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1 Köszönöm. Jó reggelt barátaim, leülhettek, ha akartok. 
[üres hely a szalagon. szerk.] 
Körül elül hét é el ezelőtt, 1946. május hetedikén, Indiánában a Zöld Malomnál egy 
Angyal jött hozzám, ember formában. Nem volt szárnya. Csak egy magasférfi volt, bokáig 
érő fehér ruhája olt. És azt o dta, hogy azért születte , hogy i ádkozzak a eteg 
emberekért. Azt mondtam neki, hogy iskolázatlan vagyok, írástudatlan és nem vagyok 
képes erre. Azt mondta, hogy királyokért, uralkodókért fogok imádkozni és lesz egy 
üzenet, mely az egész világra eljut. Egy üzenet, ami elmondja, hogy Krisztus második 
eljövetele közel van. És azt mondtam, erre én képtelen vagyok. És azt mondta, hogy ha a 
kezem ráteszem az emberekre, meg tudom majd mondani, mi a bajuk. Azt mondta: „Ha 
őszi te leszel, eljö  az idő, hogy is er i fogod a szí ek titkát” és azt hogy: „ha hinni 
fognak”. 
Azt mondtam „Nos, ez az, amiért imádkoztam. De nem értettem. És az Angyal az 
Írásokból utalt arra, hogy Jézus látta és is erte Filepet ielőtt odajött volna, és beállt 
volna az imasorba. És Jézus szólt hozzá, eg o dta eki, hogy ő keresztény, és hogy-
hogy hí ő”.  
Azt mondta: „Hogya  tudtad, hogy hí ő vagyok, és hogy nincs bennem hamisság?” 
Jézus így felelt:„Mielőtt Fülöp hí ott téged, láttalak a fa alatt.” 
Mire az így válaszolt: „Te vagy az Isten Fia!” 
Hiszitek, hogy Ő küldött e ge  hogy ezt tegyem? El tudjátok hinni? Hiszitek teljes 
szí etek ől? 
Aztán képes leszek segíte i ektek, ert… Mi segít nektek? Segít hinnetek Jézusban, 

i el Ő o dta eke , hogy ha elére , hogy az e erek higgye ek eke , és ha 
őszi te leszek, amikor imádkozok, akkor semmi sem fog az imádságom útjába állni.” 
Teljes szí etek ől hiszitek ezt? Most figyeljetek ide. Ez az.   
Most hallgassatok, itt a  Ő. Ti, akik láttátok a képet, amikor találkozunk az ítélet napján, 
ez az Angyal kb. fél méterre állt attól, ahol most állok. Ez így van. 
Most, a Jézus Krisztus Nevében átveszem a törvénykezést minden szellem felett ebben a 
teremben. És a mindenható Isten, aki felemelte a Fiát, visszaküldte a Szellemét a 
prófétájára, hogy kép iselje Őt, Ő go doskodjo  arról, hogy ez láthatóan megnyilvánuljon 
ma este.  
2 Az asszony távolodni látszik tőle . Egy-egy kórházban vagy egy re delő e , vagy egy 
kórházi re delő e , vagy valami ilyesmi, és vizsgálják éppen, és megnyomkodják az 
oldalát. Ez-ez-ez a bal oldalán van. És van egy középkorú férfi, és ez, ez egy daganat, és ez 
az asszony bal oldalán van. Két orvos van és ők, ők... 
Az egyik azt mondja, hogy meg lesz operálva, a másik azt mondja, hogy nem lesz 
megoperálva. Ez az igazság? Pontos volt a leírás? É  éppe  látok ala it ozdul i. Ő... 



Imádkoztak érted régebben egy, egy összejövetelen, egy evangelizációs összejövetelen.  
Látok egy embert, kedves, sötét hajú, éko y… Miért.., ez én voltam. Én, én imádkoztam 
érted.  
Daganat volt az agyadban és meggyógyultál. Látok egy fényt felvillanni körülötted. 
Meggyógyultál az agydaganatból. És e  e ől a áros ól agy, Illi ois ől jöttél. Ez igaz? 
És ahol imádkoztak érted valamilyen pálmafa, vagy egy, egy nagy óceán, egy tópart 
körbe, vagy valami más ehhez hasonló dolog, körbe pálmafák, ahol meggyógyultál. Igaz 
ez? Gyere ide. 
Jehova, a nagy Jehova Rapha, Aki megjelent egy rézkígyón, és megjelent a kereszten és 
most az utolsó napokban megjelent egy emberben, hogy elvegye a betegséget és a 

ű t... Hatalmas Isten, a te fiad Jézus Nevében megdorgálom az ördögöt, hogy hagyja el 
ezt az asszonyt. Jöjjö  ki előle és legye  egészséges. Iste  di sőségére kére  ezt a Fia 
Jézus Krisztus Nevében. Ámen. 
Hiszed, hogy jól leszel? Figyelj. Akarom, hogy menj Hozzá közel most. Próbáltad ezt tenni 
mostanában valahogy. Hegyek és völgyek voltak az életedben. Láttam egy sötét sávot 
mögötted. Voltál fent és lent, próbálkoztál és kerestél és próbálkoztál és imádkoztál és 
kerestél és próbálkoztál. Most menj tovább, be leszel töltve Isten jóságával és erejével. 
Isten áldjon meg. 
3 Hogy érzed magad? Hiszel teljes szí ed ől? Hiszed, hogy az Ő szolgája agyok? Hiszel? 
Most, gyorsan átmegy rólad erre a kisgyermekre. A babának sérve van. Van itt valami 
veled is. Szükséged van a megváltóra, Jézus Krisztusra. A gyermek apukájának szintén 
szüksége van rá. Így van? Mi dkettőtök ek szüksége a  arra, hogy kereszté y legye . 
Megígéritek, hogy ha Isten meggyógyítja a kisgyereketeket, akkor Neki fogtok szolgálni? 
Teljes szí etek ől? Hiszitek, hogy Ő eg tudja gyógyíta i? Tartsd a kezed a gyereke . 
Hajtsátok le mindannyian a fejeteket. Úr Jézus, megáldom ezt a gyermeket a Jézus 
Krisztus nevében.  
És Ura , add, hogy az Ő kis teste eggyógyulhasso . Had lehesse  jo a , és az Ő 
szerettei hadd válhassanak kereszténnyé ezen az éjszakán. És hadd szolgáljanak Téged 
teljes szí ük ől. A Jézus Krisztus e é e  kérte  ezt az áldást. Isten áldjon meg Titeket. 
Most menjetek, a gyermek meggyógyul.  
4 Gyertek, hozzátok a hölgyet. Nos, nem kell sietni, mindenki csak maradjon csendben, 
és legyen tiszteletteljes egy kicsit. Ne törődjetek ost az idő el, aradju k sak 
egyszerűe  se dese  egy per re. 
Rendben van Hölgyem, csak egy kicsit szeretnék Önnel beszélni. Hiszi, hogy én Isten 
szolgája agyok? Hisze , hogy ezt őszi té  így go dolja. Re d e . Akkor segíthetek, 
hogy lássa és elfogadja Jézust. Rendben. Az idegeivel van probléma. És egy gonosz 
szellem gyötri Önt, ott is van. Fekete, és hullámos hajú. De tudja, hogy eljött az ideje. 
Uhh… Szó al, te is sze edsz ala itől. Látok ala it eg yíl i aga  előtt. Csak egy 
pillanat. Ez egy.., látok egy-egy kórházat, vagyis valamilyen operációt. És ez, igen, kiveszik 
az epehólyagját. Ez régebben történt, sokkal fiatalabbnak látszik, és ez még mindig 
pro lé át okoz Ö ek. Igazak ezek a dolgok? Ez is igaz. Nézze  rá . Ez el e t Ö től. 
Menje  le az e el é yről ör e dez e és oldoga . Az a go osz lélek elhagyta Magát, 

ialatt itt állt. Iste , Jézus Krisztus e é e …..?.... 



5 Legye  hitetek. Nos, sak egy pilla atra. Kö eti őt. Iste  áldjo  eg test ér ő. Így kell 
örvendezni.  
Ott áll egy ő felett, ősz hajú, éppe  ost rá  éz. Szí  pro lé ája a , és ői aja, ott 
ül hátul az első sor a . Hiszed, hogy Jézus Krisztus eggyógyított. Ül ott alaki elletted, 
bélproblémája van. Isten áldjon. Fogadd el a gyógyulásodat, légy egészséges. Jézus 
Krisztus az Isten Fia gyógyít meg, és ehhez csak-csak hinned kell. Egy pillanat. Egy gyerek 

ellett… Csak higgyetek. Ott ül hátul, ugye akarja Ura , hogy egsza adulhasso  attól a 
sér től? A ásodik, aki ott ül… Hiszed, hogy Isten meg fog gyógyítani? Rendben, ha 
hiszed, akkor e elkedj fel a helyedről, és fogadd el a gyógyulásodat. Iste  áldjo , az a 
férfi, aki áll. Így kell ezt tenni. Légy egészséges.  
6 Valami felvillant. .. Egy asszony felállt, vagy valahol… Egy pillanat. Az úr Angyala abban 
a sarokban van. Látjátok? Nézzetek ide barátaim, mindenki. Nézzétek, pont ott fent áll 
ezen az oldalon. Látjátok az a millió kis sárga sugarat? Most, várjatok, elindul. Látok 
valamit, egy szolgáló testvér áll a szószéknél. Szívproblémája van. Magas vérnyomás. Egy 
pillanat. Ott van, fel is emeli a kezét.  
Isten áldjon meg, Uram. Evangéliumi prédikátor vagy, ugye? Szív és magas vérnyomás 
problémáid vannak? Jézus Krisztus azért van itt, hogy meggyógyítson. Elfogadod?  
Egy pillanat. Az a kisfiú, aki melletted ül, valamilyen rokonságban van veled, ugye? Hiszed, 
hogy Isten prófétája vagyok, tiszteletes Uram? Hiszed, hogy Isten prófétája vagyok. Annak 
a kisfiúnak van valami gond a torkával, ugye? Így van? Tedd rá a kezed. Isten, Jézus 
nevében, megáldom a fiút a gyógyulásáért. Isten áldjon meg. 
Az a hölgy, aki melletted ül, a feleséged. Látlak titeket, ahogy ugyanabban a házban 
laktok. Mond meg a kisfiúnak, hogy ne sírjon, meggyógyult. Jól lesz. Annak a hölgynek, ott 
a feje hátulsó részé  a  ala i. A fejé  és a sípőjé  a . Ez rák. Az a feleséged. Tedd rá 
a kezedet. Isten, Jézus nevében, gyógyítsd meg.  
7 Átmegy egy hölgyre, aki ellette ül, eki ői aja és szí pro lé ája a . Így a  
test ér ő? De te e  tartozol, a elletted ülőkhöz. Ők egy tá oli helyről jöttek ide. 
Ilionisból. Azt hiszem, hogy essziről jöttek. A szí  és ői pro lé ád.  Van egy hölgy Ön 
mellett, akinek veseproblémája van. Így van, hölgyem? Tegyétek egymásra a kezeiteket. 
Mindannyian, akik abban a sarokban vagytok, tegyétek egymásra a kezeiteket. Ó, Jézus, 
Isten fia, mialatt a Te hatalmas Lelked abban a sarokban mozdul, gyógyítsd meg ott 
mindannyiukat. Add meg, Atyám, Jézus Krisztus Isten Fia nevében kérem. Nyilvánuljon 

eg Iste  di sősége. Á e .  
8 Higgyetek Iste e . Ne kételkedjetek. Higgyétek tiszta szí ől, hogy Iste  eg fogja 
te i. Ne felejtsétek el, hogy az Ő jele léte közel a  és ez áldás. Hogy agy test ér ő. 
Egy pilla atra sak, szeret ék eled egy pár szót álta i. Hiszel teljes szí ed ől? Nézz sak 
rám egy pillanatra. Valami nem stimmel veled. Nem vagy kapcsolatban Istennel. Isten 
akaratán kívül vagy. Ez pontosan így van. Nem voltál valamilyen prédikátor, vagy valami 
ilyesmi? És visszacsúsztál. Rászoktál a dohányzásra, meg ilyenek, és hátat fordítottál 
Istennek. Igaz? De ma azért jöttél ide, hogy rendbe hozd a kap solatodat Iste el. Nos, Ő 
szeret téged. Ő eg fog eked o sájta i és isszaállít téged az Ő szolgálatá a. Hiszed 
ezt? El akarod ezt fogadni, emeld fel akkor a kezed. Mindenható Isten, átkozott legyen az 
az ördög, a i egkötözi e ek a ő ek az életét. Gyere ki e ől az asszonyból, te 
démon. Isten szolgája... Hagyd el őt! Jézus Krisztus e é e , gyere ki előle. Re d e  



a , hölgye , e j to á  az utado , a ű eid ost eg a ak o sájt a. Me j issza, 
és szolgáld Iste t teljes szí ed ől. Iste  áldjo  meg.  
9 Mo djuk, hogy á e , di sőség Iste ek! Néhá ya , akik ott ki t agytok, iért e  
hisztek? Higgyetek Istenben! És vissza, ott, bárhol, Jézus Krisztus nevében szólítalak 
titeket, hogy nézzetek erre s higgyetek, legyen hitetek és Isten meggyógyít titeket.  
Jöjjö , hölgye . Jó apot! Hiszel teljes szí ed ől? Hiszed, hogy Isten elküldte a fiát, Jézus 
Krisztust, hogy eg áltsa a ű ösöket a ű től, és hogy eggyógyítsa a etegeket a 

etegségeik ől? A etegséged a fejed e  a . Ez hurut, és el a  záród a. Nem érzel 
szagokat. Hiszed, hogy meggyógyított? Meggyógyított. Isten áldjon meg. Menj. Most már 
érzed a szagokat, most már mehetsz, és egészséges lehetsz.  
A fejfájások és az ilyen dolgok el fognak hagyni titeket.  
Higgyetek Istenben. Ámen. Ne mozogjatok. Ott egy Ő. Az a hölgy, aki ott ül arra, 
visszafelé, ott van afelett a hölgy felett, aki lila sapkában van, aki ott a sor végén ül, 
éppen most törölte meg a szemét. Igen. Valami baj van a torkodban. Valami köhögés. 
Valami bronhitisz féle, bronhitisz. Elfogadod a gyógyulásodat? Ha igen, emeld fel a 
kezedet. Ints így a kezeddel Istennek, hogy elfogadod a gyógyulásodat. Isten áldjon meg, 
menj haza és gyógyulj meg.  
10 És te hölgye ? Hiszel teljes szí ed ől? Hisze , hogy jó és őszi te e er agy. Hisze  
teljes szí e ől. És tudo , hogy egy ély szo orúság a  ögötted. Még fiatal agy, de 

ár agyo  sok dolgo  e tél keresztül. Nagyo … Fekete yo okat, a sötétség yo ait 
látom. Itt vagy ma este, hoztad ezt a gyermeket. És neki sérve van. És te Istennek akarod 
szentelni ezt a gyermeket. Igaz? Mondd. Látok ala i rosszat. Va  egy…, egy férfi, és ő… 

agyo  eteg, az el éje eteg. Ő a te férjed. És ő.. egy ro a ást látok, agy há orút, 
vagy valami történik. Harctéri idegsokkot kapott, ugye? Nos, Isten áldjon meg titeket, 
mindketten meggyógyultok. Istenem, Az Úr Jézus Krisztus nevében, gyógyítsd meg ezt a 
test ér őt…. ? ,… az ő gyógyulásáért, Atyá , add eg, Ura . Legye  itt a Lelked, hogy 
gyógyítso  Jézus Krisztus e é  keresztül. Me j, test ér ő. 
11 Valami törté t. Látta  ala it feltör i, agy fúj i. Hisztek? Teljes szí etek ől? Az a 
kis hölgy, a harmadik, hátul abban a sorban ott, homloküreg gyulladásod van, épp most 
fordítottad arra a fejedet. Meg szeretnél gyógyulni? Hiszed, hogy Isten meg fog 
gyógyítani? Rendben, állj fel! Fogadd el a gyógyulásodat a homloküreg gyulladásból. Isten 
most már meg fog gyógyítani. Isten áldjon meg. Higgy Istenben. Ne kételkedj; csak hidd 
teljes szí ed ől. Jöjjö  a hölgy közele ! Nézz erre Hölgye . Hiszed, hogy é  az Ő 
prófétája vagyok.  
Menj, egyél, amit akarsz, a gyomorproblémád elhagyott téged.  
Gyere, gyere, Hölgyem. A Szent Szellem kenete közel van. Akarod, hogy elmúljon a vese 
pro lé ád? Vesepro lé ád a . Me j le az e el é yről. Ő eggyógyít. Me j, és higgy 
(Igen, Uram.) – teljes szí ed ől. Csak di sőítsd Iste t!  
12 Gyere. Ott ülsz hátul a sor végén, valami baj van a lábaddal, így van, Uram? Hiszed, 
hogy Isten meg fog gyógyítani? Hiszed? Rendben, állj fel, és fogadd el a gyógyulásodat. 
Imádkozva ültél ott. Isten legyen veled, és áldjon meg, és adja meg számodra mindenek 
felett és gazdagon, amit csak tenni és gondolni lehet. Még mindig mozdul Isten lelke azon 
az oldalon. Legyen hitetek Istenben.  



Látta  Bos orth test ért itt az elő . Egy kisfiúért, agy egy fiatale erért imádkozott... 
A fiú ak egy sze e olt. És i ádkozott azért az egysze ű, ak fiúért. Most… Ige , itt a , 
a fiú fel is nyújtja a kezét. Ott az apja is, mellette ül. Van valami baja a gyerekének vagy az 
unokájának. Egy kislány, vagy valami, bénán született, vagy ilyesmi. Az apa szeretné 
megkapni a szentlélek keresztséget. Valamilyen rossz szokástól nem tud megszabadulni. 
Ha megteszed, Isten odaadja neked a Szent Lelket, és meggyógyítja azokat a gyerekeket. 
Legyen hited Istenben.  
13 Egy ki sit elté edte … egy pilla at. Te… Azt hitte , hogy Bos orth test érrel 
beszélek. 
Hiszed, hogy Iste  prófétája agyok: Teljes szí ed ől hiszed? Ugye e  hiszed azt, hogy 
gondolatolvasó vagyok? Hiszed, hogy Isten szolgája vagyok? Magas vérnyomásban 
szenvedsz, és veseproblémád van. És prédikátor vagy. Pünkösdi prédikátor vagy, és volt 
egy agyvérzésed, vagy ilyesmi. Éveken át prédikáltál fiatal korodban. Látlak a szószéknél 
é ekkel ezelőtt, teljes feli dultsággal, prédikál a. És olt egy agy érzésed, és az a padlóra 
tett. Gyere ide, testvér, Jézus Krisztus Isten fia meg fog gyógyítani.  
Te dé o , aki egkötöz e tartod az é  test ére et, gyere ki előle, Jézus Krisztus 

e é e , hagyd el ezt az e ert. Most gyere ki előle, te go osz. Felszólítalak, Jézus, az 
Isten fia nevében, hogy hagyd el őt. Iste  áldjo  eg, test ér. Térj issza a szószékedhez, 
és prédikálj. Isten áldjon meg.  
14 Gyere, Hölgyem. Akarod, hogy elmúljon az a hátprobléma? Fogadd el a 
gyógyulásodat; e j le az e el é yről, kiált a teljes szí ed ől, di sőít e Iste t. A 
betegséged elmúlt. 
Rendben, jöjjö  hölgye . Ahogy jössz ide, hiszel? Teljes szí ed ől?  
Gyere ide egy pillanatra. Most, az ördög, ami téged fogva tart, sok embert tart fogva itt. 
Minden oldalról húz és mindenfelé. És felismered, hogy már csak egy kis időd van, ha 
Isten nem segít neked. De mindenhonnan mindenki, akinek a szívével van baj, álljon fel 
most. Ez a baja ennek az asszonynak is. Gyertek, álljatok fel. Isten mindenkit egyszerre 
fog eggyógyíta i. Ha Ő eg tudja gyógyíta i ezt a hölgyet, akkor titeket is meg tud 
gyógyítani. Gyere ide.  
Mindenható Isten, aki feltámasztottad Jézust a halálból, ezek a démonok próbálják fogva 
tartani ezeket az embereket, nem tehetik ezt. Jézus Krisztus nevében, Felszólítalak, hogy 
gyere ki ezek ől az e erek ől. Áll ak eg all a ezzel az ő hitüket, hagyd el 
mindnyájukat.   
A e yek Iste e tegye  átkozottá, ha e  hagyod el őket. Mi de ki gyógyuljo  eg 
Jézus Krisztus nevében. Ámen.  
Me j, és élj, test ér ő, és a tö iek is i d, ugya ezt tegyétek. Me jetek, és éljetek az 
Úr Jézus nevében, gyógyuljatok meg. Rendben. Gyere, Hölgyem.  
Elfogadtad a te gyógyulásod is? Rendben, ha igen, akkor csak így folytasd tovább. 
Ugyanúgy meggyógyultál ez alatt...?... Mi a ajod ő ére ,… ez… azt hitted, hogy szív 
probléma. Ez-ez csak egy olyan dolog, amire a szíved reagált, de ez csak idegi probléma, 
idegi alapo  fáj a szí ed. Már el is tá ozott tőled. Me j le az e el é yről, és o dd: 
„Köszönöm Úr Jézus.” Légy egészséges! 
Jöjj Hölgye , hiszed, hogy az Ő prófétája agyok? Hiszed, hogy Iste  ki fogja jele te i 
nekem, hogy mi a bajod? Az épületben most minden démon segítségért sikoltoz. 



Mi de ki, aki rákos, álljatok fel! Itt az idő a gyógyulásra. E ek az asszonynak utolsó 
stádiu a  lé ő rákja a . Mi de ki, aki ek rákja a  álljo  fel, és gyógyuljo  eg ost.  
Mindenható Isten, aki az eget és a földet teremtetted, imádkozok a Jézus Krisztus 
nevében, hogy Te dorgáld meg ezeket a démonokat. Jöjjenek ki ezek ől az e erek ől.  
Tudod Sátán, hogy amikor Isten Angyala, aki itt van kijelentette, hogy ez rák, akkor te már 

e  tudod ezeket az e ereket tarta i tö é. Jöjjetek ki előlük a Jézus Krisztus 
nevében! Menj Testvérem, és élj Jézus Krisztus nevében, gyógyulj meg! És a többiek is, 
menjetek, higgyetek, és gyógyuljatok meg!  
Gyere, kis hölgye . Ahogy jössz, higgy. Hiszed, hogy az Ő szolgája agyok? Szegé y kis 
teremtmény, vércsíkok vannak közted és köztem. Vérszegény vagy, ugye? Minden 
vérszegény álljon fel! Fogadjátok el a gyógyulásotokat, most!  
Sátá , te e  tudod… le vagy leplezve. Nincs itt semmi keresnivalód. Mialatt a hit 

i de ho á eljut. Jöjj ki előlük Jézus Krisztus e é e , hagyd el ezeket az e ereket! 
Ők hit által jö ek a kereszthez érátö lesztésre. Gyere ki, a Jézus Krisztus nevében. 
Gyógyult ak yil á íto  őket. Á e .  
Isten áldjon, húgocskám, örvendj.  
Mindenki, aki még a sorban áll, valljátok meg a gyógyulásotokat. Isten meggyógyít titeket. 
Hiszitek teljes szí etek ől? Há yan fogadtátok el a gyógyulásotokat? Mondjátok: 
„Ámen.”   
 

*** 

Fordította: Kertész Péterné Zsuzsi 
 


