hol jöttek ki a fehér vadászok, és lőtték az őzeket. És lefaragtak egy 
hátoldal részt róla, és néha nyolc vagy tíz kis nőstény őzet is megöltek és 
hagyták őket ott feküdni, a kis gidáik pedig ott szaladgáltak és próbálták 
megkeresni az anyukájukat. Ezt nevezitek sportszerűségnek? Ez az én 
könyveimben nem más, mint kegyetlen, puszta gyilkolás! 
167 Remélem, hogy Kanada sosem merül bele ebbe, amíg én élek, hogy 
kívül tartja onnan azokat a hitehagyott amerikaiakat. Így van. Ezek a 
legszánalmasabb sportok, amit életemben láttam. Most nem mindegyikük. Van 
néhány igazán tiszta ember, de ezerből csak egy ilyet lehet találni. Lelőnek 
bármit, amit látnak, ahogyan nekik tetszik. Így van. Az egy gyilkos! Így van. 
Szívtelen. Nem a kellő időszakban lő. 
168 Miközben ott fent voltam Alaszkában, az egyik őrrel voltam ott. Azt 
mondta: - Felszedtem… Kimentem oda és egész csordákra valót találtam 
azokból a nagy jávorszarvasokból – vagy nem jávorszarvasokból (brit elk), hanem 
jávorszarvasokból (amerikai moose), amelyek ott feküdtek az agancsukon 
keresztülment 50 kaliberes géppuska golyókkal, ahol ezek az amerikai pilóták 
ott kint Alaszkában gépfegyverrel lelődözték őket egy repülőből. Egy egész 
csordányi jávorszarvas. Ez puszta gyilkolás! 

 Jel 11:18 

169 Tudták, hogy ha a bölényt megölik, akkor megfogják az indiánt. Mert 
halálra éhezik. Ezért kellett Cochise-nak (kokhájsz) megadnia magát. Az összes 
hercege és mind a többiek, a gyermekei és az egész népe halálra éhezett. 
Kimentek oda nagy… Rengetek sokkal. Buffalo (bölény, ejtsd: bafalo) Bill és a többi 
telepes az összes bölényt megölte: egy délután leforgása alatt 40-et vagy 50-et. 
Tudták, hogy ha a bölénytől megszabadulnak, akkor az indiánoktól szabadulnak 
meg. Óh, óh, egy folt a zászlónkon az, ahogyan azokkal az indiánokkal bántak. 
Tessék. De emlékezzünk rá, hogy a Biblia mondja, hogy eljön az óra, amikor 
Isten elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. És az egész világ…! 
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69 Most figyeljük meg, itt van… Három kérdést kérdeznek a zsidók, az Ő 
tanítványai. Három kérdést tesznek fel. Most figyeljetek. Először: “Mikor 
lesznek ezek a dolgok?” Mármint amikor kő kövön nem marad. “Mi lesz a jele a 
Te eljövetelednek?” Második kérdés. “És a világ végének?” Látjátok? 

 Itt van a három kérdés. Sok ember itt követ el hibát. Egy akkori korra 
vonatkoztatják ezeket a dolgokat; amikor látjátok, hogy Ő három kérdést 
válaszol meg. Figyeljétek meg, mennyire gyönyörű ez. 

 Mt 24:3 

 Harmadik vers, látjátok. Most pedig, az utolsó kifejezés a harmadik 
versben: “És mi lesz…?” Először odahívták Őt az Olajfák hegyére, magukban. 
“Mondd el nekünk. Mikor lesznek ezek a dolgok?” Egyes számú kérdés. “Mi 
lesz a jele a Te eljövetelednek?” Kettes számú kérdés. “… és a világ végének?” 
Hármas számú kérdés. Látjátok, három különböző kérdést tesznek fel. 

 Most pedig szeretném, hogy lapozzatok, és figyeljétek meg, hogy Jézus 
hogyan beszél nekik ezekről a dolgokról. Óh, ez annyira gyönyörű! Egyszerűen 
engem… Odajutok a… Mi is volt az a szó, amit a minap este használtunk? A 
kijelentésből való felserkenés! 

 Most figyeljetek. Lapozzunk most ennek a könyvnek a pecsétjei közül 
az első pecséthez, és hasonlítsuk össze az első pecsétet az első kérdéssel. És 
minden kérdést hasonlítsunk össze tovább, és figyeljük meg, hogy kéz a kézben 
haladnak-e tovább, mint ahogyan mindezekben a többi dolgokban is tettük: 
felnyitottuk a gyülekezeti korszakokat, és minden ugyanaz. Akkor tökéletesen 
nyitott a pecsét. 

 Jel 6:1,2 

70 Most figyeljük meg. El fogjuk olvasni először a… “Aztán válaszolt 
nekik…” És akkor Ő most elkezd válaszolni nekik, és mi ezt akarjuk 
összehasonlítani a pecsétekkel. Most figyeljük meg, az első pecsét a Jelenések 
6:1 és 2. Most olvassuk el a 6:1 és 2 verseket. 

 “És láttam, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, 
hogy a négy lelkes állat közül egy mondta, mintegy mennydörgésnek szavával: 
Jöjj és lásd. 

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

 Mt 24:4,5 

 Mit láttunk, ki ez az illetőt? Antikrisztus. Máté 24 most, 4 és 5: 
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 “És Jézus felelvén monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne 
hitessen titeket, 

 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a 
Krisztus; és sokakat elhitetnek.” 

 Látjátok ezt? Antikrisztus. Itt van a pecsétetek, látjátok. Itt elmondta 
ezt; és itt pedig megnyílik a pecsét, és itt van ő: egyszerűen tökéletes. 

 Mt 24:6 

71 Most pedig, a második pecsét: Máté 24 és 6; Jelenések 6:3 és 4. Most 
figyeljétek. Máté 24 és 6. Hadd lássam csak, mit mond ez. 

 “És hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről; meglássátok, 
hogy meg ne rémüljetek: mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még itt nem 
a vég.” 

 Jel 6:3,4 

 Rendben. Vegyük most a második pecsétet: Jelenések 6:3 és 2. 
Figyeljük meg, hogy mit mond Ő itt. 

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

 És előjöve egy másik, vörös ló: és aki azon üle, megadaték annak, hogy 
a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték 
annak egy nagy kard.” 

 Tökéletesen, pontosan így van. Óh, annyira szeretem, amikor az Ige 
válaszolja meg önmagát, ti is? Az egészet a Szentlélek írta, de Ő képes azt 
kijelenteni. 

 Mt 24:7,8 

72 Most figyeljük meg a harmadik pecsétet. Ez az éhínség. Most a Máté 
24:7 és 8. Nézzük meg a 7-et és a 8-at a Mátéból. 

 “És nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek 
éhínségek és döghalálok, földindulások mindenfelé. 

 Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.” 

 Jel 6:5,6 

 Látjátok, haladunk a vége felé most. Most pedig, a Jelenések 6. Most 
megnyitjuk a harmadik pecsétet. A Jelenések 6:5 és 6-ban van. 

 “És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik 
lelkes állat mondá: Jöjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki 
azon üle, egy mérleg vala kezében. 
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 “Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, 
hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse. (A föld – ez 
minden. Látjátok? Figyeljétek meg.) 

 Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz 
a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. 

 És megbüntetem a világot a gonoszságukért és a bűnösség… Az ő 
bűnnöségük gonoszságáért; és megszüntetem a kevélyek fennhéjázását és 
megalázom az erőszakoskodóknak gőgjét.” 
160 Látjátok, pontosan így van. Ézsaiás ugyanazt látta, amiről Jézus beszélt, 
a hetedik pecsétet kijelentést nyerni, amikor Ő megtisztítja a földet a 
nyomorúsággal. Ez a nyomorúság időszaka, ez a hatodik pecsét. Igen, ő egy 
próféta volt, és Isten Igéje ismertté lett számára. Ez 2700 évvel ezelőtt volt. 
161 Igazán, csak ezt akarom mondani: az egész világ – mint Ézsaiás mondja 
itt, “mint egy vajúdó asszony” – az egész teremtés vajúdik. Miről szól ez az 
egész nyögés és vajúdás? Mint az anyaság előtt álló asszony, maga a föld, a 
természet…? 
162 Hiszen ez a város itt… Vegyük a saját városunkat. Amikor a sörözők és 
a prostitúció és a szenny és a szemét, mint bármely más város… Hiszen, 
szerintem Istennek jobb lenne úgy látnia ezt, ahogyan ezer évvel ezelőtt látta. 
Amikor itt folyt le az Ohio folyó, akkor nem voltak holtágak és árvizek. Nem 
volt bűn a völgyben. Itt ment a bölény, az öreg Cherokee (ejtsd: cserokí) indián pedig 
vadászott rá és szépen megélt belőle. Egyáltalán semmi baj nem volt. De bejött 
az ember. Ott jön be a bűn. Amikor az ember elkezd sokasodni a föld színén, ott 
jön be a bűn és az erőszak. Így van. Mindig az ember. Hiszen szerintem ez 
szégyen. 
163 A minap ott álltam a vidéki otthonomban, most ott Arizonában… És 
mindaz, amit gyerekkoromban olvastam Geronimo-ról (ejtsd: dzseronímó) és 
Cochise-ról (ejtsd: kokhájsz) és azokról a régi apacsokról… Mert prédikáltam nekik 
ott fent. Remek emberek. Ha találkozni akartok velük, a legremekebb emberek 
közül valók azok az apacs indiánok. És aztán átmentem oda Tombstone-ba 
(magyarul: sírkő), ahol ott vannak a háborúból azok a régi ereklyék és más dolgok. És 
ránéztem… Ők mindig… Tudjátok, hogy mindig egy hitszegőnek osztályozták 
Geronimo-t. Nekem ő egy pirosvérű amerikai. Teljes mértékben! Csak a saját 
jogaiért harcolt, mint ahogyan bárki más is tenné. Ő nem akarta azt a szennyet a 
földjére. És nézzétek meg, mi az most – a gyermekeit odaadják… És a lányait 
prostitúcióra, és minden más; és bejön a fehér ember. A fehér ember egy métely! 
164 Az indián egy konzervatív volt. Ő egy természetvédő volt. Kiment és 
megölt egy bölényt, és az egész törzs megevett mindent, ami megmaradt belőle. 
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156 Az Ézsaiásban… Vegyük ezt. Ézsaiás, a próféta, látta ezt a hatodik 
pecsétet megnyílni, és beszélt róla. És ez így van, akár fontos-e, akár nem, 
látjátok. Nos, a megváltás egész terve itt van ezek alatt a pecsétek alatt, az egész 
könyv. 

 Most emlékezzünk, láttuk, hogy Jézus látta ezt. Így van? Látjátok? 
Jézus látta ezt. És most látjuk, hogy mások is látták ezt. Látjuk ennek az 
előképét Jákóbban. Látjuk ennek az előképét Egyiptomban. Látjuk ennek az 
előképét a keresztnél. 

 Ézs 13:- 

 Most pedig menjünk vissza Ézsaiáshoz. Még sokkal több prófétát írtam 
le ide magamnak. Csak vegyük… Szeretem ezt Ézsaiástól. Menjünk vissza 
Ézsaiáshoz, az Ézsaiás 13. fejezetéhez. Szeretem… 
157 Ézsaiás maga egy teljes Biblia, tudjátok. Tudtátok ezt? Látjátok, 
Ézsaiás a teremtéssel kezdődik; a könyv közepén behozza Jánost; a végén pedig 
hozza a millenniumot. És 66 könyv van a Bibliában. És 66 fejezete van 
Ézsaiásnak. Ez önmagában egy teljes enciklopédia. 

 Ézs 13:6-8 

158 Figyeljétek most meg az Ézsaiás 13. fejezetét. Kezdjük itt a 6. verssel.  

 “Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a 
Mindenhatótól.” 

 Mt 24:12 

 Figyeljétek meg most itt megnyílni ezt a hatodik pecsétet: egyenesen 
vissza 713 évvel Krisztus eljövetele előtt. Ő 2000 évvel ezelőtt volt, tehát 
Ézsaiás 2700 évvel ezelőtt látta ott függeni ezt a pecsétet. Rendben. 

 “Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek 
szíve…” 
159 Mit mondott Jézus: “És mert a gonoszság megsokasodik, a szeretet 
sokakban, mint a viasz… És az emberek szíve elesik a félelemtől”: zúgó tenger, 
látjátok? Az emberek szíve elesik. 

 “És félni fognak: kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint 
a szülőasszony. Egyik a másikon csodálkozik, és az arcuk szégyentől ég.” 

 Ézs 13:9-11 

 Figyeljétek meg ezt itt. Óh, az arcuk, szégyentől ég. Mindjárt rá kell 
térnünk erre, egy perc. Megragadjuk ezt, látjátok. 
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 És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja vala: A 
búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort 
és az olajt ne bántsd.” 

 Éhínség, látjátok? Pontosan ugyanaz a pecsét… Ugyanaz a dolog, amit 
Jézus mondott. 
73 Rendben, a negyedik pecsét: dögvész és halál. Figyeljük meg, a Máté 
24-ben a 8. verset fogjuk olvasni. 7-es és 8-as vers, azt hiszem, az a negyedik 
pecsét, ami itt van nekem. Rendben. Most… Mit is olvastam fel itt? Valami nem 
jót olvastam fel? Igen, ezt jelöltem meg. Igen, itt vagyunk. Most megyünk. Most 
megyünk. Rendben, uram. 

 Mt 24:7,8 

 Kezdjük itt a 7-es versnél ezt, a negyedik pecsétet. Aztán pedig a 6-ost 
és a 7-est és a 8-ast a másikból, a Jelenésekben. Tehát nézzük csak, a Máté 24: 7 
és 8. Rendben. Most… 

 “És nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek 
éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. 

 Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete.” 

 Most a negyedik pecsét, amint itt elkezdtük olvasni, az volt… A 
negyedik pecsét volt… A 7-es és a 8-as versnél kezdjük itt a másikban. 

 “És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat 
szavát, amely ezt mondja vala: Jöjj és lásd. 

 És látám, és ímé egy fakó ló…” 

 Mt 24:7,8 

 Most várjunk csak, ezt rosszul írtam le. Csak egy perc: 7-es és 8-as vers, 
most nézzük. Máté 24:7 és 8, nézzük csak. Megvan. Ez a harmadik pecsétnyitás, 
ugye? Máté 24:7 és 8. Elnézést. Nem ez nyitja meg az eső… Illetve az éhséget, 
megnyitja az éhínséget. 

 Jel 6:8 

 Rendben, most a dögvész és a halál… Igen, uram, most érünk el ehhez, 
7-es és 8-as. Tehát ez volna a negyedik pecsét. Nézzük csak, hogy van a 
negyedik pecsét. “És amikor megnyitotta a negyedik pecsétet…” Igen, a fakó 
lovas; Halál, látjátok? 

 “És odanéztem, és ímé egy fakó színű ló, és ő… Fakó színű ló; és aki 
rajta üle, annak a neve Halál, és a Pokol követi vala őt. És adaték neki hatalom 
a föld négy része fölött, hogy öljön karddal és éhínséggel és halállal és a földnek 
fenevadai által.” 
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 Most látjátok, ez volt a Halál. 

 Mt 24:9-13 

74 Most pedig az ötödik pecsét: Máté 24:9-13. Nézzük, hogy ez most jól 
megvan-e, látjátok. 

 “Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket és megölnek titeket 
(Tessék.) és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 

 És amikor…És akkor sokan elárulják… Sokan megbotránkoznak és 
elárulják egymást, és gyűlölik egymást. 

 És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. 

 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban 
meghidegül. 

 De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” 

 Most az ötödik pecsétnél tartunk, és ez volt tegnap este, látjátok. 
Feladnak benneteket, elárulják egymást és így tovább. 

 Jel 6:9-11 

 Most figyeljétek itt meg a hatodik pecsétet: a 6:9-től a 11-ig. Nézzük 
meg ezt: Jelenések 6:9-től 11-ig. 

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

 És kiáltottak nagy szóval, mondván: Uram, Te szent és igaz, meddig 
nem ítélsz még és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön 
lakoznak? 

 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.” 

 Tehát látjátok, az ötödik pecsét alatt találjuk a mártírhalált. És itt a 
24:9-től a 13-ig szintén a mártírhalált találjuk. “Feladnak benneteket és 
megölnek titeket”, és így tovább. Látjátok, ugyanaz a pecsét, megnyitva. 

 Most ez a hatodik pecsét az, amiről most fogunk szólni. Máté 24:29 és 
30… 24, és menjünk a 29-re és a 30-ra. Itt vagyunk. Most a Jelenések 6:12-től a 
17-ig is elolvassuk. Pontosan ezt olvastuk fel. 

 Mt 24:29,30 

 Most figyeljétek ezt. Ezt mondta Jézus a Máté 29… 24:29 és 30-ban. 
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kereszten Nagypéntek délutánján 3 órakor. Éppen ez volt megtörténőben. Máté 
evangéliuma, Máté 27. fejezet és a 45. vers, azt hiszem, ez az. 

 “Hat órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön, kilenc 
óráig.” 

 Jel 6:12 

 Most figyeljétek meg pontosan, hogy mit tett Ő itt ebben. 

 “Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy 
földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan 
lett, mint a vér.” 
154 Feketeség, sötétség, Egyiptom. Feketeség, sötétség, Isten kiszolgáltatja 
Jézust a kereszten, pontosan azelőtt, hogy előhozná Őt a feltámadásban. Először 
sötétség. A nap a nappal közepén lenyugodott, és a csillagok nem ragyogtak. 
Két nappal később pedig hatalmas diadallal készült Őt feltámasztani. A nap, a 
hold, a csillagok és minden más után Egyiptomban, mindezek megtörténtek, Ő 
kihozta Izráelt az ígéret földjére. 

 Itt van ez a nyomorúság időszakában, és itt állnak azok a próféták, 
hogy… Akiknek az irányítása alatt áll az az Ige, amit Isten ad nekik. Ők csak 
úgy beszélhetnek, ahogyan Isten adja nekik az Igét. 

 Jn 10:34,35 

 Most tehát, ők nem istenek. Időszakosan, amatőren azok, mert Jézus 
mondta, hogy azok. Azt mondta: “Isteneknek nevezitek őket, akikhez Isten 
Igéje jött.” 
155 Nos, nézzétek. Ez az, akihez Isten elhozza az Igét. És amikor kimondja 
azt, az megtörténik. Ez minden. És itt van ő az Istentől való paranccsal, hogy ott 
sújtson le a földre, ahol csak akar. Óh, óh! Megállítani az egeket! És 
megcsinálja. Mi a baj? Ő előkészíti a 144000 kivételét a megváltásért – ki a 
megváltás könyvéből, és az a megváltás pecsétje alatt van, a hatodik pecsétben. 
Erről van szó, barátaim. Ez az a hatodik pecsét, amelyik annyira rejtélyes volt. 

 Vegyük csak… Van még 10 percünk. Vegyünk csak egy kicsit. Még 
három vagy négy oldalam van. Hát, van nekem… Láthatjátok. Azt hiszem, 
körülbelül… Erről a dologról azt hiszem, még 15 oldalam van hátra, amire 
rátérhetnék. 

 Óh, annyi minden van erről. Óh, csak mehetnék egyik helyről a 
másikra, de attól tartok, hogy összezavarnálak benneteket, ha olyan sokat 
szétszórnék belőle. És nem vagyok… Nem tudom úgy összetartani, amennyire 
kellene. 
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megölte azzal az ellenségeit. Így van? Most Ő az útján van. Figyeljétek Őt most. 
Rendben. 
147 Ezeknek hatalmuk van arra, hogy becsukják az eget, hogy nem esett az 
eső az ő prófétálásuk napjaiban. Óh, ez ám a közbeszólás a természetnek! Most 
mennyi időre is csukta be ez az ember, Illés, az eget? Tessék, pontosan! Milyen 
hosszú is Dániel hetvenedik... A hetven hét utolsó része? Tessék, pontosan! 

Jel 11:- 

148 Mit tett Mózes? A vizet vérré változtatta, megtette mindezeket a 
csodákat, pontosan azt, ami előre megmondatott ez alatt a hatodik pecsét alatt. 
És itt vannak ők a Jelenések 11-ben, amint ugyanazt a dolgot teszik! Ámen! 
Három különböző hely van az Igében, amelyek teljesen egybehidalják azt a 
dolgot. Az a hatodik pecsét megnyitása. Pontosan ott van. Ámen! Dicsőség! 
149 Most figyeljétek. Ezeknek hatalmuk van arra, hogy becsukják az eget az 
ő prófétálásuk napjaira, hogy ne essen az eső; és hatalmuk van a vizek fölött, 
hogy vérré változtassák őket, hogy csapásokkal sújtsák a földet, amilyen 
gyakran csak akarják. Óh, óh! Tessék. Most pedig lapozzunk itt a csapásokhoz. 
Az egész természet megszakíttatik ebben a hatodik – csapás -, vagy a hatodik 
pecsét megnyitásában. Pontosan ez történt. 
150 Most nézzétek. Látjátok, itt van Isten, hogy megszabadítsa a fiát, 
Izráelt, ugyanolyan fajta nyomorúságok után, mint amiket ott lent cselekedett. 
Leküldte oda Mózest és megszabadította Izráelt. Így van? És megtette 
ugyanezeket a dolgokat. 
151 Elküldte Illést Akhábhoz, és hét ezren jöttek ki. Így van? Újra 
visszaküldi őket a nyomorúság idején, és 144000-t hív ki. Most látjátok, 
megfigyelitek, közte… A 6. fejezet között, a hatodik – csapás -, pecsét, 
elnézést… A hatodik pecsét és a hetedik pecsét között, a Jelenések 7. fejezete 
matematikailag helyesen áll össze. 

 Jel 13:- 

152 Éppen úgy, mint ahogyan Amerika a 13-as szám. 13 állammal indult el, 
13 csillag a zászlón, 13 kolónia, 13 csík – minden 13, tizenhárom. És a 
Jelenések 13. fejezetében jelenik meg. Így van. Ő tizenhárom, és egy asszony. 

 Mt 27:45 

153 Amikor Ő az előtt állt, hogy megszabadítsa az egyszülött Fiát – aki az Ő 
egyszülöttje volt: Jákób a fia, de ez itt az egyszülött Fia -, a Máté 24-ben, nézzük 
meg, mit csinált Ő ott. Máté, 27. fejezet. Most emlékezzünk, hogy az Ő fia 
megveretett, gyötörtetett, hogy kigúnyolták Őt, és hogy most ott függött a 
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 “Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után (Mi… Ennek a 
nyomorúsága… Az amatőr nyomorúság, amin itt keresztülmentek, látjátok.) a 
nap elsötétedik és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az 
egeknek erősségei megrendülnek. 

 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld 
minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagy 
hatalommal és dicsőséggel.” 

 Jel 6:12 

 Most olvassuk itt el a Jelenésekben a hatodik pecsétet, amelyiknél 
éppen most tartunk. 

 “Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme, nagy 
földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák (Látjátok.), és a hold 
egészen olyan lett, mint a vér; 

 És az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen 
gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 

 És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölik; és 
minden hegy és sziget a helyéből elmozdíttaték. 

 És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a 
hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a 
barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; 

 És mondták a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mireánk és rejtsetek 
el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: 

 Mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” 

 Mt 24:29-31 

 Egyszerűen tökéletes. Lapozzatok vissza és nézzétek meg, hogy mit 
mondott itt Jézus a Máté 24:29-ben. Figyeljetek, most az Eichmann-ügy után és 
így tovább. 

 “Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a 
hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei 
megrendülnek. (Most figyeljetek.) 

 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld 
minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagy 
hatalommal és dicsőséggel. 

 És elküldi az Ő angyalait (és így tovább) nagy trombitaszóval, és 
egybegyűjti az Ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik 
végéig.” 
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 Mt 24:29-31 

 Látjátok, egyszerűen pontosan így, összehasonlítva azzal, amit Jézus 
mondott a Máté 24-ben. És amit a kijelentő itt felnyitott a hatodik pecsétben, az 
csak pontosan… És Jézus a nyomorúság időszakáról beszélt, látjátok. 
75 Először azt kérdezték, hogy mikor lesznek meg ezek a dolgok, hogy 
mikor romboltatik le a templom. Ő megválaszolta azt. A következő dolog, amit 
kérdeztek: mikor lesznek ők… Mikor jön el az ideje a mártír korszaknak, és 
mikor lesz az, amikor az antikrisztus felemelkedik és mikor fogja elvenni az 
antikrisztus a templomot. 
76 Dániel: óh, mennyire visszamehetnénk és vehetnénk Dánielt ott, amikor 
azt mondta, hogy ez a fejedelem el fog jönni… Ti, olvasók, tudjátok ezt. És mit 
tesz ő? Elveszi a naponkénti áldozatot és mindazokat a dolgokat, amik abban az 
időszakban történnek. 

 Mt 24:15 

77 Jézus, amikor erről beszélt itt, nyomatékosította ezt. Azt mondta: 
“Amikor látjátok a pusztító utálatosságot, akiről Dániel próféta beszélt, a szent 
helyen állni…” Mi az? Az omar-i mecset állt a templom helyén, amikor a 
templomot leégették. Azt mondta: “Akik a hegyen vannak… Akik a háztetőn 
vannak, ne jöjjenek le magukkal vinni a házból a dolgaikat. Akik a mezőn 
vannak… Ne térjenek vissza, mert a baj időszaka lesz.” Látjátok? És mindezek 
a dolgok megtörténtek, sorra bekövetkeztek és igazolást nyertek, vissza ennek a 
hatodik pecsétnek a megnyitásához. 
78 Szeretném, hogy megfigyeljétek azt, hogy Jézus – holnap este lesz szó 
erről -, Jézus kihagyta a hetedik pecsétről való tanítást. Nincs itt. Nézzétek meg, 
hogy ez után már a példázatokkal folytatja. És János is kihagyta a hetedik 
pecsétek, a hét utolsó… A hetedik pecsétet. Az egy hatalmas dolog lesz. Még 
csak nincs is leírva: kihagyták a hetedik pecsétet, mindketten így tettek. És a 
kijelentő, amikor… Isten csak azt mondta… János azt mondta, hogy csak csend 
volt a Mennyben. Jézus pedig soha egy szót sem szólt róla. 
79 Most figyeljünk, visszatérve a 12. versre. Figyeljük meg, hogy nincs 
lelkes állat – ez a 12. Vers, ahonnan kezdve látjuk megnyílni a pecsétünket -, itt 
sem láthatunk semmilyen állathoz hasonló lelkes élőlényt; mint ahogyan az 
ötödik pecsétnél volt. Miért? Mert ez már az evangélium korszakának a másik 
oldalán történt, a nyomorúság időszakában. 

 Jel 11:3 

80 Ez a hatodik pecsét a nyomorúság időszaka. Ez történik itt. A 
menyasszony már elment! Látjátok? Nincs lelkes állat, nincs semmi, ami azt 
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141 Itt van. Ők azok, akik hozzák ezt a hatodik pecsétet. Leleplezik és 
felnyitják. Isten hatalma ez, hogy beleszól a természetbe. Látjátok, a hatodik 
pecsét teljes mértékben a természet közbeszakítása. 
142 Értitek ezt most? Itt van a pecsétetek. Ki csinálja ezt? A próféták az 
elragadtatás túlsó oldalán. Isten hatalmával, az Ige hatalmával ők egyszerűen 
csak elítélik a természetet. Tudnak földrengéseket küldeni, a holdat vérré 
változtatni, a nap lenyugodhat, vagy bármi más lehet az ő parancsukra. Ámen! 
143 Tessék. Tessék, látjátok. Látjátok, hogyan nyíltak meg a pecsétek ott a 
gyülekezeti korban? Hogyan mutatta meg a mártírokat? És most itt van ez a két 
próféta, akik itt állnak Isten Igéjével, hogy azt tegyék a természettel, ami csak 
akarnak. És ők megrázzák a földet. És pontosan megmutatkozik, hogy ki 
csinálja ezt: Mózes és Illés, mert újra megszemélyesítést nyer az ő szolgálatuk: 
mindkét férfié. Óh, óh! Látjátok ezt most? Látjátok, mi a hatodik pecsét? Ez 
azok a próféták. 
144 Most figyeljétek. Ne engedjétek, hogy megfojtson titeket, hanem 
figyeljétek meg, hogy mi nyitotta meg azt a pecsétet: próféták. Ámen! Tessék. 
Óh, a sas korszakban élünk ma! És ez közöttünk van most! Ők megnyitották a 
hatodik pecsétet. Hatalmuk van rá! Ámen! Ott van a hatodik pecsét, amely 
megnyílik. Látjátok? 
145 Most visszaugrunk oda, és Jézus mondta, hogy ez fog történni. Ott az 
Ószövetségben, Ezékiel könyvében, a régi prófétákban, ők mondták, hogy ez 
fog történni. És itt van megnyílva a hatodik pecsét, és ők azt mondják: - Nos, ez 
egy rejtélyes dolog. Mi csinálta ezt?  

Itt van ennek a titka: a próféták. Mert a Biblia mondja ezt így itt. Ők 
bármikor meg tudják nyitni, amikor ők… Ők bármit képesek tenni a 
természettel. És ők ugyanazt teszik, amit már tettek, mert tudják, hogyan kell 
csinálni. Ámen! Dicsőség! 

 Amikor ezt láttam, egyszerűen felálltam a székből és csak járkáltam 
fel-le a padlón. Azt gondoltam: “Uram, mennyire köszönöm Neked, mennyei 
Atyám.” Tessék. Ez az. Ők kinyitották azt a hatodik pecsétet. Ámen! 

 Jel 11:5 

 Figyeljétek őket. Ha bárki bántja őket, tűz jön ki a szájukból: az Ige. A 
Szentlélek jött az apostolokra, látjátok. Tűz jött ki a szájukból. 

 Jel 19:15 

146 Most figyeljétek meg, hogy a Jelenések 19-ben ugyanezt a dolgot látjuk. 
És egy nagy kard jön ki a szájából – Ige, látjátok; Krisztus, amint eljön – és Ő 
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 “És adok erőt az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak 1260 
napig, zsákruhába öltözve. 

 Ezek az a két olajfa (Emlékeztek erre: Zorobábel és így tovább, a 
templom újraépítése), és a két gyertyatartó, melyek a földnek Istene előtt állnak. 

 És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból 
(Emlékeztek, Krisztus szájából jön a kard, az Ige.), és amely megöli az ő 
ellenségeiket: és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.” 

  

 Jel 19:15 

137 Most tudjuk, hogy a tűz, a 19. fejezetben, az eljövő Krisztusé, egy kard 
jött elő a szájából, ami az Ige volt. Így van? Az Ige. Óh, ha ezt az anyagot 
átveszitek most arra a holnap esti pecsétre. Az Ige az a dolog, amivel Isten 
levágja az ellenségét. Látjátok? 

 Most nézzetek ide. Amikor ezek a próféták prófétálnak ott, ők… Ha 
bárki ember rosszul bánik velük, bántja őket: “tűz jön ki a szájukból”. 
Szentlélek tűz, az Ige. Az Ige Isten. Az Ige tűz. Az Ige a Lélek. Értitek? “Jön ki 
a szájukból.” 

 Jel 11:5 

138 Nézzük meg Mózest. Nézzük meg, mi jön az ő szájából. Izráelnek 
kell… Ahogyan cselekedtek ott… Mármint Egyiptom. Rosszul bántak ezekkel a 
zsidókkal. Mózes… Nem engedték el őket, a fáraó nem engedte el őket. Isten 
Mózes szájába adta a szavakat, látjátok. Isten gondolatai ezek, amelyek 
lemennek Mózes szívébe. Ő most odamegy, hogy kifejezésre juttassa azt, és 
akkor az lesz az Ige. Kinyújtotta a kezét, és azt mondta: “Legyenek legyek!” És 
jöttek a legyek. Nézzetek ide: “És ha bárki bántja őket, tűz jön ki a szájukból, és 
felemészti az ellenségeiket.” Tessék. Bármit kimondhatnak, és az úgy lesz. 
Ámen! “És ha valaki bántja őket, akkor ilyen módon kell meghalniuk.” 
139 Testvérem, itt Isten érkezik a színre! Hatalmuk van arra, hogy 
becsukják az eget, hogy ne legyen eső az ő prófétálásuknak napjaiban. Illés. 
Tudja, hogyan kell tenni, mert már korábban is megtette ezt. Ámen! Mózes 
tudja, hogyan kell ezt tenni. Mert már korábban is megtette. Ezért voltak ők 
visszatartva. Most… Ámen! 
140 Mondhatnék valami rendkívül jót itt, de azt hiszem, jobban teszem, ha 
holnap estig visszatartom azt. Látjátok? Rendben. “És hatalmuk van a vizek 
fölött, hogy vérré változtassák őket, és hogy csapásokat mérjenek a földre olyan 
gyakran, amilyen gyakran csak akarják.” Mi ez? Mi más hozhatná meg ezeket a 
dolgokat, mint az Ige? Úgy irányítják a természetet, ahogyan csak akarják. 
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mondja… Ez csak… Isten többé már nem foglalkozik a gyülekezettel. Az 
elment. Ő Izráellel foglalkozik. Ez a másik oldal. Ekkor kapja meg Izráel az 
ország evangéliumát a Jelenések 11 két prófétájától. 
81 Emlékezzünk rá, hogy Izráel egy nemzet: Isten szolgáló nemzete. És 
amikor Izráel bejön, az egy nemzeti ügy lesz. Izráel, a királyság kora, ahol 
Dávid… Dávid Fia ül a trónra. 
82 Ezért kiáltotta az az asszony: “Dávid Fia!” És Dávid a… Dávid Fia: 
Isten megesküdött Magára Dávidnak, hogy Fiút támaszt, aki elfoglalja a trónját, 
és hogy az egy örökkévaló trón lesz, látjátok. Nem lesz vége. Salamon adott egy 
előképet erről a templomban. És Jézus mondta ott nekik, hogy kő kövön nem 
marad belőlük. De itt mit próbál mondani nekik? Hogy Ő visszajön. 

 “Mikor jössz vissza?” 

 “Ezek a dolgok akkor történnek, mielőtt visszatérek.” És itt vannak! 

 Jel 21:23-27 

83 Most volt a nyomorúság időszaka. Emlékezzünk rá, hogy amikor az 
ország felépül a földön… Ez talán egy kicsit megrázó lehet, és ha van kérdés, 
akkor még mindig kérdezhettek engem, és ha kérdést akartok feltenni, miután… 
Mert éppen csak érintettem ezt, ha már nem tudjátok ezt. A millennium idején 
Izráel az, ami egy nemzet. A 12 törzs egy nemzet, de a menyasszony van a 
palotában. Ő egy királyné most. Férjnél van. És az egész föld eljön ebbe a 
városba, Jeruzsálembe, és behozza oda a dicsőségét. És a kapuk egész éjszaka 
nem záratnak be, mert egyáltalán nem is lesz éjszaka, látjátok. A kapuk mindig 
nyitva lesznek; és a föld királyai – Jelenések 22-, elhozzák a tiszteletüket és a 
dicsőségüket ebbe a városba. De a menyasszony ott van bent a Báránnyal. 

 Óh, óh! Látjátok ezt? Ott bent. Nem… A menyasszony nem ott kint 
lesz, hogy a szőlőskertben munkálkodjon. Nem, uram! Ő a menyasszony! Ő a 
Király királynéja! A többiek fognak majd ott kint dolgozni: a nemzet, nem a 
menyasszony. Ámen. 

 Jel 12:- 

84 Rendben. Figyeljük meg, hogy a hírnökök most… A Jelenések 12-nek 
ez a két hírnöke, ez a két próféta, azt fogják prédikálni: “Elérkezett az ország!” 
Fel kell épülnie a Menny országának. Az idő: Dániel hetvenedik hetének utolsó 
három és fél éve van megígérve a zsidóknak, az Ő népének. 
85 Most emlékezzünk, hogy annak a bizonyításához, hogy ez Dániel 
hetvenedik hetének utolsó része… Van egy kérdésem erről holnap, látjátok. 
Most tehát hetven hét volt megígérve, ami hét év. És a 7 hét közepén a Messiás 
kivágatik, hogy áldozattá legyen. Ő három és fél évig prófétált, és aztán 
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kivágatik, hogy egy áldozat legyen a népért. És még mindig ott van az a 
meghatározás, hogy a három és fél év továbbra is meghatároztatott Izráelnek. 
86 Aztán, amikor a Messiás kivágatik… A zsidó megvakíttatott, így nem 
láthatta, hogy Ő a Messiás. És aztán, amikor a Messiás kivágatott, akkor az 
evangélium és a kegyelem időszaka a pogányokhoz jött. És ők lejöttek, és Isten 
húzott egyet innen is és onnan is, és innen és onnan, és a hírnökök alá helyezte 
őket. És innen és onnan, innen és onnan, és a hírnökök alá helyezte őket. És 
kiküldte az első hírnököt, és ő prédikált és felharsant a trombita – amint 
nemsokára beszélünk erről -; és akkor a trombita háborút hirdetett. 
87 A trombita mindig háborút hirdet. A hírnök, az angyal eljön a földre – 
az óra hírnöke, mint Luther, és mint bármelyik a többi hírnök közül, akikről 
beszéltünk. Mit csinál ő? Megérkezik, egy pecsét megnyílik és kijelentést nyer. 
Egy trombita felharsan, háborút hirdet, és aztán elmennek. Aztán meghal a 
hírnök. Elpecsételi ezt a csoportot. Bemennek, és egy csapás jön azokra, akik 
elutasították azt, látjátok. És aztán tovább folytatódik. Aztán szervezkednek és 
létrehoznak egy másik szervezetet. Éppen most vettük ezt át. 
88 Aztán itt jönnek egy másik hatalommal: másik hatalom, a gyülekezet 
másik korszaka, másik szolgálat. Aztán amikor ezt csinálja, akkor jön Isten az Ő 
szolgálatával, amikor az antikrisztus bejön a magáéval. Látjátok, az ’anti’ ellene 
van. Egymás mellett haladnak. 

 1Móz 4:1-6 

89 Szeretném, hogy megfigyeljetek itt egy kis valamit. Szinte azzal 
egyidőben, hogy Káin a földre jött, Ábel is a földre jött. Szeretném, hogy 
megfigyeljétek, hogy szinte éppen akkor, amikor Krisztus a földre jött, Júdás is 
a földre jött. Amikor Krisztus elment a földről, Júdás is elment a földről. Szinte 
azzal egyidőben, hogy lejött a Szentlélek, az antikrisztus is lejött. Szinte azzal 
egyidőben, hogy a Szentlélek kijelenti Magát itt ezekben az utolsó napokban, az 
antikrisztus is megmutatja a maga színeit; amint feljön ebben a politikában és 
más dolgokban. És szinte egyidőben azzal, hogy az antikrisztus teljesen színre 
lép, Isten Maga is teljesen mozdul, hogy megváltson bennünket. Ez egyszerűen 
csak együtt halad, és mindketten egymás mellett mennek. Káin és Ábel, a holló 
és a galamb a bárkában, Júdás és Jézus, és így tovább. Úgy vehetjük, hogy 
csak… 
90 Itt volt Móáb és Izráel, mindkettő. Móáb nem egy pogány nemzet volt. 
Nem, uram. Ugyanazt az áldozatot ajánlották fel, mint amit Izráel. Ugyanahhoz 
az Istenhez imádkoztak. Pontosan. Móáb volt… Lót egyik lánya, aki az apjával 
hált és gyermeket szült, és az a gyermek volt Móáb. És tőle származik a Móáb 
faj, Móáb országa. És amikor látták Izráelt, az ő megváltott testvérüket, jönni… 
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hetvenedik hét vége… És ez az, amikor meg kell szabadulniuk. Most nézzük 
meg a Dániel 12-t itt egy percig. 

 “És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped 
fiaiért áll (Látjátok, ezek a zsidók!): mert lesz… nyomorúság, amilyen nem volt 
azóta, hogy nép kezdett lenni, mindezideig…” 

 Most hasonlítsuk ezt össze pontosan azzal, amit Jézus mondott a Máté 
24-ben. Lesz a nyomorúságnak egy olyan ideje, amilyen nem volt azóta, hogy 
egy nemzet volt. Nézzük meg a hatodik pecsétet. Látjátok? Ugyanaz a dolog, a 
nyomorúság egy időszaka. Figyeljétek meg. 

 “… hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben a te néped 
(tehát a hetedik évnek ebben az utolsó részében) a te néped megszabadul, 
mindegyikük, akik beírattak a könyvbe.” 

 Dán 12:2,3 

 Az eleve elrendeltek, látjátok, akik be vannak írva a Bárány 
életkönyvébe, akkor fognak megszabadulni. 

 “És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek: 
némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.  

 És aztán az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik 
sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön-örökké.” 

 Aztán Ő azt mondta Dánielnek, hogy csukja be a könyvet, mert addig 
nyugodni fog a sorsában. Most, látjátok, nem számít, hogy él-e az ember, vagy 
meghal: úgyis előjön majd. Látjátok? A meghalás semmi egy keresztény 
számára. Ő úgysem hal meg, látjátok. 

 Dán 12:1 

135 Most tehát a Dániel 12 azt mondja, hogy mindazok, akik beírattak a 
könyvbe, megszabadulnak. Itt Isten éppen arra készül, hogy megszabadítsa a 
második fiát, Izráelt, a nyomorúság után. Látjátok, a második alkalommal 
Izráel… Izráel az ő fia, ezt tudjátok. Izráel Isten fia. Tehát Ő a nyomorúság 
időszakában fogja megszabadítani, pontosan úgy, mint ahogyan lent 
Egyiptomban tette. 

 Jel 11:3-5 

136 Most álljunk itt meg újra és vegyünk valami mást, ahol hazahozzuk ezt. 
Most nézzük itt meg ezt a két prófétát. Nézzük meg, hogy mit fognak most 
csinálni, pontosan, mint ahogyan Mózes és a többiek tették itt. “És adatott 
nekem egy nádszál…” A 11. fejezet  3. verse. 
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kijött, amikor ki lesz véve. Kivonulás könyve, 10. fejezet és a 21. és 23. vers. 
Annyira izgatott vagyok és annyira kiáltozok, amikor ezeket a jegyzeteket 
leírom, hogy néha talán összekeverem őket. Rendben, tehát Kivonulás könyve 
10:21 és 23. Rendben, itt kezdjük: 21 és 23. 

 “És monda az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy 
legyen sötétség Egyiptom földjén, és pedig tapintható sötétség. 

 És kinyújtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű sötétség egész 
Egyiptom földjén három napig. 

 Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig, de 
Izráel minden fiának világosság vala az ő lakhelyében.” 

 Figyeljétek meg, pontosan, mint… Gyertek át ide: “… és a nap fekete 
lett, mint a szőrzsák…” Látjátok? Ugyanaz a dolog, a természetnek ezek a 
történései. Mi volt az? Micsoda, amikor a természet ilyeneket tesz, ilyet már 
tett? Isten hívja Izráelt. Látjátok? Isten kihívja Izráelt. Most: “Fekete, mint a 
szőrzsák…” Tehát Isten már készült megszabadítani Izráelt, rendben, kihozni 
őket az ellenség kezeiből, ami akkoriban Egyiptom volt. Most itt van Ő, amint 
kihozza őket a római kezekből, ahol ők megkötötték a szövetségüket. 

 Jel 13:- 

132 Ugyanez a dolog történt. Ezek a csapások. Amikor ezek a csapások 
lesújtanak, az csapást fog mérni a pogányoknak erre a csoportjára. Ha volna 
időnk, akkor megmutathatnám nektek, hogy mi fog történni a pogány 
gyülekezettel. A Biblia mondja, hogy a sárkány, a Sátán haragudott – vagyis 
mérges volt – az asszonyra – a zsidó, Izráel -, és hogy vizet köpött ki a szájából 
– vastagság és embertömegek -, amely háborúzni ment az asszony magvának 
maradékával (Jelenések 13). Tehát látjátok ezt? Nekünk megvolt ez. És ez az, 
amikor Róma kiküldi a hadsereget a maradék után… Az asszony magvának 
maradéka után. 
133 Most figyeljetek. Amikor először vannak a kezeiben, amikor Ő kihozta 
őket, akkor a nap olyan lesz, mint a zsák… Fekete, mint a szőrzsák. Most ez a 
második alkalom, a nyomorúság időszakának a vége. 

 Most a Dániel 12-ben, ha volna időnk, elolvashatnánk. A Dániel 12. 
versben… Illetve a 12. fejezetben Dániel azt mondta, hogy mindnyájan, akik 
beírattak a könyvbe, meg fognak szabadulni. 

 Dán 12:1 

134 Most emlékezzünk rá, hogy Dániel most erről az időszakról beszél, 
amikor ennek a dolognak kell történnie, amikor Izráel megszabadul, amikor a 
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91 Fundamentalisták voltak. Egy nagy felekezet voltak. Izráelnek nem volt 
felekezete. Csak sátrakban laktak, bármerre mentek. De Móábnak nagy 
méltóságai, királyai és így tovább voltak, és volt egy Bálámjuk, egy hamis 
prófétájuk. Nekik megvolt mindez. Aztán eljöttek, hogy átkozzák a 
kistestvérüket, aki úton volt az ígéret földje felé, úton az ígérete felé. 

 És odament és megkérdezte tőlük: - Átmehetek a földeteken? Ha a 
teheneim isznak vizet, fizetek érte. Ha legelnek a füvetekből, kifizetjük… 

 Ő azt mondta: - Nem, itt aztán nem fogtok olyan ébredési összejövetelt 
tartani… Így van. – Itt aztán semmi olyat nem fogtok tartani… 
92 És aztán nézzük meg, mit csinált. A Jézábel-formában jött vissza. És 
lejött azáltal a hamis próféta által és Isten gyermekeit hibába vitte; és moábita 
asszonyokat házasított be Izráelbe és házasságtörést okozott. 

 És ugyanezt tette ugyanabban a korban az útjuk során az ígéret földje 
felé, amelyen most vagyunk. Mit csinált? Jött a hamis próféta és megnősült, és 
hívta a protestáns gyülekezetet és létrehozta a felekezeteket: pontosan ugyanaz, 
mint amit ők csináltak akkor. 
93 De az öreg kis Izráel ugyanúgy ment tovább. Hosszú ideig barangolt a 
pusztában, és az összes öreg harcosnak meg kellett halnia. De ő tovább ment az 
ígéret földjére. Igen. Figyeljétek meg őket: kart-karba öltve, éppen mielőtt 
átmentek a Jordánon. Nagyon szeretem ezt. Most jutunk el ahhoz a korhoz, most 
itt. 
94 Figyeljétek meg. Most látjuk azt, hogy az idő… Azt mondtam, hogy 
Dániel 70 hetének három és fél éve. Hadd magyarázzam el ezt egy kicsit 
alaposabban, mert látok itt valakit, aki mindig figyelte ezt, és szeretném 
világosan érthetővé tenni magam: egy tanár. Figyeljétek meg, hogy amikor a 70 
hét bejön… Amikor Dániel látta az eljövendő idő és a zsidók végének 
látomását…De ő azt mondta, hogy meghatároztatott 70 hét. Ez hét év. Ennek a 
közepén pedig, hiszen, ott lesz a Messiás, és kivágatik áldozatnak. 

 Mt 25:1-7 

95 Tehát pontosan ez történt. Aztán Isten a pogányokkal foglalkozott, amíg 
Ő egy népet választott Magának az Ő nevéért. Amint a pogány gyülekezet 
kivétetik… Ő felvitte a gyülekezetet, és amikor ezt megtette, akkor az alvó szűz, 
maga az egyház… A menyasszony felment, és maga az egyház pedig a külső 
sötétségre vettetett, ahol sírás, jajgatás és fogcsikorgatás van. 

 Jel 11:- 

96 És ezzel egyidőben jön a nyomorúság arra a népre. És miközben jön le a 
nyomorúság, ott jön be a Jelenések 11-nek ez a két prófétája, hogy hirdessék 
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nekik az evangéliumot. És ők 1160 napig prédikálnak. Látjátok? Nos, ez 
pontosan, hónaponként 30 nappal, amint az igazi naptárban van; ez pontosan 
három és fél év. Ez Dániel hetvenedik… A hetvenedik hét utolsó része. 
97 Látjátok, Isten nem foglalkozik itt Izráellel. Nem, uram! Egy testvér 
kérdezett erről nemrég: - Menjek-e el… Egy testvér itt a gyülekezetben – egy 
drága, kedves testvér -, azt mondta: - Szeretnék elmenni Izráelbe. Hiszem, hogy 
ott van egy ébredés… 

 Valaki azt mondta nekem: - Branham testvér, el kellene most menned 
Izráelbe. Látjátok ezt… Látjátok, nem lehet. Ott álltam, és azt gondoltam… 
98 Azok a zsidók azt mondták: - Ha ez… Ha Jézus a Messiás… Ezt 
mondták: - Hadd lássam Őt a próféta jelét tenni. Mi hiszünk a prófétáinknak… 
Mert ennek kell lenniük. 
99 Micsoda helyzet, gondoltam. Itt megyek. Amikor odaértem, nagyon 
közel hozzá… Éppen… Voltam… Nos, Kairóban voltam, és ott volt a 
kezemben a jegy Izráelbe. És azt mondtam: - Megnézem, hogy ezt kérik-e. Ha 
meglátjátok egy próféta jelét, akkor meglátjuk, hogy elfogadják-e Krisztust… 
100 Lewi Pethrus a stockholm-i gyülekezetből egy millió Bibliát küldött 
nekik. És azok a zsidók bejönnek oda… Láttátok a képet. Itt van most a 
filmszalag hátul: “Három perc éjfélig”. És azok a zsidók jönnek befelé szerte a 
világról, mindenhonnan. Elkezdtek összegyülekezni ott. 
101 Miután Anglia bement oda Allenby tábornok idején… Azt hiszem, a 
Világháború hanyatlása 2. kötetében van, és megadták magukat. A törökök 
megadták magukat. Aztán visszaadták azt Izráelnek, ő pedig egy nemzetként 
növekedik. Most ő egy tökéletes nemzet: saját pénz, saját pénznem, zászló, 
hadsereg és minden más, látjátok. 
102 És ezek a zsidók jönnek vissza a hazájukba, ők voltak… Először is ők 
lementek Iránban és ott, hogy elkapják őket, azt kérték… Azt mondták, hogy 
vissza akarták őket vinni Izráelbe, hogy nekik adják az ő… Hogy visszavigyék 
őket a földjükre, Palesztinába, ahol lenniük kell. És emlékezzünk rá, hogy amíg 
Izráel kívül van azon a földön, addig ő kívül van Isten akaratán. Mint Ábrahám, 
aki azt kapta. És amikor… Nem szálltak fel arra a repülőre. Még soha nem láttak 
olyat. És egy öreg rabbi kiállt oda és azt mondta: - A mi prófétánk azt mondta 
nekünk, hogy Izráel egy sas szárnyain fog majd hazamenni… Fel a repülőre, 
hazafelé. 

 És most ott van ő, épül, a fügefa rügyet hajt, ámen, az öreg hatágú 
Dávid-csillag lobog. “A pogányok napjai megszámlálva, borzalmaktól 
terhelve…” A küszöbön áll a nyomorúság időszaka, itt áll; és a pecsétek 
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megszerezhetett. Minden módon megszerezte – a rokonaitól, vagy bárki mástól; 
csalva, lopva, hazudva – bárhogyan is kellett megszereznie, megszerezte. 
Látjátok? Megszerezte. 
126 És aztán amikor elindul hazafelé, akkor kellett, hogy ott legyen az a 
honvágy-érzés a szívében. De amint elindult visszafelé, amint úton volt 
hazafelé, találkozott Istennel. És akkor megváltozott a neve, látjátok. De ekkor 
annyira aggódott, mert félt attól, hogy Ézsaú jön utána, látjátok. És figyeljük 
meg a pénzt, a pénzügyletet. Éppen úgy, amint a zsidó próbálja ezt a szerződést 
megkötni Rómával, és a pénzügyletüket. 

 Figyeljétek. Akkor Ézsaúnak nem kellett a pénze. Rómának sem kell: a 
világ vagyona van a kezében, látjátok? De nem működött. De látjuk, hogy Izráel 
a bajnak abban az idejében, amikor ő Jákób volt, akkor birkózott… Megragadott 
egy olyan valamit, ami valódi volt. 
127 Egy ember jött le. Jákób köré fonta a karjait, és ő ott maradt. És az illető 
azt mondta: “Most már mennem kell. Pirkadni kezd.” Óh, az a naptámadat! 
“Mindjárt nappal lesz.” 
128 De Jákób azt mondta: “Nem hagylak el téged. Egyszerűen nem mehetsz 
el. Veled maradok. Azt akarom, hogy megváltozzanak itt a dolgok.” Ez a 
144000, az a pénzhajhász és másmilyen csoport, amikor meglátják a tiszta, igaz 
dolgot, amit meg kell ragadniuk. Ott áll Mózes és ott áll Illés. Ámen! Ők addig 
birkóznak Istennel, amíg Izráel törzseiből 144000-en ki nem hívatnak ott 
helyben. 
129 Ez éppen a nyomorúság időszaka előtt van, látjátok. Óh, milyen 
csodálatos! Jákób problémája is. Itt hívatik elő a 144000. Ők… A prédikátorok, 
az a két próféta, ők úgy prédikálnak, mint Keresztelő János. “Elérkezett a 
Menny országa. Térj meg, Izráel!” Térjen meg miből? “Térj meg a bűneidből, a 
hitetlenségedből és fordulj vissza Istenhez.” 
130 Most emlékezzünk itt valamire. Ezek a nagy események a természettel, 
korábban történtek, itt a 12. versben, látjátok? A nap fekete lesz, mint a 
szőrzsák. Most hasonlítsuk ezt össze… Most emlékezzünk, ez nem a 
pogányoknál történik. Ez Izráel! 

 Hadd mutassam meg nektek. Most emlékezzünk, azt mondtam, hogy ez 
a 144000 elhívása, látjátok. Ez az idő most, amikor Ő… Nyomorúságok, amik 
elvégzik. És ez mondja el, hogy mi történik ebben a nyomorúságban. 

 2Móz 10:21-23 

131 Most lapozzunk a 2Mózes 10:21-23-hoz, és figyeljük meg itt, amikor… 
A Kivonulás (angolul a 2Mózes-t kivonulás könyvének nevezik) természetesen az, amikor Izráel 
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118 Figyeljétek meg, miután belépett a nyomorúságok sötét középkorába, 
mi volt az? Semmit sem tehettek. Róma birtokolta… Nála volt a vallási hatalom 
és nála volt a politikai hatalom. Semmit sem tehettek, csak azt, hogy dolgoztak, 
hogy életben maradtak és hogy áldozatul adták magukat. Ez volt a borjú. Ez 
minden, amit tehettek. Ilyen fajta szellemük volt. Isten Lelke: a borjú. 
119 Utána itt jöttek a reformátorok, egy ember feje, agyafúrt, bölcs: Luther 
Márton, Wesley János és így tovább, Kálvin, Finney, Knox és a többiek. Itt 
jöttek elő. És amikor előjöttek, ők voltak a reformátorok. Reformálva jöttek elő, 
kihozva az embereket. És aztán megfordultak és pontosan azt tették, amit 
korábban csináltak: és visszaházasodtak ismét abba, a felekezeti rendszerbe. 
Pontosan így. A Biblia mondja ezt. Parázna volt ő, és paráznák voltak a lányai. 
Pontosan így. 

 Jel 2:21,22 

120 És Isten azt mondta: “Adtam neki időt a megtérésre és ő nem tért meg, 
tehát veszem őt és a leszármazottját és odavetem őket, ahová tartoznak.” 
Pontosan így van. És ez… Isten mondta ezt a pecsét alatt. Tehát ott volt ő. 
Látjuk, hogy ezt teszi, és ezt fogja tenni. És mindegyikük arrafelé tart. 

 Jn 10:27 

121 De a… Mindazokat, akiknek a nevük benne van az élet könyvében, 
Isten hívni fogja őket és ők meghallják azt. “Az én juhaim hallják az én 
hangomat” – mondta Jézus. Csak annyit kell tennünk, hogy megszólaltatjuk a 
juh-hívásunkat. A kecskék nem ismerik azt! 
122 Figyeljétek. De látjátok a juh-hívást: “Az én juhaim ismerik a 
hangomat.” Miért? Mi egy hang? El akarom mondani nektek, hogy mi egy hang. 
A hang egy lelki jel. 

 2Móz 4:8 

123 Azt mondta Mózesnek: “Ha nem hallják meg az első jel hangját, akkor 
majd meghallják a második jel hangját. Az én juhaim hallják a hangomat.” 

 Jn 10:5 

124 Amikor ezeknek a dolgoknak kell zajlaniuk az utolsó napokban, Isten 
juhai felismerik azt. Felismerik. “Az én juhaim ismernek engem (látjátok), és 
idegent nem követnek.” Nem fogják követni azokat az idegeneket. Annak a 
napnak egy igazolt jelének kell lennie, és ők meglátják azt. Most… 
125 Most figyeljetek. Most Jákób, amint feljött, egyből azt látjuk, hogy hová 
volt neki vágyódása menni? Vissza a szülőföldjére. Óh, és pontosan ezt tette 
Izráel! Ez Izráel. Jákób Izráel. Egyszerűen csak megváltozott a neve, tudjátok. 
Értitek? És kiment oda, és vette az összes pénzét, amilye volt, és amit csak 
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megnyittatnak, a gyülekezet készen áll a levegőbeli repülőútjára, a nyomorúság 
pedig a megkezdődésére. Aztán lejön Isten és kihúzza onnan a 144000-t. Ámen! 
103 Óh, ez tökéletes! Látjátok, hol hozzák ezt most ki a pecsétek, hogyan 
nyitják meg? Most ez az utolsó három és fél év a népnek. És ha megfigyelitek, 
szintén ez az az idő, amikor Isten elhívja a 144000 zsidót ebben az utolsó három 
és fél évben. Látjátok, Ő egyáltalán nem foglalkozott velük. Nem volt 
prófétájuk. Ők semmi másnak nem hisznek, csak egy prófétának. Nem lehet 
packázni velük. Úgyhogy ők egy prófétát fognak hallani. Igen, uram. Ez 
minden. Isten megmondta ezt nekik a kezdetben, és ők pontosan ennél is 
maradnak. 

 5Móz 18:15; Mt 27:25; Mk 3:22 

104 Azt mondta: “Az Úr, a ti Istenetek támaszt közöttetek prófétát, mint én.” 
Mózes mondta ezt. Azt mondta: “Őt hallgassátok. És mindaz, aki nem hallgatja 
azt a prófétát, kivágatik a népből.” Így van. És látjátok, a szemeiket meg kellett 
vakítani, máskülönben felismerték volna Őt. Ahelyett, hogy… Megvakítva, 
aztán mehetett rájuk a Sátán. És azt mondták: “Ő egy jövendőmondó, Belzebub. 
Vére legyen rajtunk. Tudjuk, hogy semmi sincs Benne.” Látjátok? És a szegény 
nép megvakíttatott. 
105 Ezért van, hogy az Eichmann-csoportnak és mindazoknak, akiket ott 
lemészároltak akkor, joguk volt bejönni. A saját Atyjuknak kellett megvakítani 
a szemüket, hogy bennünket vehessen – szinte a legszomorúbb dolog a 
Bibliában. Csak gondoljunk bele… Ott voltak a zsidók, akik a saját Atyjuk vérét 
hívták magukra, a saját Istenükét, aki ott függött, vérzett… 
106 Nézzétek. “Ott ők megfeszítették Őt” – mondja a Biblia. Ez a négy 
legnagyobb szó… Nézzétek. Ott: Jeruzsálem, a világ legszentebb városa. Ők: a 
világ legszentebb népe. Megfeszítették: a világon a legkegyetlenebb halál. Őt: a 
világ a legfontosabb Személye. 
107 Miért? A vallásos nép – a világ legnagyobb vallása, a világ egyetlen 
igaz vallása – ott állt és megfeszítette azt az Istent, akiről a Bibliájuk mondja, 
hogy eljön. Miért nem látták meg? A Biblia mondja, hogy Isten vakította meg 
őket, hogy ne láthassák. 
108 Azt mondta: “Melyikőtök vádolhat engem bűnnel?” Más szavakkal: 
“Ha nem pontosan azt tettem, amiről előre megmondtatott, hogy tenni fogom; 
akkor mondjátok azt meg nekem.” A bűn a hitetlenség. Ő pontosan azt tette, 
amit Isten mondott Neki, de ők nem látták meg. 

 2Tim 3:2-5 



30 
 
109 Most tehát, emberekhez beszélni annyi, mint vizet önteni egy kacsa 
hátára. Értitek, mire gondolok? Sajnálatra méltó dolog látni ezt a nemzetet és az 
embereket, ahogyan cselekednek, hogy olyan merevek és vallásosak… De nem 
mondja-e a Szentlélek, hogy ők vakmerők és felfuvalkodottak lesznek és inkább 
a gyönyörnek, mint Istennek szeretői; hitszegők, hamis vádlók, telhetetlenek és 
a jónak nem kedvelői? Megvan náluk a kegyességnek látszata, de megtagadják 
az evangélium erejét. Azt mondta: “Az ilyenektől fordulj el.” 
110 Íme, itt vagyunk, ezek a felekezetek elcsavarták azt. Veszik az összes 
dicsőséget és hatalmat, és az apostolokra teszik vissza, a többit pedig a 
millenniumra. Éppen úgy, mint egy ember, amint korábban mondtam. Az ember 
mindig magasztalja Istent azért, amit tett és várja azt, amit tenni fog; és nem 
vesz tudomást arról, amit éppen most tesz. Pontosan így van. Az ember még 
mindig ugyanaz. 

 Jn 6:49 

 Ott voltak azok a zsidók, akik azt mondták: “Dicsőség Istennek. Hiszen 
- amint a János 6 mondja -, a mi atyáink mannát ettek a pusztaságban.” 

 Jn 6:49 

 És Jézus azt mondta: “Ők mind meghaltak.” 

 Jn 6:48,50,51,54; 1Kor 10:4 

111 Ittak vizet a pusztában a sziklából és aztán Ő azt mondta: “Én vagyok az 
a Kőszikla.” Azt mondta: “De én vagyok az életnek ama kenyere, amely Istentől 
száll alá a Mennyből – az életnek ama fája, amelyből nem ettek akkor ott. Ha 
valaki eszi ezt a kenyeret, nem fog meghalni. Feltámasztom őt az utolsó 
napokban.”  És mégsem látták meg! Így igaz. 
112 Maga a Messiás szólja az ő szívük szavát, és az ilyen dolgokat: mutatva, 
hogy Ő a Messiás, éppen az, amit a Messiásnak tennie kellett. Ők pedig ott 
állnak, kezükkel a hátuk mögött: - Óh, nem lehet. Nem, nem. Nem jó 
irányzatból jött. Látjátok, Ő Betlehemből jött. És nem más Ő, mint egy 
törvénytelen gyermek, és az ördög munkálkodik Benne. Tudjuk, hogy őrült. 
Bolond. Az ördög van Benne… Látjátok. 

 A szemeik tényleg meg voltak vakítva erre. 

 Tehát ők a prófétát keresik, és meg is fogják kapni. Kettőt is kapnak. Így 
van. 
113 Most figyeljük meg újra. Szintén, amikor ezek a zsidók… Adok nektek 
egy másik jelképet, hogy felismerjétek azt, hogy a zsidók vannak itt most, az 
elragadtatásnak ezen az oldalán. Figyeljétek, mi történik. Szintén ennek a 
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jelképe – most nem szánunk időt erre, mert nincs rá elég időnk -, szintén ez van 
jelképezve abban, amit Jákób problémájának nevezünk.  
 Most nézzük meg, ezeknek a zsidóknak itt… Figyeljétek! Óh, csak egy 
kicsi időt veszek el erre itt. Idegessé tesz, amikor így elkezdek itt is, ott is 
átugrani dolgokat. 
114 Figyeljétek. Akarom, hogy lássátok. Most, én… Nos, Isten megmutatja 
ezt nektek, biztos vagyok benne. Nézzétek! Jákóbnak megvolt a születési 
előjoga. Így van? De ő bizony zugügyvédkedett vele. Látjátok? Lement oda és 
becsapta az apukáját, becsapta a testvérét, és mindenfélét tett. De törvény szerint 
tovább mégis megvolt neki, mert Ézsaú eladta. 

 De később amikor lement oda az apósának dolgozni, nyárfavesszőket 
dugdosott a vízbe, hogy a vemhes jószágok és dolgok pettyes borjakat elljenek. 
És mindent tudtok, amiket így csinált, csak hogy pénzt szerezzen vele. 
115 Most figyeljetek. A sajátjai kivetették maguk közül. Most ez itt a zsidó 
előképe. Ő egy pénzszerző. Mindegy neki, hogyan szerzi meg, de megszerzi. 
Elevenen megnyúz érte. Hiszen tudjátok ezt. Ő egy kis zugügyvéd, ez minden. 
Úgyhogy ne üzletelj vele. Bizony elbánik veled. Igen, uram! Miért? Mert 
ilyennek kell lennie. Ez az a fajta szellem, amelyik uralkodik. 
116 Éppen úgy, mint ahogyan azok a reformátorok nem értették meg ezt az 
Igét, mert akkor az ember szelleme volt elküldve nekik. A saskorszak az, 
amelyik megkapja az Igét és a kijelentést. Mindazok, akik ezt értik, emeljék fel 
a kezüket, hogy… Ez jó. Remek. Jó. 

 Most látjátok, ha visszatérhetünk ide a pecsétek alá, ha ők valaha is… 
Amikor fel vannak nyitva, akkor pontosan láthatjuk, amit Isten tesz, amit Ő már 
megtett, és amit meg fog tenni. Pontosan itt van. És pontosan ezért van, hogy az 
emberek úgy viselkednek, mert ez az a szellem, amelyik előre megmondatott 
annak a korszaknak, hogy majd az lesz rajtuk. Semmi mást nem tehetnek. 
Semmi sem tudja… 

 2Pét 2:1 

117 János, Pál és a többiek, az oroszlán szellem (o-r-o-sz-l-á-n) állt ott: 
maga az Ige. Pál pontosan ezzel az Igével állt meg és azt mondta: “Tudom, hogy 
hamis testvérek támadnak majd közöttetek, akik mindenfelé mennek, és hogy 
mit fognak csinálni (felekezeteket és minden mást közöttetek), és hogy miket 
fognak tenni. És ők menni fognak az utolsó napokban, és borzalmas időkben.” 
Miért? Ő próféta volt. Ott állt benne az az Ige, hogy hogyan lesz vége akkor. 
“Hamis testvérek emelkednek majd fel közöttetek, és olyan dolgokat fognak 
mondani, amik eltérítik a testvéreket, akik tanítványok.” Pontosan ez az 
antikrisztus. Pontosan ezt tette. 


