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Az els  és utolsóAz els  és utolsóAz els  és utolsó

Az els  és utolsóAz els  és utolsó

„É„Én vagyok az n vagyok az AlfaAlfa éés az s az OmegaOmega,, aa
kezdetkezdet éés a s a vvéégg, az , az elsels ééss utolsutolsóó..””

(Jel 22:13).(Jel 22:13).
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A VagyokA Vagyok

„„ÉÉn vagyokn vagyok azaz AlfaAlfa éés az s az OmegaOmega,, kezdetkezdet
ééss vvéégg,, ezt mondja az ezt mondja az ÚÚr, a ki van r, a ki van éés a ki s a ki 
voltvolt éés a kis a ki eljeljöövendvend , a Mindenhat, a Mindenhatóó...... AA
mely ezt mondjamely ezt mondja valavala:: ÉÉn vagyok n vagyok azaz AlfaAlfa
éés azs az OmegaOmega,, azaz elsels ééss utolsutolsóó...... Ne fNe fééljlj;;
één vagyokn vagyok azaz elsels éés az s az utolsutolsóó..””

((JelJel 1:1:8.8.1111.17.17).).

Isten, mint els  és utolsóIsten, mint els  és utolsó

„Í„Így szgy szóól az l az ÚÚr,r, IzrIzrááelnekelnek kirkiráályalya éés megs meg--
vvááltltóója, a seregeknek Ura: ja, a seregeknek Ura: ÉÉn vagyok az n vagyok az 
elsels ,, één az n az utolsutolsóó,, éés rajtam ks rajtam kíívvüüll ninnin--
csen Isten.csen Isten.”” ((ÉÉsasa 44:6).44:6).

„„Hallgass rHallgass ráámm JJáákkóóbb ééss IzrIzrááelel,, éénn elhelhíí--
vottamvottam,, één vagyok az n vagyok az elsels ééss één az n az utolutol--
ssóó..”” ((ÉÉsasa 48:12).48:12).
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Kihez hasonlítható Isten?Kihez hasonlítható Isten?

„É„És kihez hasonls kihez hasonlíítjtjáátok az Istent, tok az Istent, éés mins min kkéé--
petpet kkéészszííttekttek rróóla?... Hla?... Háát nem tudjt nem tudjáátoktok ééss
nem hallottnem hallottáátoktok--e, he, háát nem hirdettetettt nem hirdettetett nnéékk--
tektek eleiteleit l fogval fogva, h, háát nem t nem éértettrtettéétektek--e meg a e meg a 
ffööld fundamentumait?... Kihez hasonlld fundamentumait?... Kihez hasonlííttokttok
hháát engem, hogy hasonlt engem, hogy hasonlóó volnvolnéék?k? –– szszóól a l a 
Szent. EmeljSzent. Emeljéétek ftek fööl a magasba szemeiteket, l a magasba szemeiteket, 
éés ls láássssáátok meg, kitok meg, ki teremtteremtéé azokat? azokat? , aki , aki 
kihozza seregkihozza seregüüket szket száám szerint, mindnym szerint, mindnyáájjáátt
nevnevéén szn szóóllíítja; nagy hatalma tja; nagy hatalma éés ers er sssséégege......

Kihez hasonlítható Isten?Kihez hasonlítható Isten?

...... miatt egyetlen hmiatt egyetlen hííjuk sincsen. Mijuk sincsen. Miéért monrt mon--
dod Jdod Jáákob,kob, éés szs szóólsz ezekklsz ezekkéént Izrael: Elrejtent Izrael: Elrejte--
tett az tett az één utam az n utam az ÚÚrtrtóól,l, ééss üügyemmel nem gyemmel nem 
gondol Istenem?! Hgondol Istenem?! Háát nem tudodt nem tudod--ee éés nem s nem 
hallottadhallottad--e, hogy e, hogy öörröökkkkéévalvalóó Isten az Isten az ÚÚr, aki r, aki 
teremtteremtéé a fa fööld hatld hatáárait? Nem frait? Nem fááradrad éés nem s nem 
lankad el; vlankad el; vééggéére mehetetlen bre mehetetlen böölcsesslcsesséége!ge!””

((ÉÉsa 40:18.21.25sa 40:18.21.25--28).28).
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A per idejeA per ideje

„„Hallgassatok reHallgassatok reáám, ti szigetek, m, ti szigetek, éés a ns a néé--
pekpek vegyenekvegyenek úúj erj er t, kt, köözelegjenek, majd zelegjenek, majd 
szszóóljanak,ljanak, egyegyüütt hadd sztt hadd száálljunk perbelljunk perbe!!
KiKi ttáámasztmasztáá fel azt keletrfel azt keletr l, akit igazsl, akit igazsáágg--
banban hhíív az v az lláábbáához? A nhoz? A néépeket kezpeket kezéébebe
adjaadja éés kirs kiráályok felett uralkodlyok felett uralkodóóvváá teszi,teszi,
kardjkardjáával mint port szval mint port szóórja szrja széét, mint ret, mint re--
ppüüll polyvpolyváát kt kéézzííveve ááltal! Kergeti ltal! Kergeti ket,ket,
bbéékesskessééggel vonul az ggel vonul az úúton, amelyenton, amelyen......

A per idejeA per ideje

...... lláábaival nem jbaival nem jáárt. Ki tette rt. Ki tette éés vitte vs vitte véégg--
be ezt? be ezt? Aki elhAki elhíívja eleitvja eleit l fogva a neml fogva a nem--
zetszetséégeketgeket:: één, az n, az ÚÚr,r, az elsaz els éés utolss utolsóókk--
kalkal is az vagyok is az vagyok éénn!!””

((ÉÉsasa 41:141:1--4).4).
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Istenek vagytok?Istenek vagytok?

„„Hogy lHogy láássssáák, megtudjk, megtudjáák, eszk, eszüükbekbe veve--
gygyéékk éés megs megéértsrtséék mindnyk mindnyáájan, hogy az jan, hogy az 
ÚÚrnak keze mrnak keze m velte ezt, velte ezt, éés Izrael Szentje s Izrael Szentje 
teremtette ezt! Hozzteremtette ezt! Hozzáátok ide tok ide üügyeteket,gyeteket,
szszóól az l az ÚÚr, adjr, adjáátok eltok el erer sssséégeiteketgeiteket,, íígygy
szszóól Jl Jáákob kirkob kiráálya. Adjlya. Adjáák elk el éés jelentss jelentséékk
meg nmeg néékküünk,nk, amik tamik töörtrtéénni fognak; anni fognak; a--
mik elmik el szszöör lesznek, jelentsr lesznek, jelentséétek meg, tek meg, 
hogy eszhogy eszüünkbe vegynkbe vegyüükk éés megtudjuks megtudjuk......

Istenek vagytok?Istenek vagytok?

...... vvééggüüket, vagy a jket, vagy a jöövendvend ket tudassket tudassáátoktok
velvelüünk! Jelentsnk! Jelentséétek meg, mik lesznek tek meg, mik lesznek 
ezutezutáánn, hogy megtudjuk, hogy ti Istenek , hogy megtudjuk, hogy ti Istenek 
vagytok.vagytok.””

((ÉÉsasa 41:2041:20--23).23).
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Miel tt meglennének, tudatomMiel tt meglennének, tudatom

„„Ki jelentKi jelentéé meg ezt eleitmeg ezt eleit l fogva, hogy l fogva, hogy 
megtudnmegtudnóók?k? VagyVagy rréégengen, hogy ezt, hogy ezt monmon--
dandanóókk:: IgazIgaz! De nem jelent! De nem jelentéé meg, de meg, de 
nemnem tudattudatáá senki, nem hallsenki, nem halláá szavatokatszavatokat
senki sem!senki sem!””

((ÉÉsasa 41:26).41:26).

Miel tt meglennének, tudatomMiel tt meglennének, tudatom

„É„Én vagyok az n vagyok az ÚÚr, ez a nevem, r, ez a nevem, éés dicss dics --
sséégemetgemet mmáásnak nem adom, sem dicssnak nem adom, sem dicséé--
retemetretemet a ba báálvlváányoknak.nyoknak. A rA réégiek,giek, íímeme
beteltek,beteltek, éés most s most úújakat hirdetek,jakat hirdetek, miemie--
ll tt meglenntt meglennéének, tudatomnek, tudatom veletekveletek..””

((ÉÉsasa 42:842:8--9).9).
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Figyelmes hallgatásFigyelmes hallgatás

„„KiKi üügyel erre kgyel erre köözzüületek,letek, ki hallgatja fiki hallgatja fi--
gyelmesengyelmesen a ja jöövv éérdekrdekéébenben??””

((ÉÉsasa 42:23, MBT).42:23, MBT).

Figyelmes hallgatásFigyelmes hallgatás

„„Ezt mondja az Ezt mondja az ÚÚr, Izrael kirr, Izrael kiráályalya ééss megvmegvááll--
ttóója, a Seregek Ura: ja, a Seregek Ura: ÉÉn vagyok az elsn vagyok az els éés az s az 
utolsutolsóó, rajtam k, rajtam kíívvüül nincs istenl nincs isten. Kicsoda o. Kicsoda o--
lyanlyan, mint , mint één? Szn? Szóóljon, mondja meg, sorolja ljon, mondja meg, sorolja 
fel, hogy mi tfel, hogy mi töörtrtéént,nt, amiamióóta hajdan nta hajdan néépetpet alal--
kottamkottam,, éés mondjs mondjáák el a jk el a jöövendvend t, ami kt, ami köövetvet--
kezikkezik. Ne rettegjetek, . Ne rettegjetek, éés ne fs ne fééljetek! Hiszen ljetek! Hiszen 
rrééggóóta hirdettem, megmondtamta hirdettem, megmondtam,, éés ti vagytok s ti vagytok 
a tana tanúúim! Vanim! Van--e isten rajtam ke isten rajtam kíívvüül? Nincsen l? Nincsen 
kk szikla, nem tudok rszikla, nem tudok róóla!la!”” ((ÉÉsasa 44:644:6--8, MBT). 8, MBT). 
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Círus – az Úr felkentjeCírus – az Úr felkentje

„Í„Így szgy szóóll azaz ÚÚrr felkentjfelkentjééhez,hez, CCíírushozrushoz,,
kinek jobb kezkinek jobb kezéét megfogt megfogtatam,m, hogy meghogy meg--
hhóódoltassak eldoltassak el tte ntte néépeket,peket, ééss aa kirkiráályoklyok
derekderekáánaknak öövvéét megoldjam,t megoldjam, elel ttette
megnyissam az ajtmegnyissam az ajtóókat,kat, ééss aa kapuk be ne kapuk be ne 
zzáároltassanak.roltassanak..... AzAz één szolgn szolgáámméért,rt, JJáá--
kobkobéértrt,, éés elvs elváálasztott Izraelemlasztott Izraeleméértrt neveneve--
denden hhíívtalak el, szeretettelvtalak el, szeretettel szszóóllííttáálaklak, no, no--
ha nem ismertha nem ismertéél.l. ÉÉn vagyok az n vagyok az ÚÚrr......

Círus – az Úr felkentjeCírus – az Úr felkentje

...... ééss ttööbb nincs,bb nincs, rajtam krajtam kíívvüül nincs Isl nincs Is--
tenten! Fel! Felööveztelek tveztelek tééged,ged, bbáár nem ismerr nem ismer--
ttéél. Hogy megtudjl. Hogy megtudjáák napkelettk napkelett ll éés naps nap--
nyugattnyugattóól fogva,l fogva, hogyhogy nincsen tnincsen tööbb rajbb raj--
tamtam kkíívvüüll;; één vagyok az n vagyok az ÚÚr,r, ééss ttööbbbb ninnin--
csencsen! Ki a vil! Ki a viláágossgossáágot alkotom got alkotom éés as a ssöö--
ttéétstsééget teremtem, ki bget teremtem, ki béékesskessééget szerzekget szerzek
éés gonoszt teremtek; s gonoszt teremtek; één vagyok az n vagyok az ÚÚr, ar, a--
ki mindezt cselekszem!ki mindezt cselekszem!”” ((ÉÉsasa 45:145:1..44--7).7).
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Ki mondta meg már régóta?Ki mondta meg már régóta?

„„Nem titkon szNem titkon szóóltam a sltam a sööttéétstséég fg fööldldééneknek
helyhelyéén; nem mondtam Jn; nem mondtam Jáákobkob magvmagváá--
naknak: hi: hiáába keressetek engem! ba keressetek engem! ÉÉn, az n, az ÚÚr,r,
igazsigazsáágot szgot szóólok,lok, éés megjelentem, amik s megjelentem, amik 
igazak. Gyigazak. Gy ljetek egybe ljetek egybe éés js jööjjetek eljjetek el ,,
kköözelegjetek mind, akik a nzelegjetek mind, akik a néépek kpek köözzüüll
megszabadultatok; nem tudnak semmit, megszabadultatok; nem tudnak semmit, 
akik bakik báálvlváányuk fnyuk fáájjáát hordjt hordjáák,k, ééss kköönynyöö--
rröögnek oly istenhez, aki meg nem tart!gnek oly istenhez, aki meg nem tart!......

Ki mondta meg már régóta?Ki mondta meg már régóta?

...... JelentsJelentséétek meg tek meg éés hozzs hozzáátok eltok el , s, s tt
egyetemben tanegyetemben tanáácskozzanak:cskozzanak: ki mondta ki mondta 
meg ezt rmeg ezt réégtgt l fogva, l fogva, éés jelents jelentéé meg elmeg el --
rere?? Vajon nem Vajon nem één, az n, az ÚÚrr?? ÉÉs nincs ts nincs tööbbbb
Isten nIsten náálam, igaz Istenlam, igaz Isten éés megtarts megtartóó
nincs knincs kíívvüülem. Tlem. Téérjetekrjetek één hozzn hozzáám, hogy m, hogy 
megtartassatok fmegtartassatok fööldnek minden hatldnek minden hatáárai,rai,
mertmert één vagyok az Isten, n vagyok az Isten, éés nincsen s nincsen 
ttööbb!bb!”” ((ÉÉsasa 45:1945:19--22).22).
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Kemény szív ek!Kemény szív ek!

„„EmlEmléékezzetek meg errkezzetek meg err l,l, éés legyetek s legyetek 
erer sek,sek, vegyvegyéétek eszetekbetek eszetekbe, p, páártrtüütt k!k!
EmlEmléékezzetek meg a messze rkezzetek meg a messze réégi dolgokgi dolgok--
rróóll, hogy , hogy één vagyok Isten n vagyok Isten éés nincsen s nincsen 
ttööbb; Isten vagyok, bb; Isten vagyok, éés nincs hozzs nincs hozzáám ham ha--
sonlatossonlatos. Ki . Ki megjelentem kezdettmegjelentem kezdett l fogl fog--
vava a va vééget,get, éés els el re azokat, amik mre azokat, amik méégg
meg nem tmeg nem töörtrtééntekntek, mondv, mondváán: tann: tanáácsomcsom
megmegááll,ll, éés vs vééghez viszem mindenghez viszem minden......

Kemény szív ek!Kemény szív ek!

...... akaratomat; ki elhakaratomat; ki elhíívom napkeletrvom napkeletr l a l a 
sast, messze fsast, messze fööldrldr l tanl tanáácsom fcsom féérfirfiáát;t;
nem csak sznem csak szóóltam, ki is viszem,ltam, ki is viszem, elvelvéégege--
zemzem, meg is cselekszem! Hallgassatok , meg is cselekszem! Hallgassatok 
rereáám, kemm, keméény szny szíívv ek, akik tek, akik táávol vagyvol vagy--
tok az igazstok az igazsáágtgtóól. Elhoztam igazsl. Elhoztam igazsáágomat,gomat,
nincs messze, nincs messze, éés az s az één szabadn szabadííttáásomsom
nem knem kéésik,sik, SionbanSionban lesz szabadlesz szabadííttáásom,som,
ééss IzrIzrááelenelen dicsdics sséégem.gem.”” ((ÉÉsasa 46:846:8--13). 13). 
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A próféták hozzánk szólnakA próféták hozzánk szólnak

„„A hajdani prA hajdani próóffééttáák kevk kevéésbsbéé szszóóltak ahltak ah--
hoz az idhoz az id hhööz, amelyben z, amelyben ééltek,ltek, inkinkáábbbb
azokhoz az idazokhoz az id khkhööz szz szóóltak, amelyekben ltak, amelyekben 
mimi ééllüünknk, hogy , hogy íígy a prgy a próófféécia mcia méég erg er --
sebbsebb legyen ellegyen el ttttüünk. nk. ‘‘Mindezek pedig Mindezek pedig 
ppééldakldakééppen estek rajtuk; megppen estek rajtuk; megíírattakrattak
pedig a mi tanulspedig a mi tanulsáágunkra, akikhez az gunkra, akikhez az 
idid knek vknek véége elge eléérkezettrkezett’’ (1Kor 10:11).(1Kor 10:11).””

((Selected MessagesSelected Messages, 3. k, 3. köötet, 338tet, 338--339. oldal339. oldal).).


