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1 De használnod kell az Istenbe vetett hitet, hogy működésbe hozd. Tehát a saját 

feltámadásod benned van. A feltámadásod benned nyugszik, a szellemedben.  

2 Tudjátok, amikor Jézus meghalt a kereszten, „a lelke leszállt a pokolba és prédikált a 

lelkeknek, amelyek börtönben voltak, amik nem tértek meg a hosszútűrés napjaiban, Noé 

idején.” A teste a sírba ment. De mielőtt meghalt, a Szellemét Isten kezére bízta. „A Te 

kezedbe teszem le Szellemem.” Tehát, látjátok, a Szelleme Istenhez ment; a lelke a 

pokolba ment; a teste a sírba ment.  

3 Az a Szellem, ami Őbenne volt, Isten Szelleme volt. És az a Szellem „sokszor és 

sokféleképpen kente fel a prófétákat, hogy vigyék el az Üzenetet az emberekhez; az 

utolsó napokban Krisztus által; és most, ezekben a napokban itt, az Evangélium által.” 

Amikor befogadjuk Krisztust a szívünkbe, ott van minden, amire szükségünk van. Ott Örök 

Élet van.  

4 Na most, Krisztus nem jöhetett vissza, míg három nap el nem telt. Mivel a Szelleme a 

színfalak mögött volt, mint egy ilyen rács, nem mehetett át a rácson, mert az Isten 

kimondott Szava volt, hogy „a sírban kell feküdnie három nap és három éjjel”. Tehát nem 

jöhetett vissza, míg a három nap és három éjjel le nem telt. Aztán, amikor letelt a három 

nap és három éj, a Szelleme szabadon lett engedve. Az egyenesen a lelkéhez ment és a 

lelke visszajött és felvette a testet és betöltötte, amit mondott: „Van hatalmam, hogy 

letegyem az Életemet; és van hatalmam, hogy újra felvegyem azt. Van hatalmam.” 

5 Most, mindnyájatoknak van hatalma ugyanígy, mivel Istennek fiai és lányai vagytok. 

És ugyanaz a Szellem, ami ma reggel bennetek van, a Szent Szellem, ami ma reggel 

bennetek van, ugyanaz a Szent Szellem fog titeket feltámasztani. Tehát van hatalmatok, 

hogy feltámasszátok magatokat.  

6 Amikor meghalsz, a lelked Isten oltára alá megy, nem a… egyenesen Isten 

jelenlétébe. Tehát a szellemed Istenhez megy, de nem tudsz visszajönni. Emlékezzetek, a 

Bibliában ez van: „Az oltár alatt lévő lelkek azt kiáltják: ’Meddig még, Urunk, meddig 

még?’” És nem térhetnek vissza, amíg az Írások nincsenek betöltve, úgy, ahogy Jézus sem 

jöhetett vissza, amíg az Írások be nem teljesedtek. Aztán, amikor minden elvégeztetett, 

minden szenvedésnek vége és a testvérek is ugyanazokat a dolgokat szenvedték el, vagyis 

mi is elszenvedtük, amit ők szenvedtek, és így tovább… Akkor azon a napon pontosan 

tudni fogod, hogy hová temettek el téged, a szellemed szabadon lesz engedve Istentől és 

el fog jönni a lélekhez. 



7 A lélek az a részed, aki ismer és megért, az intelligenciád. Emlékeztek a látomásra, 

ami volt nekem nemrég, vagyis arra a kis átmenetelre, hogy elmentem arra a helyre és 

láttam azokat az embereket? [A gyülekezet azt mondja: „Ámen.” – a szerk.] Tehát a 

szellemed vissza fog térni ahhoz a testhez és az az a fajta test, a lélek, ami egy olyan test, 

aminek nem kell ennie és így tovább. „Ha ez a földi sátor elbomlik is, nekünk van egy 

másik, ami már vár.” Egy mennyei test. És azzal a szellemmel és azzal a lélekkel és 

mennyei testtel fel fogod támasztani ezt a természeti testet a nagy Millenniumra. Értitek? 

Bennetek megvan az erő már most, hogy ezt megtegyétek. De az az erő, ami most 

bennetek van, egy új világot tudna teremteni. Istenben nincsenek kicsi, gyenge részek és 

nagy, kemény részek, amik erősek. Istennek a legcsekélyebb kis érintése is mindenható. 

Értitek? Isten legcsekélyebb kis érintése. Így hát, tudjátok… 

 Tehát most próbállak titeket bevinni a hitbe. 

8 Tudjátok, hogy valami történt veletek keresztényként. Tudjátok? [A gyülekezet azt 

mondja: „Ámen.” – a szerk.] Régebben itt lent mentél a sárban, minden sárral és bűnnel, 

és ivással, szerencsejátékkal és a világ dolgaival. Nos, amint elhitted, hogy Krisztus 

megbocsátja a bűneidet, felülemelkedtél ezeken a dolgokon. Most itt fent jársz, látod, 

minden fölött. Miért? Mert hiszed, hogy keresztény vagy. Aztán amikor elfogadtad 

Krisztust, és a Szent Szellem eljött hozzád, akkor van hited a Szent Szellemben, amely erőt 

ad neked, hogy az olyan fajta bűnös élet fölött járj. 

9 Nos, tehát az egyetlen dolog, amit tenned kell, hogy magasabbra menj a 

gyógyulásba, csak annyi, hogy legyen több hited, hogy egyre csak az jöjjön belőled. 

Értitek? És tessék, itt van. És amikor beteg vagy és nem vagy keresztény… Legyél 

kereszténnyé most rögtön, hogy a gyógyító erő beléd szálljon azzal, hogy kereszténnyé 

leszel! És ez hitet fog adni neked, hogy felülemelkedj a bűnön. Ez hitet ad. És minden, 

amire szükséged van ezen az úton, pontosan ott van most benned. És az egyetlen dolog, 

amit tenned kell, az, hogy legyen hited Istenben, ami a Szent Szellem által előhozza 

belőled azokat a jó dolgokat, amik benned vannak. Tehát most világosan megértitek? 

Értitek? [A gyülekezet azt mondja: „Ámen.” – a szerk.] 

10 Azt hiszem Billy mondta nekem tegnap este, felhívott és azt mondta: „Gyere el ma 

reggel, különösen mert egy ember eljött, aki azt hiszi, hogy arról a Hét Pecsétről lesznek 

szolgálatok ezen a héten.” És egy beteg gyermeket hoztak, azt hiszem. És ha itt van most, 

uram, ne feledje, nem tud… Az ön hitének kell előre törnie azért a gyermekért, ha ez egy 

kicsi, kisgyermek. 

11 De most hadd vegyek egy másik Íráshelyet, ha ez rendben van, csak egy pillanatra. 

[Neville testvér azt válaszolja: „Folytasd csak tovább, testvér! Ámen.”]  

12 Emlékezzünk csak vissza most, az evangéliumokban, azt hiszem, az ApCsel 16. 

fejezetében olvashatjuk, ahol Pál és Silás börtönben volt egy éjjel. Megverték őket, mert 



kiűztek egy gonosz szellemet egy jövendőmondó lányból. És ez… És az urai dühösek lettek 

emiatt. Megverték őket, a belső börtönbe zárták őket. És miután ezt tették, miközben Pál 

és Silás imádkozott, Isten földrengést küldött, és megrázta a börtönt. 

13 A filippi börtönőr százados lévén, aki ha elvesztette foglyait, a saját életével kellett 

volna fizetnie a foglyokért. Előhúzta a kardját, és öngyilkos akart lenni, amikor Pál 

odaszaladt, és azt mondta: „Ne tégy kárt magadban! Mindnyájan itt vagyunk.”  

14 És ennek a századosnak volt valami benyomása Pálról és azokról. Lehet, hogy ők 

dicséreteket énekeltek. Talán bizonyságot tettek vagy csináltak valamit. De bármi is volt, 

tudták róluk, hogy szent emberek. Tudták, hogy valami miatt ezek a férfiak különböznek a 

többiektől. Mert gyorsan megkérdezte: „Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Mit kell 

tennem, hogy megmeneküljek?” 

15 Pál azt mondta: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és a házad népe.”  

16 Nos, ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban… Ez nem jelenti azt, hogy az ő üdvössége 

menti meg a háza népét. De ha van elég hite Istenben a saját üdvösségéhez, akkor 

ugyanilyen hite lehet a háza népe számára is. És a háza népének is be kell jönnie, látjátok, 

ugyanaz a dolog. 

17 Ugyanúgy, ahogy Jób tette, ahogy a minap mondtam Georgiában, egy 

összejövetelen. Jób azt mondta: „Nem tudom, hogy a gyermekeim vétkeztek-e, de mi 

van, ha vétkeztek?” Jóbnak egy dolgot kellett tennie, hogy megigazuljon; égőáldozatot 

kellett bemutatnia. Azt mondta, hogy égőáldozatot mutat be, hogy ha gyermekei 

vétkeztek, akkor a bűneik bocsánatot nyerjenek. És jó volt, hogy az apa ezt tette. Ez egy 

jó gondolkodású apa. Több ilyen apára lenne szükségünk manapság. És Jób bemutatta az 

égőáldozatot. Ez még a tragédiája előtt történt. 

18 Amikor azonban gyermekei mind meghaltak, juhai mind elpusztultak, és mindene, 

ami volt elveszett, a hamukupacon ült a háza mögött és egy cserépdarabbal vakargatta 

magát.  

19 Megfigyeltétek a tragédiája napjai után, amikor Isten elkezdte helyreállítani őt? 

Amikor tízezer marhája volt, és így tovább, az Úr a dupláját adta vissza. Megduplázta a 

juhait, és mindent megduplázott. De észrevettétek? És Isten adott Jóbnak hét gyermeket 

is. Gondoltatok már arra, hogy hol voltak? Az az égőáldozat ott volt őértük. Meg lettek 

mentve; a dicsőségben voltak, várták őt, hogy megérkezzen. Ma is velük van. „Üdvözülsz 

te és a házad népe.” Értitek? Nos, Jóbnak egy dolgot kellett tennie, hogy megigazuljon; 

égőáldozatot kellett bemutatnia. 

20 Neked egy dolgot kell tenned, hogy megigazulj: higgy Istenben! Mert hit által 

üdvözülsz, hit által gyógyulsz meg, hit által kapod meg mindazt, amid van. Hit által van, 

hogy elhiszed azt. Most pedig: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és a házad 

népe.”  



21 Nos, uram, ha idehozza a babát, hogy imádkozzunk érte, akkor ön higgyen! Itt 

vagyok, hogy a hitemet az öné mellé tegyem, és együtt hisszük, hogy Isten meg fogja 

gyógyítani azt a babát. 

22 Látjátok, bennünk van az erő, hogy ezt megtegyük. Benned van az erő, hogy 

megtedd. Minden kereszténynek megvan a hatalma ehhez. De most, ha tudunk… Ezt a 

hatalmat egy törvény irányítja.  

23 Ahogy gyakran mondtam, ez olyan, mint ahogy a gravitáció irányítja a vizet, mert ez 

egy törvény. A gravitáció szabályozza a vizet. 

24 A napot a… vagyis a földet, a föld forgása irányítja. Egyszerűen nem veheted rá a 

napot egy dologra, aztán azt mondod: „Azt hiszem, szeretnék még egy kicsit aludni. 

Várj egy órát!” Nem fogja megtenni, látjátok, mert van egy törvény. Ha ennek a 

törvénynek megfelelően fogsz munkálkodni, nos, akkor minden rendben lesz. Ha időben 

lefekszel, időben fel tudsz kelni. És ha te… 

25 Mint ahogy itt van a Superior-tó, az Ontario-tó, a Huron-tó és az összes nagy tó itt 

fent. Ott Nevadában, Kaliforniában, Arizonában és Új-Mexikóban több tízezerszer ezer 

hektárnyi földünk van, ami ég ezért a vízért, hogy a föld teremjen valamit. Az egész 

világot el tudná látni élelemmel, ha ez a víz, amit itt fent van, ott lent lenne. És meg sem 

kottyanna neki, mert forrás táplálja. Amint kimegy belőle, ismét csak feljön egy szintre, 

mert a gravitáció tartja ott. Nos, ha tudnánk a gravitáció törvénye szerint munkálkodni, 

tudnánk venni ezeket a Nagy-tavakat és megöntözhetnénk az egész országot, 

elláthatnánk élelemmel az egész világot és akkor senki sem éhezne. De nem ülhetünk itt 

azt mondva: „Igen. Értem. Biztos.” Nekünk kell mennünk, hogy megtegyük. 

26 Nos, ez ugyanígy van Isten törvénye szerint is. Isten törvénye a hit. És nekünk van 

hitünk itt, ma reggel, hogy minden betegség meggyógyuljon, bármi megtörténjen. De ezt 

egy törvény szabályozza és ez a törvény a hit. Isten törvénye a hit. Jézus azt mondta: 

„Bármire vágysz, amikor imádkozol, ha hiszed, hogy megkapod, meglehet az neked.” 

Tessék. Tehát ezt a hit irányítja, és a hit éppen úgy adatik nekünk, ahogyan szükségünk 

van arra. Nos, nekünk muszáj… Isten kirendel valamennyi hitet néhányunknak, másoknak 

más hitet. Ez nem valami nagy természetfeletti erő, amivel rendelkezel. Mert amikor 

kereszténnyé válsz, már rendelkezel a hatalommal, de nincs hited ennek az erőnek a 

működtetésében. 

27 Tehát most, ma reggel, amikor jössz, hogy imádkozzunk érted, ne feledd, a Biblia 

mondja ezt! Így igaz. Jakab 5:14: „Ha vannak köztetek betegek, hívják a gyülekezet véneit. 

Kenjék meg őket olajjal, és imádkozzanak értük! A hitből fakadó imádság megmenti a 

beteget, és Isten felsegíti.” Ez egy ígéret, ha hinni fogsz benne. Ezért látjátok, a gyógyulás 

az egyénre van bízva. 



28 Így volt a Názáreti Jézus napjaiban is. Nem tudta meggyógyítani az embereket a saját 

hitük ellenére. Azt mondta: „Meg tudom tenni, ha hiszed. Ha hiszel benne, hogy képes 

vagyok erre, akkor meg tudom tenni.” Ha el tudod hinni! 

29 Tehát egyesek a gyógyítás erejét másokra vetik, az evangélistákra. Ez nem az. A 

gyógyulás ereje benned van. Az benned van. Egyszerűen csak a ló elé teszik a szekeret. 

Az evangélistának nincs ereje gyógyítani. 

30 A Szent Szellem az, akinek van ereje gyógyítani és neked megvan a Szent Szellem. Ez 

az a kis fa, ami te vagy és minden, amire szükséged van, az benned van. Ezért csak kezdj 

el inni Isten ígéretéből, és mondd: „Ez az igazság. Isten azt mondta, hogy meg fog 

gyógyítani engem. ’Az Ő sebei által gyógyultam meg.’” Tessék, itt van. Tudod, mit 

csinálsz? Elkezdesz gyógyulást előhozni, ez minden. Értitek? És aztán mások is láthatják, 

hogy mid van.  

31 Tehát ez az: „A hit a remélt dolgok valósága; a nem látott dolgok bizonyítéka.”  

32 Lehet, hogy kiültetem ezt a kis fát. Nem látom az almákat, de azok ott vannak 

benne. Az a kis fa tudja, hogy benne vannak. Ezért egyszerűen csak elkezd inni, teremni 

és teremni, mert tudja: „Az bennem van. Egy idő után előhozom innen bentről. Adj egy 

kis időt! Csak tarts meg engem még egy kis ideig!” Csak iszik tovább. „Igen, tudom, hogy 

az almák bennem vannak. Egy idő után előhozom azokat.” És tudod, az első dolog, hogy 

már jönnek is. Itt jönnek az almák, mert hitte, hogy azok benne vannak.  

33 És ha hiszed, hogy a Szent Szellem ereje benned van, hogy meggyógyítson téged, 

akkor már ott vagy. Csak teremj tovább! Van hited. Az eredményeket nem láthatod 

azonnal. Azt nem látod.  

34 Nos, látjátok, Jakab Ábrahámot a cselekedetei által igazította meg. Pál Ábrahámot a 

hite által igazította meg. Mit mondjunk akkor a kettő között? Ábrahám arról beszélt, 

amit… Úgy értem, Pál arról beszélt, amit Isten látott Ábrahámban. Jakab pedig arról 

beszélt, amit az emberek láttak Ábrahámban. Értitek? Na, látjátok? 

35 Ezért Isten tudta, hogy Ábrahámnak volt hite, mielőtt a baba megszületett. És 

Ábrahám ezt azzal bizonyította Istennek, hogy aszerint viselkedett, hogy a baba meg fog 

érkezni, mikor steril volt. Nem voltak gyermekei. A feleségének méhe elhalt, ő pedig steril 

volt. De mégis tudta: „Ott van valahol az a baba.” Látjátok, folyamatosan itta az ígéretet, 

Istenre, a nagy El-Shaddai-ra, a Mellre hajolva. Odahajolt, ivott, tudva, hogy Isten meg 

fogja adni neki; tudta, hogy ez egy ígéret és Neki meg kell tennie. 

36 Mi pedig Ábrahám gyermekei vagyunk. Tehát támaszkodjunk az Ő ígéretére, és 

maradjunk ott, tudva, hogy Isten meg fogja tenni. Ő mondta. Na most, hiszitek ezt? [A 

gyülekezet azt mondja: „Ámen.” – a szerk.]  

37 Akkor hadd sorakozzanak fel ide a betegek az egyik vagy a másik oldalon, akik 

szeretnék, hogy imádkozzunk értük. És ha idehívjuk a véneket és megkenjük őket olajjal, 



imádkozni fogok értük, és hisszük, hogy Isten mindegyiküket meggyógyítja. „Ha 

hiheted…” 

38 Teddy, hol vagy? Gyere át ide, a jobb oldalra. Így jó. És szeretném, hogy játsszátok a 

„Higgy, ó csak higgy”-et.  

39 És amíg idejönnek, hajtsuk meg a fejünket, a többiek a hallgatóságból és legyünk 

imádságban ezekért az emberekért, akik idejönnek! 

40 Mennyei Atyánk, ma reggel Eléd hozzuk Jézus Krisztus Nevében ezt a szegény, beteg, 

szenvedő emberiséget, amely ebben a szörnyű, katasztrofális állapotban van. Hiszek 

Benned, Uram. Tudom, hogy Te Szavaid igazak. Annyira igazak! Nem múlhatnak el, mert 

Azok Isten örök és örökkévaló Igéje. Mindenhatóak, ahogy Isten is az, mert Azok az Ő 

részei. „Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige. És az Ige testté 

lett és közöttünk lakott.” Hisszük ezt, Urunk, teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, 

mindennel, ami bennünk van. Hisszük ezt. 

41 Én próbáltam egyszerű, gyermeki módon bemutatni az embereknek, hogy 

megértsék és tudják, hogy Isten Ereje rejlik bennük. Bárcsak lenne hitük és követnék Isten 

rendeléseit!  

42 Így lettek megmentve. Jöttek és megbánták bűneiket, és megkeresztelkedtek Jézus 

Krisztus Nevében, e szerint a Biblia szerint – ApCsel 2. És aztán Péter azt mondta, hogy: 

„Veszitek a Szent Lélek ajándékát.” És itt is van, pontosan, mert Ez Isten Igéje, ahogy 

megnyilvánult. 

43 Nos, Atyánk, tudjuk, hogy most ugyanez igaz, amikor megkenjük a betegeket olajjal 

és imádkozunk értük. „A hitből fakadó imádság megmenti a betegeket. Isten felsegíti 

őket.” Istenem, ma reggel hadd hagyja el mindenki ezt az oltárt, ezen a helyen annyira 

boldogan és örvendezve, tudva, hogy Isten meggyógyította őt. „Menj és gyógyulj meg!” 

Mivel Rád bízzuk őket most, Jézus Krisztus Nevében. 

44 Hadd gyógyuljon meg mindenki és kapjon látást arról, hogy mit jelent ez! „Mint 

Ábrahám, aki azokat, amelyek nincsenek, úgy nevezte mintha lennének.” Nem számít, 

hogy milyenek az eredmények, annak semmi köze a hithez. Az eredmények semmik. A hit 

már megvetette a lábát. „A hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgok 

bizonyítéka.” Istenem, hadd szálljon ez le mélyen a szívükbe, mert szükségük van Rád! 

45 Alázatos szolgádként állok itt a többi szolgálóval együtt, és imádkozom, Istenem, 

hogy helyezd a szívünkre ezeket a beteg embereket! Jézus Nevében kérjük. Ámen. 

46 Valaki azt mondta, hogy Estle Beeler testvér az épületben van. És azt hiszem, van itt 

egy másik szolgáló is, aki az imádságot vezette ma reggel. Szeretnénk megkérni minden 

itt lévő szolgálót, bármik is ők, ha feljönnétek és ideállnátok velünk e köré az oltár köré 

egy pillanatra, egy kicsit, ha kérhetem, testvéreim. És a férfiak… Ben testvér, köszönöm. 

Gyertek fel és álljatok ide körbe az oltár köré, hogy együtt imádkozhassunk ezekkel az 

emberekkel, rájuk tegyük a kezünket. 



47 Ahogy az éneket játsszák és a szolgálók elfoglalják a helyüket itt, hogy így mi, 

mindnyájan a betegekre tehessük a kezünket.  

48 Lássuk meg, hogyan jött le ott a hegyről! Látok egy Embert, amint jön, semmiben 

sem különbözött a többi embertől. Csak egy átlagos Ember volt, eléggé kistermetű, 

meglehetősen törékeny. Látjuk, ahogy letekint, szemei egy jelenetet figyelnek, amely lent 

a völgyben játszódik. Az Ő apostolai azok. Van velük egy fiú ott lent, aki epilepsziás és 

nem kétséges, hogy azt mondják: „Gyógyítsd meg, Uram! Gyógyítsd meg!” 

49 De, látjátok, csak azt mondani, „gyógyítsd meg, Uram, gyógyítsd meg”, nem elég. Ez 

egyszerűen nem fog menni. Lennie kell valaminek amögött, hogy „Gyógyítsd meg, Uram, 

gyógyítsd meg!” Értitek? Bárcsak el tudnám érni, hogy higgyétek és teljes szívetekből 

higgyétek, hogy meg fogtok gyógyulni, ha el tudnám érni, hogy valóban megkapjátok 

erről a látást.  

50 Na most, figyeljétek, azok a tanítványok, akik ott álltak, talán rázták őt, talán 

erősebben lökdösték. „Hidd el, testvér! Hidd el! Halleluja! Hidd el! Gyógyítsd meg, Uram! 

Gyógyítsd meg!” De az ördög csak ott maradt, mert nem talált elég hitet, amitől elment 

volna. 

51 De itt jött Valaki, lefelé a hegyről. És amint az ördög felismerte, hogy ez egy kicsit 

más, mint a többi ember… Értitek?  

52 Nos, ilyen emberek akarunk lenni, mint az Úr Jézusunk. Bizony! Ne csak egy 

látványosság miatt jöjjünk, hanem úgy jöjjünk, hogy szeretjük a mi Istenünket és tudjuk, 

megbízatást kaptunk, hogy ezt tegyük. Ez a küldetésünk. 

53 Aztán, amikor odament az apához. Azt hiszem, erről írták azt az éneket, amit az 

Igéből komponáltak. Azt mondta: „Uram, könyörülj a fiamon, mert gyakorta zaklatja az 

ördög!” Azt mondta: „Tűzbe dobja és senyved és így tovább.” Azt mondta: „Elvittem a 

tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. De én… én… úgy gondoltam…”  

54 Azt mondta: „Megtehetem, ha hiszel. Tehát megvan bennem az Erő, hogy 

megtegyem, ha tudsz hinni.”  

55 Vajon Isten engedné, hogy ráktól sújtott emberek, akik itt ülnek ma reggel, akik 

ágyhoz kötöttek, ráktól és leukémiától, betegségtől, nyomorúságtól szenvednek… Isten 

meggyógyítaná őket, és elmenne melletted? Nem valószínű. Nem. Értitek? Ő nem 

hibázik. „Megtehetem, ha hiszel.” Mit mondott? 

  Minden lehetséges, higgy… 

 Tyler testvér, gyere fel… 

  Higgy, ó csak higgy! 

  Higgy, ó csak higgy! 

56 Tehát, ahogy most imádkozom, szeretném, ha kezeteket az emberekre tennétek. 

Bármi is az, amire szükségük van… és menjetek végig a soron!  



57 Neville testvér, kend meg olajjal és a testvérek… 

58 Szeretném, hogy most mindenki hajtsa meg a fejét a hallgatóságban. Legyen 

mindenki mély imádságban!  

  Higgy, ó csak…  

59 Uram, imádkozom, könyörülj ezeken az embereken, és gyógyítsd meg őket Jézus 

Krisztus Neve által. Ámen.  

 A Názáreti Jézus Nevében… 

60 [Branham testvér és a szolgálók kézrátétellel imádkoznak a betegekért, miközben 

Neville testvér megkeni őket olajjal. Üres hely a szalagon – a szerk.] 

61 A sor mentén sokan figyelik őket, hogy lássák a reakciójukat, hogy milyenek voltak, 

hogy meglássák, hogyan reagálnak a cselekedetükre. Van itt valami, ami egy cselekedet: 

felálltak és előre jöttek. A másik dolog az, hogy hogyan reagálnak az általuk végrehajtott 

cselekedetre. Miután odajutottak, hogy hiszik, hogy amikor imádkoznak értük, 

meggyógyulnak, akkor figyeljétek meg a cselekedeteik reakcióját! 

62 Nos, biztos vagyok benne, hogy a pásztorunknak van egy jó üzenete számunkra ma 

reggel.  

63 Egy dolgot szeretnék egy pillanatra megjegyezni: itt állt egy katolikus lány az oltár 

mellett. Néhány napja nálunk járt a férjével. Jó ideje ismerem a férjét. És volt valami ott a 

személyes beszélgetés alatt.  

64 Volt egy látomásunk. Ott voltunk… Régebben ezt itt tartottam a gyülekezetben, de 

az egész délelőtt egyszerűen csak erre ment el, és így tovább. És így ez ott volt. 

65 Egyáltalán nem mondtam el semmit, mert ő egy lány, és a másik dolog, végig 

katolikus templomban nevelkedett, és így tovább. De eljött beszélgetni az édesanyja 

érdekében. És az idő alatt láttam egy látomást az édesanyjáról. Elmondtam neki, hogy mi 

volt az anyukája problémája, és körülírtam, hogy hogyan néz ki az anyukája. 

Természetesen ő volt annak a bírája, hogy az igaz volt-e, vagy sem. Életemben nem 

láttam az édesanyját. A lány tudja ezt. 

66 És a lány ma reggel idejött az oltárhoz, felállt, hogy megvallást tegyen és elfogadja 

Krisztust Megváltójának. Ma reggel tette meg ennél az oltárnál. 

67 Neville testvér nem tudta ezt, így megkente olajjal. Hogyan munkálkodik Isten! 

Olajjal kente meg, mint beteget. De figyeljétek a Szent Szellem mozdulását! Tehát, mivel 

meg lett kenve, valójában nem beteg, hanem felkent. Látjátok, hogyan munkál mindent 

megfelelően? Most keresztényként állt ide, miután azzá vált, amit mi kereszténynek 

gondolunk. Azt mondta: „Imádkoznál édesanyámért? Beteg.” Ez ugyanaz a személy. 

Tehát a kenet olaját korán alkalmazták. Arra gondoltam, mennyire helyénvaló, látjátok, 



valaki éppen megtért. Krisztus mindnyájunkért odaállt. Mindenkiért közbenjár. És amint 

ez a lány kereszténnyé lett, ő is közben akar járni valakiért, ami megmutatja, hogy 

Krisztus Szelleme jön belénk, amikor valóban megtérünk. Nos, ez igazán jó. 

Természetesen nagyra értékelem ezt, egy ilyen nagyszerű keresztény hívő lelkületet. 

Tehát csak emlékezzetek… 

68 Tehát, ennek a fiatal hölgynek, aki itt van valahol, és egy másik katolikus hölgynek, 

aki eljött vele, szeretnék mondani pár szót, mielőtt átadom a szolgálatot a pásztorunknak. 

[Neville testvér azt mondja: „Ámen.” – a szerk.]  

69 Nos, a katolikus egyház valamikor olyan volt, mint ez a gyülekezet. Ha visszamész és 

olvasod a Bibliát, – amiben hiszünk, – akkor megtudod, hogy a katolikus egyház volt az 

első egyház. Így igaz. De eltávolodott Ennek a tanításaitól. Ez a katolikus egyház tanítása 

volt. De látjátok, van hatszáznál is több egyéb könyvük, amit pápák és ilyesmik írtak. Azok 

ugyanolyan szentek számukra, mint ez a Biblia. 

70 Szóval, látod, ez arról szól, hogy még nem változtál meg. Annyi történt veled, hogy 

épp’ most tértél meg. Érted? Nos, ha veszed… Persze, azt hiszem, néhányan közületek… 

Ők ketten, ma reggel, nők voltak. Lehet, hogy néhány katolikus férfi is ül itt.  

71 Ha visszamész az egyház történetéhez, ha megkérdezhetnéd a papodat: „Ezeknek az 

apostoloknak a cselekedetei itt a Bibliában volt az a mód, ahogy… Ezek voltak a korai 

katolikusok?” Azt fogja mondani: „Igen”. És így igaz. Azok voltak. Tehát nekik… nézzék 

meg milyen hitük volt! Egyszerű kis helyeken találkoztak. Soha nem mondtak Üdvözlégy 

Máriákat vagy Miatyánkot. Ez az egyház hagyománya. Mit mondtak? Istent dicsérték. 

Kiáltoztak. Sírtak. 

72 Nézzétek itt az ApCsel 2-ben, amikor szent Péter, Jakab, János apostol és 

mindnyájan együtt voltak. A Biblia azt mondja, hogy nyelveken szóltak. És kiáltoztak, sőt 

úgy viselkedtek… annyira telve voltak Szellemmel, hogy úgy viselkedtek, mintha részegek 

lennének, míg végül a külvilág megkérdezte: „Hát nem részegek ezek mind?”  

73 És akkor Péter, az apostol, a nagy Szent Péter felállt, és azt mondta: „Férfiak és 

testvérek, ezek az emberek nem részegek, hanem telve vannak Szellemmel” – mivel a 

Biblia mondja, hogy így volt. Tehát a tanításuk szerint ez volt a korai katolikus egyház. 

74 Na most, látjátok, körülbelül kétszáz év után az előkelők kezdenek bejutni a 

gyülekezetbe. Aztán mit csináltak? Létrehozták az első szervezetüket a Niceai Zsinaton, 

Kr.u. 606-ban. Létrehozták a saját… Amikor megtartották a Niceai Zsinatot Niceában, 

Rómában, elkezdték behozni az összes nagy előkelőséget, és egyszerűen csak formáltak 

egy gyülekezetet és alapítottak egy egyházat.  

75 Ezt követően négyszer-ötször szétszakadtak. Tovább mentek onnan a püspökhöz; a 

püspöktől a pápáig. És onnan jöttek a görög ortodoxok és mások, egészen addig, míg szét 

nem szakadtak odáig, ahol ma látod. Az egyszerűen mindenféle szakadásokban van. 



76 De amit mi próbálunk tenni, katolikus barátaim… Látjátok, mi is katolikusok vagyunk. 

Mi vagyunk a korai, kezdeti katolikusok. És most többnyire pünkösdinek neveznek 

minket, így hivatkoznak erre a gyülekezetre, mert hiszünk a pünkösdi áldásban. 

77 Ott szervezték meg a katolikus egyházat. És a mi pünkösdi szervezeteinkben ma, ha 

ez a világ még fennállna ötszáz évig, akkor ez a pünkösdi szervezet formálisabb lenne, 

mint a római katolikus egyház ma. Egyre csak távolodik ugyanúgy. És amikor 

szervezkednek, páholyt csinálnak belőle. Aztán csak páholyokká válnak; tagok és 

megtéretlen lelkek.  

78 Drága testvéreim, mindnyájan, mint Isten szolgája… Soha nem mondtam ezt 

korábban a világban, ebben a gyülekezetben, soha nem mondtam, de mint az Úr 

prófétája, azt mondom nektek: „Ez a Világosság. Járjatok benne!” [A gyülekezet 

örvendezik, és azt mondja: „Ámen.” – a szerk.] 

 

 

*** 


