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1 Maradjunk állva csak egy pillanatra, mialatt megköszönjük ezt Istennek. Hajtsuk 
meg fejünket. Drága és szent Atya Isten, annyira örülünk, hogy Te Isten vagy, és egy 
nagyon is jelenvaló Segítség a ehéz idők e . Köszö jük, a it tettél értü k. Eg szerűe  

e  tudjuk a szí ü k ől kifejezni, hogy mennyire értékeljük ezt, és hogy mennyire a 
segítségünkre sietsz, amikor bajban vagyunk. Az éveken keresztül megtanultunk bízni 
Benned és hinni Neked, és imádkozom ma délután, Uram, hogy öntsd ki az áldásaidat 
ezekre az emberekre. Ne legyen köztünk egyetlen beteg ember sem az alkalom végére. 
Ha van itt valaki, aki nincs rendben Istennel, hadd keltse az a hatalom életre az ő hala dó 
testüket, a i Jézust előhozta a sír ól; Ura , és a lelküket is, és fordítsa őket Hozzád. Add 
meg ezt nekünk, Uram. A Szentlélek nélkül valóknak pedig legyen ez az a nagy nap, 
amelyet sohasem felejtenek el: legyen ez az a nap, amelyen Iste  kiö ti az Ő Lelkét rájuk. 
Add meg ezt, Uram, bocsásd meg a vétkeinket. 

2 Azért is imádkozunk, hogy áldd meg Sullivan (szaliven) testvért, a mi drága, kedves 
barátunkat, és az ő go dolatait az e erek felé. És azt, hog  minden tőle telhető 
lehetőséget próbál megadni számukra, hogy segítsen nekik. Imádkozom azért, hogy áldd 
meg Sullivan testvért. Áldd meg a szolgáló testvéreket mindenhol. Adj nekik, Uram, 
re dkí üli ő elkedést. Hag  állja ak átra  a szószék ögött, és hirdessék Iste  Igéjét. 
Mivel mi e világ történelmének az utolsó óráit éljük. A Te jóságod hadd árnyékoljon be 
minket ezekben az idők e , ert i ezt Jézus nevében kérjük. Ámen.  

3 Leülhettek. Nektek is ugyanúgy hálás vagyok ezért, mint Istennek. Sullivan testvér 
felvállalta ezt. Tudjátok, nem volna ez jó Sullivan testvérnek, hogy ezt tegye, ezért úgy 
volt, hogy mi készülünk el rá. Köszönjük a kedvességeteket.  

4 Most pedig a szeretet adománnyal kapcsolat a , ez…. Ne  kellett ezt te etek. 
Nem, nem volt szükséges. Látjátok, sak… Kifizették a szállás és az élelem költségeit; amit 
fogyasztottunk, ez volt csak szükséges. De nagyon köszönjük nektek, és ez missziós 
munkára fog menni, és arra, hogy emberek jöjjenek Istenhez. Semennyi cigarettát vagy 
páli kát se  fog ak előle e i, se it, a it helytelen; hanem a helyes dologra lesz 
elköltve. És imádkozom, hogy Isten írja ezt a számlátokhoz ott fent, és hogy a 
tízezerszeresét kapjátok vissza minden dollárnak, vagy fillérnek, vagy minden 
ötcentesnek, amit erre a szolgálatra áldoztatok.  

5 Most pedig, szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Államok Hadseregének, 
hogy a rendelkezésünkre bocsátották ezt az épületet, hogy megtarthassuk ezeket az 
összejö eteleket. Ter észetese  teljes szí e ől köszö ö  ekik. 
Róm13:8 



6 És ha jól értem, Sullivan testvér azt mondta, hogy minden ki lesz fizetve. Még 
sohasem volt rá példa, hogy úgy hagytunk volna el egy várost, hogy egyetlen fillérrel is 
tartoztu k ol a. Ha e  i de t lere dezü k, és eg szerűe  e  hiszü k ás a . Nem 
szabad senkinek sem tartoznunk, hanem egyenesnek és megbízhatónak kell lennünk. És 
ha tartozol valaki ek, e j oda hozzá és sze től-szembe mondd meg, hogy tartozol neki, 
és hogy adjo  ég eg  kis időt, és egadod, a i el tartozol Értitek? Mi dig, ez jo … Ez 
a kereszténységnek az egyik jó is ertetőjele: őszi té ek és eg e es ek le i. 
2Kor3:2 

7 Pontosan meg is akarjuk él i, a iről eszélünk. Ha te magad nem éled meg, akkor 
hogyan is várhatnád el valaki mástól, hogy megélje? Értitek? Szóval ti vagytok az írott 
levelek, amiket minden ember olvas: íg  hát leg etek i dig őszi ték, egyenesek és 
igazak. Az igazat mondd, függetlenül attól, hogy az mennyire bánt valamit. 
Mindenképpen igazat mondjál, mert azt minden alkalommal ugyanúgy elmondhatod. Ha 
pedig hazudsz, akkor millió kilométerekre kell elmenned, hogy azután újra csak 
ugyanahhoz a hazugsághoz érkezzél vissza, és akkor borzasztó dolgot tettél. Csak légy 
őszi te, és akkor i dig ug a úg  tudsz ala it el o da i, ert az az igazság.  
Mát4:3; Luk4:3 

8 Így van ez a Bibliával is. Csak úgy mondjad, ahogyan a Biblia mondja. Ne alkudj 
eg, sak po tosa  ug a úg  o dd el… Itt a  egír a, eg is tudod keres i az 

ujjaddal. Ez az, íg  a … Íg  tudod leg őz i a Sátá t. Sátá  azt o dta Jézus ak: - Ha te 
vagy Isten fia, akkor hadd lássuk, hogy csodát teszel. Azt o dják rólad, hog  sodate ő 

ag . Változtasd ezeket a kö eket ke érré, hadd lássuk. Hisz éhes ag … 

9 Ő erre ezt o dta: - „De eg a  ír a, hog  e  sak ke érrel él az e er…” 
Látjátok! Vette az Atya Igéjét, a saját térfelén g őzte le a go oszt. Szóval te is meg tudod 
te i ug a ezt, le tudod g őz i a go oszt a saját térfelé , az Úr Igéjével.  

10 Nos, mindig hálás leszek Sullivan testvérnek. Ne haragudjatok, hogy így 
fogalmazok, de azt hiszem, hogy amikor Sullivan testvér meg lett teremtve, akkor 
félretették a mintát. Ni s se ki ég eg  ol a  e er, i t ő. Csak eg  e errel 
találkoztam életemben, aki Sullivan testvérre emlékeztetett, E. Howard Cadle (íháörd kéjdöl). 
Nem tudom, hogy ismeritek-e… 

11 Cadle (kéjdöl) testvér csak eg  eg szerű idéki fiú olt, haso lóa  Sulli a  test érhez. 
Mindig zsebre dugott kézzel járkált, úgy hogy a nadrágtartói egészen megnyúltak, és 
beszéd közben mindig úgy oldalvást tartotta a fejét, és nem volt még egy olyan ember, 
mint E. Howard Cadle (íháörd kéjdöl). Szóval olyan boldog vagyok, hogy Sullivan testvér a 

aráto , és test ére  az e a géliu a . És i ádkozo  azért, hog  Iste  áldja eg őt 
és a kis gyülekezetét itt fent, a drága feleségét és a szeretteit.  

12 És nektek azt mondanám, a többi itt lé ő szolgáló ak, nektek és a 
gyülekezeteiteknek; nektek, teljes evangéliumi prédikátoroknak, hogy az Ige kisebb 
g akorlati dolgait illetőe  talá  e  értü k eg et. Én sem mindenben értek egyet a 
felesége el. És tudjátok, hog  il e  dolgok a ? Ő az al ás pitét szereti, én pedig a 
cseresznyéset, szóval ebben nem értünk egyet. És elmondom, hogy mit csinálok az 
enyémmel: szeretem a jó, forró cseresznyéspitét - most sem tiltakoznék egy ellen -, és 



vajat öntök a tetejére, és arra még melaszszirupot öntök; és testvérek ekkor valami 
fe séges dolog lesz előle! 
13 A felesége  fél ettől. Azt hisze  igazá ól a kalóriáktól fél. Lehet, hog  ég ízle e 
is neki, de tudjátok, hogy milyenek az asszonyok, fél ek.… Már ol a  éko ak, hog  
go ostűre lehet e őket tűz i, hogy már nincs is rajtuk hús, de még mindig fogyni 
akarnak. Azt hiszem, hogy ez valahogy hozzátartozik a természetükhöz, szóval ez ... De én 
szeretem ezt. Szóval, ebben nem értünk egyet, de más dolgokban igen. De, látjátok, nem 
vagyunk tökéletes egyetértésben. Tehát ugyanezt a dolgot látjuk, testvérek, de a 
legfontosabb az, hogy pitét eszünk: ez a legfontosabb.  

14 Alap etőe , a Sze tlélek keresztség e , a Krisztus eljö etelé e  és a Bi lia ag  
evangéliumi alaptanításaiban tökéletesen együtt vagyunk. Egy nagy egyesült testvéri 
közösségként felekezeti korlátok nélkül, anélkül, hogy bármi is korlátozna minket, 
menetelünk a Golgota felé egy nagy hadseregként, együtt. 

15 Ha bármiben is segítségetekre lehetnék valamikor, örömmel megteszem. És biztos 
vagyok abban, hogy ezt ti is elmondanátok nekem. És segíthettek is nekem. És amit 
biztosan tehettek értem, amit tudok, az az, hogy imádkoztok értem, hogy Isten ne 
e gedje, hog  alaha is rossz felé e jek. Ne  a szí e ől e ék rossz irá a. É  jó 
fele akarok menni. Azt akaro  te i, a i hel es, i el tudo … Ahog a  Ja k Moore (dzsek 

múr) testvér mondta nekem egyszer: - Branham testvér, nem lennék a helyedben az ítélet 
napján, még azért a megtapasztalásért sem, ami neked van, mivel Isten sok mindent fog 
rajtad számon kér i, i el e erek illióit adta a kezed e…. 
16 Nos, ha tudom, hogy ott fogok állni, és el kell, hogy számoljak azokkal az 
emberekkel, akkor milyen evangéliumot kell nekem prédikálnom? Micsoda komolysággal, 

ikor az Ő éré ek a áltságát tarto  a keze e ? És minthogy adott nekem ajándékot 
arra, hog … i de  kétséget kizáróa , i de  ésszerűe  go dolkozó e er ek tud ia 
kell, hog  ez Iste től a . És ezzel, ha supá  azért, ert ala i soport íg  ag  úg  
mondta, én a rossz ösvényre vezetnék valakit, akkor Isten ezért számon kérne engem az 
ítélet napján. 

17 De amikor azt a látomást láttam, itt nem régen, és hallottam azokat az embereket 
kiálta i… Megkaptátok azt a kis kö et tegnap este? Az Üzletemberek Hang í ű 
kiadványát. Jó. És a látomásban -majd valamikor teljes részletességgel kiadjuk, mert az 
nem a teljes… De a a , és azokat lát a… És úg  állta  ott, i t ahog a  ost itt állok. 
És láttam magamat, amint ott feküdtem az ágyon, és a feleségemet figyeltem, és mégis 
ott álltam, és néztem saját magamat. És ott voltak azok az emberek így körülöttem, 
amikor megszólaltam: - Pál eg lesz ítél e azért az e a géliu ért, a it prédikált?… 
A válasz így hangzott: - Ige … 
Azt mondtam: - É  i de  szót po tosa  úg  prédikálta , a i t ő… 
És azok a milliók felkiáltottak: - Mi azon állu k!… 

Jel22:19 

18 Azt szeretném, hogy így legyen akkor, amikor átmegyek oda. Azt szeretném, hogy 
így legyen, pontosan, amit Pál mondott. Nem akarok egyetlen dolgot sem hozzá tenni, 
se  pedig el e i előle. Csak úg , ahog a  a Bi lia mondja, úgy akarom, hogy 



menjenek a dolgok, tudjátok. És természetesen az ilyen emberek ellen a felekezetek 
minden oldalról akadályokat fognak emelni.  

19 És azután meg, sokszor a testvérek azt hiszik, hogy én a testvéreim ellen vagyok. 
Isten tudja, hogy ez e  igaz. Mi el Ő i dig az igazat tudja, tudjátok. Nem a testvérek 
ellen; hiszen a rendszer az, amely bennünket arra kényszerít, hogy ne legyünk testvérek. 
Nem Isten Igéje választ el minket egymástól; hanem a rendszer, amihez csatlakozunk, az 
foszt meg bennünket attól, hogy testvérek lehessünk. Ez az igazság. Szóval hát, hol kell 
állnunk? Állj az Igén, és majd Isten mindenkit odahúz ahhoz, így igaz! Sohase szervezd 
meg, felekezetesítsd el, csak maradj Istenben, és Vele menj. Csak a végére szegezd 
tekinteted, tarts ki – és Isten majd elvégzi a többit.  

20 Olyan sok mindent tettetek értem, és annyira hálás vagyok ezekért. Most pedig, ha 
esetleg segíthetek a a , hog  adok ektek eg  i ake dőt, ag  ala i t…Ta okat e 
kérjetek tőle , ert arra nem vágyom. Olyan sokan kérdeznek meg levélben 
házasságról, válásról és így tovább, ami a gyülekezetekben nem világos. Mindig azt írom 
nekik vissza, hogy kérdezzék meg a pásztorukat.  

21 Az emberek leveleket írnak nekem, és kérdezgetik, hogy ez meg az hogy is van. És 
visszaírok ekik, hog  ajd egkapjátok a álaszt. A ezetőtöket keressétek eg a 
kise  dolgokkal kap solat a , ert égül is ő a ti pásztorotok. Őt küldte Iste , hog  
vigyázzon rátok. És mi talán nem értünk egyet abban a dologban, és aztán az zavart 
okozna a gyülekezetedben. Ezt nem akarjuk. Nem! Nem! Látjátok, mi csak azt szeretnénk, 
hog  hag játok a a a ű ös dolgaitokat, a ik e  igeiek, sak to á ra is e jetek 
Isten felé. És ha kis súrlódásokat okoztok, meg ilyesmi, az csak megszomorítja a 
gyülekezetet. Szóval, jobban szeretném, ha a ti pásztorotok beszélne nektek a 
házasságról és az el álásról, és az il es ikről. Csak hadd si álja ezt ő. Ő is Isten szolgája, 
fel van készülve erre. 
Luk10:33-35; Ján4:23 

22 Emlékeztek a jó szamaritánusra, aki megtalálta azt a sebesült embert? Elvitte a 
fogadóba - ez a gyülekezet - és adott ott az embernek két fillért, és megmondta neki, 
hogy ha még szüksége van több pénzre, akkor még majd odaadja, ha arra jár. Tehát neki 
van két fillérje, és képes orvosolni a problémádat, ha ő aló a  Iste  e ere. Ha ő Iste  
embere, aki az Igén áll, akkor megvan neki az, amit Isten adott neki: a Lélek és az Ige. Így 

a ? Hog a  kell ekü k Őt i ád i? Lélek e  és igazságban. És az Ige az igazság. Ugye 
így van? 

23 Nos, még egyszer nagyon szépen köszönöm. Most nagyon fáradt vagyok, 
különösen ma délután. Soha többé életemben nem akarok még egyszer hotelben aludni. 
Egy nagy részeg társaság, és egész éjszaka, verték az ajtót, és kia áltak, és a ők… Ó! 
Egész éjjel fent voltam. Így volt. Így hát soha többé nem akarok hotelben megszállni. 
Kisebb panzióba fogok menni. Vagy kerítek magamnak valami nagy kocsit, amiben valahol 
kint alhatom. Veszek magamnak egy sátrat és egy hálózsákot, és akkor majd alszom 
valahol, ahol sikerül. Így igaz.  

24 Ez a e zet a ira ű ös! Ne  soda… Oszladozó, és elejéig ro lott. Valahol itt, 
eg  ásik hel e , a ti álla otok a … Ne  sak e e  az álla a , i de hol. Po t itt 



éhá  é el ezelőtt, oltam egy vallási összejövetelen ebben az államban, egy 
nagyvárosban. És azon az éjszakán egy vallási csoport, egy ortodox gyülekezet fiatal 
csoportjának volt összejövetele.  

 Még soha… Volta  ár Afrikában olyan helyen, ahol a vudu-vallás van, meg 
ilyesmi, de még olyat sohasem hallottam. És másnap reggel - nem tudom pontosan, 

eg es itt a közö ség… Feküdtek a földön, miután annyira erkölcstelen dolgokat tettek az 
éjjel, whiskys üvegek szerte-széjjel mindenfelé. És azok a fiatal gyerekek, fiúk, lányok egy 
szobában egész éjszaka, együtt. És másnap reggel, a „szent atya” ott ült, és azok meg 
odamentek így hajlongani neki –  mindez persze Jézus Krisztus nevében! 

25 Talá  egőrülte  ol a? Mi a  ele ? Eg szerűe  utálo  ezeket a dolgokat! Ez 
valami olyasmi, amitől úg  érze  dara okra esek szét, a ikor il es it látok. Íg  kell 
képviselni az én Úr Jézusomat? Egy részeg, erkölcstelen társaság az erkölcstelenségeikkel, 
a ik… a iket ezek a fiatalok tettek, fetre g e, és a sze etes e , és ü egek, és… Ó, jaj 
nekem! Hát ezt kelle e kereszté ség ek hí i? Ne  soda, hog  a ilág il e  ű ös 
állapot a  a . Nos, it o d eg  ű ös, a ikor ezt látja ű ösök ezrei ? 

26 Azok a fiatal lányok annyira részegek voltak, hogy alig tudtak felállni, és egész 
éjszaka azokkal a fiúkkal eg  szo á a , és a legször ű  sú a eszéd, a it sak 
valaha is hallottatok. Párnákat szorítottam a fülemhez, valahogy így, és úgy próbáltam 
elaludni. Kint a folyosókon, részegen, fel-le rohangáltak, így – vallásos emberek! 

27 Nos, számíthatunk arra ezek után, hogy ezek a ű ös e erek, akik ezt sport ak 
nevezik, és itt tekéznek. Ha valamelyik gyerekem elindulna a tekecsarnokba, hát 
kikerget é  az ország ól. Ezt e ezik sport ak? Ez e  sport. Mi ez…? Ha hel ese  
akarsz élni, akkor tedd helyre magad Istennel. Így van. 

1Kir17:1 

28 Csak egy Igét szeretnék olvasni nektek a Bibliából. Ezt a néhány szót, amit az 
igehirdetéshez szeretnék felolvasni, az 1Királyok 17:1-ben találjátok:  

 … Mi thogy él az Úr, Izrael Iste e, aki előtt állok, hogy ez 
eszte dők e  se  har at, se  eső e  lésze ; … sak az é  eszéde  
szerint. [1Királyok17:1] 

29 Ha esetleg akarjátok, hog  küldjek i ake dőt, ár ikor, sak írjatok; a titkáro , 
aki most is itt van, Maguire testvér… Há  e er a  itt, aki kapott ár tőlü k 
i ake dőt? Hadd lássa  a kezeteket. Állj fel, Ji  test ér. Szeret élek lát i, és a 
feleségedet is. Ő a titkáro , és a felesége, akik ele  dolgoz ak. Ők azok, akik elküldik 

ektek az i ake dőket az összejö etelekről, i dkette  odasze telt kereszté ek. És a 
hang, az a drága kis hang, amit hallotok, amikor engem hívtok, az az a kis hölgy, aki ott ül, 
a felesége. Az anyukájuk és apukájuk is itt van ma velünk velük együtt; és a szeretteik 
mindenhol. És aztán már ismeritek a területi titkáromat, Mercier urat, Leo Mercier 
test ért, ő is itt a  alahol, és Ge e Goad test ért. Szó al, ha ár ikor küldhetü k 

ektek i ake dőt, ag  ha ár i ás a , a it tehetü k értetek, telefo o  keresztül 
imádkozni; bármit, akkor megtesszük.  

2Kir1:8 



 30 Az a fur sa ki ézetű e er, ottal a kezé e , szilárd léptekkel, Iste  di sőségétől 
rag ogó sze ekkel, szakálasa , eg  régi árá őrrel körülteker e, ol a  biztosan 
lépkedett, miközben a Sa áriá a ezető úto  e t. Ne  volt valami szép látnivaló, de 
nála volt az ÍGY SZÓL AZ ÚR Izrael nagy nemzete számára. Igen, a tisbei Illés, az Úr 
prófétája. Nem volt valami vonzó jelenség, de nála volt Isten Igéje.  

1Kir17:1 

31 Nem félt a király elébe állni, mivel már volt a királynál nagyobb Személy 
jelenlétében is. Jehova jelenlétében. Ezért tudta, hogy hol áll. És amikor a király elé 
lépett, nem habozott, és nem remegett. Tudta pontosan, hogy mit beszél. Tudta mondani 
a királynak: - Így szól az Úr, Izrael Istene: - Ez eszte dők e  se  har at, se  eső e  
lészen, a íg é  elő e  szólíto  azt… Miért o dta ezt: - Amíg én nem szólítom azt? 
Mi el az Úr Igéje olt ő ála, próféta olt, és a prófétá ál a  az Úr Igéje. 
32 Megdö e tő lát i a hasonlóságot az ószövetségi Izrael és a mai Amerika között. 
Mi dkettő ag  e zet olt. Mi dkettő a allási üldöztetés e  alakult eg, az emberek 
amiatt mentek oda. 

2Móz5:2 

33 Izraelt a fáraó üldözte, és azelőtt é századokig ra ság a  olt; ahol eg lettek 
fosztva attól a jogtól, hog  az igaz, élő Iste t i ádják. És egfosztották őket e 
kiváltságuktól, és rabszolgákká lettek. De Isten tett nekik egy ígéretet a Bibliában, vagy az 
Ő Igéjé e , a prófétái által, hog  ad ekik eg  földet. És ők e e tek arra a fölre, és 
visszaszorították az ott lakókat, és birtokba vették az örökségüket, mivel Istennek volt 
célja azzal, hogy ezt tette.  

Jel12:14 

34 És ugyanígy ennél a mi nagy nemzetünknél. Idejöttünk, és a Plymouth (plájmáusz) 

Sziklán vallásszabadságon alapult meg ez a nemzet, i el ősat áink a modern Jézábel 
re dszer ró ai üldözése elől e ekültek el, és az előtt sok ag  üldözés és ártírhalál 
történt, Jézabel hamis rendszere alatt. És a Biblia szerint – Jelenések 13 – Isten ígért nekik 
egy oázist, egy helyet, mivel az asszony a pusztába került, ahol egy darabig etették, egy 
dara ig, eg  egosztó időszak olt. Iste  tett eg  ígéretet A eriká ak, ag  a 
gyülekezetnek (az asszonynak), hogy ebbe az országba fog jönni.   

Jel3:1; Jel17:15 

35 Észrevettétek ezt a Jelenések 13-ban? Az összes többi fe e ad a te ger ől – 
izek ől jött elő. A Jele ések : -ben ez áll: „A vizek, amelyeket láttál, az emberek 

sokaságai”. Az összes tö i fe e ad te ger ől jött elő, a i e erek sokasága. De a ikor 
az Eg esült Álla ok előlép, akkor föld ől jö  elő, ahol i se ek e erek.  
Jel13:11,15 

36 És e felejtsétek el, hog  a ikor előlépett, akkor kis árá hoz hasonlított. 
Mostanra annak a báránynak két szarva van, és ez a polgári és az egyházi hatalom. De 
amikor egyesültek, emlékezzetek csak, hogy a bárány ugyanúgy beszélt, mint a sárkány 
előtte – és a sárkány Róma volt.  

Máté2:16; Jel12:4 

37 Amikor a sárkány az asszony elé állt, hogy elragadja gyermekét, amint az 
megszületik, a örös sárká … Ki állt asszo -Izrael előtt, hog  elragadja a g er eket, 



amint megszületik, és ki adott parancsot az üldöztetésre, és ki ölt meg minden két éves és 
annál fiatalabb gyereket? Róma, a sárkány, állt eg az asszo  előtt, hog  elragadja 
gyermekét, amint megszületik. 

38 És aztán látjuk, hogy ez az ország valamikor szabad országként jött létre, és volt egy 
árá a, a el  Iste  Bárá át jele ti. De aztá  eg  idő úl a, ug a ez a rendszer úgy 

beszélt, mint a sárkány, és gyakorolta mindazt a hatalmat, ami a sárkánynak megvolt 
előtte.  
39 Ezek tökéletes párhuzamai egymásnak. És emlékezzetek rá, hogy a ikor ezek… 
Izrael előlépett és el ette a szülőföldjét és Paleszti át, isszaszorította az ott élőket és 
elfoglalta a földet. Mi ejöttü k és el ettük ezt a földet az i diá októl, kiszorítottuk őket 
innen és birtokunkba vettük a földet. Istennek megvolt erre az oka. Isten meg akarta 
mutatni a a világnak, hogy mit tud Ő egtenni egy kis csoport emberrel, akik szabadságot 
akarnak, és vallásszabadságot, hogy szolgálhassák Istent. 

40 Mit tettek Izraelért? Ő Izraelt a ilág leges-leghatalmasabb nemzetévé tette, és az 
is maradt, amíg ki nem jött Isten akaratból. Mit tett A eriká al? Ő a leg ag o  
nemzetté tette Amerikát a világon, egészen addig, amíg ki nem jött Isten akaratából. 
Tökéletes párhuzam egymással.  

2Krón9:1,2,6 

41 Amikor Izrael bejött erre a földre, nagy nép volt, mert nag  ezetőik oltak. 
Iste félő e erek álltak fölöttük, mint Dávid, meg Salamon király. Az egész világ tartott 
tőlük, és él ezhették a há orú és i de féle aj élküli élet adta ki áltságokat, és Iste  
hatalma alatt éltek, az egész akkori világból jöttek emberek hozzájuk. Isten megadta 
nekik a megítélés ajándékát. Sala o  korá a  olt íg . És dél királ ője, … Sá a 
királ ője átkelt a ag  Szahara-sivatagon (ez három hónapig tartott), csak azért, hogy 
meghallja Salamon bölcsességét. És amikor meglátta, hogy Salamon szellemeket tud 
megítélni, és világosságra hozta a szívének titkait, akkor azt mondta, hogy minden, amit 
hallott Sala o ról az igaz, és ég tö  is. Meg olt g őz e arról, hog  az Iste  olt.  
42 És A erika, az ősat ái k adta alappal, akik a allási sza adság iatt jöttek ide… 
Azok a  az idők e  Iste  szerinti emberek voltak a ezetői k: George Washi gto , 
Abraham Lincoln, mind híres személyiségek, Isten emberei. Amerika igazán Amerika volt 
azokban a napokban.   

43 George Washington, itt Valley Forge (veli fordzs)-nál, ielőtt átkelt a Dela are (delöver) 
fol ó , egész éjjel i ádkozott, a íg teljese  át e  ázott, i el a hó a  térdelt… És a 
kö etkező reggele , a ikor az a erikaiak egkezdték az átkelést, sak körül elül húsz 
százalékuk ak olt ipője, és az olt az a erikai hadsereg. De olt előttük alami, volt, 
a iért har olja ak. Ne  törődtek az elkö etkeze dőkkel. A far erek ejöttek, 
megállították az ekéiket, kifogták az ökreiket, fegyvert fogtak, és úgy mentek harcolni, 
azért, a iről azt go dolták, hog  az a sza adság. És ás ap, hisze , hog  íg  olt, négy 
vagy öt golyó (puskagolyó) lyuggatta át a kabátját, sapkáját, és neki semmi baja nem lett. 

Isten emberei, azok alapították ezt a nemzetet, nagy emberek! Nem csoda, hogy azt írták: 

   Sokáig ragyogjon nemzetünk 
   A szabadság szent fényében; 



   Védj minket Nagy Istenünk, 
   Királ u k, hatal addal s erőddel. 
44 Régebben beszéltem egy öregemberrel ott lent Corydon (koridön) városban, 
I dia á a . Beszélt eke  arról az időről, a ikor a fő áros ég Cor do -ben volt, és 
hog …, és el o dta, hog a  e t le az ökrös szekerén meghallgatni a kormányzó 

eszédét. És ő és a kor á zó olt az eg edüli két e er, aki zakó a … öltö e  olt. 
Mondta, hogy birkái voltak, és eg írta őket, és a g apjút ki osta, és a ő ére si ált 

előle fo alat, és si ált eki előle a adrágjához illő öltö t. Ott ült az az öregember, 
akkor lehetett olyan nyolcvanöt vagy kilencven éves, így összesimította a szakállát, és azt 
mondta: - Billy, akkor volt Amerika Amerika. Ránéztem, és azt gondoltam magamban: - 
Bátyám, sokan ezek közül a fiatalok közül nem hinnék ezt el, de igazat beszélsz. 

45 Mi törté t Izraellel ezutá  az iste i alap utá ? Elkezdtek e törődö  ódra él i. 
Elérkeztek eg  időszakhoz, a ikor elkezdtek e  törőd i azzal, a i körülöttük törté t. 
Kezdtek felületesek lenni az istentiszteletükben, bár megtartották a vallási formák egy 
részét, ahogyan mi is tesszük. Volt köztük egyfajta istenfélelem, de elkezdtek szabadosak 
lenni az emberekkel, és elkezdtek behozni mindenféle eretnekségeket az egyházukba.  

1Kir16:28-31 

46 A Bálám-imádat kezdett beszivárogni, és Izrael élvhajhász lett, iszákos, és ehhez 
hasonlók, és végül behoztak egy olyan vezetőt, aki e  is erte Iste t – Akhábot, aki az 
apját követte a trónon. És az apja istentelen ember volt. Egy gazdag, de istentelen ember. 
És ol a  ű öket kö etett el, és a it, i t előtte soha se ki. De Izrael részeg 
mámorában, egy ilyen embert hozott be és ültetett a trónra, hogy uralkodjon felettük. 
Azt hitték, hogy az úgy teljesen rendben van.  

47 Hasonlóan sok amerikaihoz manapság: - Jó politikus, akkor meg nem mindegy? Az 
nem számít, hiszen jó politikus. Sok a erikai, túlságosa  is sok, eladta az elsőszülöttségi 
jogát, mint amerikai állampolgár, és azt mondja: - Hát nem mindegy, hiszen úgyis kapsz 
egy kis jutalékot a kormánytól, a i ől eg tudsz él i, e ?…Eladták a g o ruk ak, a 
testi ág aik ak, és eg  ű ös ilág utá i ág uk ak, és po t azt a dolgot felejtették el, 
ami miatt kikötöttünk Plymouth (plájmáusz)-nál. Elfelejtkeztek az örökségü kről! És 
elmentek, és eladták az élvhajhász tömegeknek. Ugyanúgy, mint Izrael napjaiban volt, 
ugyanúgy történt. Amerika ugyanarra az útra tévedt, ugyanazon az ösvényen ment egyre 
lejjebb – az élvezet ösvényén! 

48 Eg  idő utá  a kor á  sze et hu t a ű  felett. Addig, a íg a  zsi agógá k, 
addig e  szá ít. Po tosa  ezt tette A erika is. És elkezdtü k szer eződ i, kis 
soportokat alakíta i, és eg re ű öse ek, ű öse ek és ű öse ek lettü k. 

Valamikor az igazi célok mellett álltunk, azok mellett, amikért kikötöttünk ezen a földön! 
A ű  elkezdett belopakodni, ugyanúgy, mint akkor. Az asszonyok elkezdtek rövid hajat 
hordani, elkezdtek erkölcstelen ruhákban járni, minden évben rövidebb és rövidebb 
ruhákban. És a férfiak elkezdték ezt is azt is, kártyázni, mindenféle játékokat játszani a 
templomban, csak úgy, olyan világiasa , a il e ek oltak, él hajhásza , és részegségtől 
kábán.  



49 A pap e eldék ől kikerülő papok ak il e eket o dtak az érsekek: - Prédikáljátok, 
fiúk, amit akartok. Ami engem illet, Jézus Krisztus vére már kilencszáz éve felszáradt… 
Egészen addig folyt ez így, amíg a gyülekezet nem lett más egy szervezetnél, mint egy 
páholy. Ne felejtsétek el soha ezt a délutánt! Olyan lett, mint egy páholy! A világ 
elkezdett beszivárogni. A papok elkezdtek megalkudni, ugyanúgy, mint Akháb napjaiban. 
Bű ösek, elejükig ro lottak, és ez íg  e t to á  és to á , ol a  ke é e , ahog  
csak mehetett.  

50 Bár Isten prófétát küldött próféta után, és gondoskodó kegyelemmel könyörgött az 
embereknek, és azok hátat fordítottak Neki. A saját életüket akarták élni. Izraeliták 

oltak, sza adok. Nag  e zet oltak. Az elődeik ezt és ezt tették Dá id és Sala o , azt 
tehették, amit akartak. Pontosan ugyanaz, amire mi is építettünk! Pontosan úgy, ahogyan 
Washi gto , a i elődei k, és az, a it ők egtestesítettek. 
51 De testvér, mi már egy fényévnyire kerültünk azoktól a dolgoktól. A gyülekezeteink 
eg  fé é ire a ak… A metodista gyülekezet manapság, ahhoz képest, hogy valaha 
mik voltak! Milyenek a pünkösdiak ma, összehasonlítva azzal, akik valaha voltak! 
Milyenek ma a baptisták, ahhoz képest, amilyenek voltak! Ha ol a idő k issza e i az 
olyanokhoz, mint például John Smith és a többi korai reformátor. Joh  S ith halála előtt 
azt mondta: - Az a ször ű, hog  a etodista ők ara g űrűket kezde ek horda i… A 

etodisták! Mit szól a ost, ha lát á őket rö id hajjal, kifestett ar al, rö id adrág a ? 
Ez a ű  iatt a ! 
52 Mit csinált Isten Amerikával? Ébredést, ébredés után küldött, ébredést ébredés 
után. Prédikátorok hirdették az Igét, próbálták visszahívni az embereket Istenhez. És ők 
mit tettek erre? Ug a azt, a it Izrael is tett: elutasították! Kigú olták őket! Sze t 
he pergők ek e ezték őket! Be örtö özték őket! 
53 Ha bármelyik testvérem innen közületek abban a hotelben szállt volna meg tegnap 
éjjel, és felemelte volna a kezét, és kiáltozva imádta volna Istent, akkor azért ma 
börtönben lennének. De azok a tébolyult, részeg, kábult sze tségtele  he pergő csoport 
nyugodtan kiabálhatott ott egész éjjel; és ihatott, káromkodhatott és leszaggathatta a 
ruhát azokról a őkről és íg  to á , és fetre ghettek a földö  egész éjszaka kia ál a, és 
egy szót sem szól senki rájuk. Nem csoda, hogy kárhozatra vagyunk ítélve Isten kezei 
alatt! 

54 Figyeljétek meg, hogy Isten folyton szolgálókat küldött, jeleket és csodákat tett, 
izo ít a Igéjét. És a legtö et, a sok oder ista eg házfi elferdítette, és gú t űztek a 

legtö  é redés ől. Ahog  az úg e ezett Krisztus G ülekezete és az il e ek o dják: - 
A sodák ideje lejárt… Megpróbálták megtenni a tőlük telhető legtö et, hog  elzárják 
azt Istennek attól a kis maradékától. Úgy, mint ahogyan Izraelben volt, úgy van minden 

a is. Sokszor a , hog  Iste ek ki kell hoz i e ereket a szer ezetek ől és a 
felekezetek ől, ki kell i ie őket a pusztaság a egyedül, hogy beszélhessen velük. 
Mindig is lesz Neki egy maradéka, emiatt ne aggódjatok. Akkor is azt tette; ma is ezt fogja 
te i. Át e tek ű ö  keresztül, átgázoltak i de e  keresztül. Miért? A ezetés iatt. 
Annak semmi sem szabhat gátat.  



55  Nos, őszi té , ismerek sok nemzetet, ahol ha valakit azon kapnának, hogy úgy 
öltözne az utcán, ahogyan mi öltözünk itt Amerikában, akkor börtönbe zárnák. Amikor 
Szent Angelo (angzselo)-ba mentem, Rómába (nos, gondoljatok csak bele mennyire 
szégyenletes ez), volt ott kitéve egy tábla, a Szent Angelo katakombában: Megkérjük az 
a erikai őket, hogy öltözzenek fel, a meghaltak tiszteletére. 

56 Az ember szinte rosszul lesz, amikor úgynevezett amerikaiakat lát bejönni. Éppen 
Lausanne (lozen)-ben egy kis e déglőé e  ülte  Arga right (argönbrájt) testvérrel, és valami 
nagyon finom sült húst ettünk, a múltkorában. Másnap visszamentünk, mert olyan finom 
volt. Ott szolgáltak fel vizet is, ha kértem. Más helyeken boron kívül semmit mást nem 
adnak. Pedig én vizet innék. Egy kancsó vízzel a hónom alatt kell mennem az ilyen 
helyekre, mert vizet nem hoznak ki az asztalhoz. 

57 Aztán bementem, és minden rendben is volt egészen addig, amíg „Miss America” 
meg nem érkezett egy taknyos, koszos kis uszkárral; töménytelen bizsu ékszerrel, és egy 
il e  égű igarettá al a szájá a , leült oda, ala i ol a  egjátszott ódo ; és leültette 
azt az uszkárt az asztalra – azt a koszos, mocskos valamit. 

5Móz23:18 

58 A kutya a legborzasztóbb állat Isten szemében. Még a előlük származó pénzt sem 
lehet bevinni az Úr házába tizedként. „Az ol a , i t a paráz a ő ére,” ezt mondja a 
Biblia. És, mégis, ez van. Fogamzásgátlókat használnak és csaknem ezer dollárt fizetnek 
egy kis nyamvadt kutyáért; és pórázon vezetgeti és egy gyermeknek járó szeretettel veszi 
körül, csak azért, hogy éjszaka szabadon szórakozhasson, és nem akar még gyereket és 
védekezik. 

59 Mi más következhetne, mint káosz! Ha a hangomat soha többé nem is hallhatjátok, 
de erre az egyre emlékezzetek: a végénél vagyunk! 

1Kir16:31 

60 Itt pedig kö etkezett, a i…. Végül eljött a ag  óra. Megválasztották Akhábot, és 
azt tette, hogy feleségül vette Jézabelt, azt a romlott asszonyt, aki egész Izraelt 

ál á i ádás a ezette. És aztá , ahog  Izrael selekedett aztá , iért…? Biztosan 
egyébként is visszacsúszott állapotban lehettek, hogy képesek voltak hagyni, hogy egy 
ilyen dolog megtörténjen a nemzetükkel. 

61 A törvényeket emberek csinálják emberek számára, és mi ugyanezt a dolgot tettük 
eg! Volt ol a  időszak, a ikor A erika e  lett ol a… A ál sokkal okosa ak oltak, 

mint sem hogy engedtek volna egy kis prostituáltat, egy szajhát mártírok vérét inni, és 
hog  egölje azokat… És i iatt jöttek ide, a sza adságért – semmi ilyesmivel nem 
vállaltak volna közösséget. Ez azt mutatja, hogy visszaesett helyzetben vagyunk, egy 
egész nemzet, és képes volt megválasztani egy ilyen dolgot. Ó, természetesen néhány 
sze elle zős de okrata ezt go dolja: - Nos, izo ára jó ezető álik ajd előle. Lehet, 
hogy ez ésszerűe  ha gzik, a testies gondolkodásunknak. De Isten Igéjének, és lelki 
érzékelésünk számára ennek semmi értelme. Persze, hogy nincs, néhány dollár 
pluszköltség, és valamennyi adócsökkentés vagy valami ilyesmi. 

62 Nekünk pedig nagyon nehéz most a misszionáriusaink munkájával kapcsolatban is, 
mivel most már katolikus nemzetként vagyunk elkönyvelve. Miért, hát persze, hogy azok 



ag u k, Oroszországot is ko u istá ak o dják, i el a ezetőjük ko u ista. 
Vörös Kí át is ko u istá ak tartják, ert a ezetője ko u ista. Mi ket katolikusnak 
tarta ak, i el katolikus ezető k a .  
1Kir21:7,15 

63 Ó, ikor Akhá  került a tró ra… Azt o djuk, hog  ő került trónra. Ez így is van, de 
Jézabel olt a fej a tró  ögött. Ő olt az, aki uralkodott. Fig eljétek sak eg, hog a  
csavarta ki a föld törvényeit a saját nyereségvágya és mohósága miatt, és rávette 
Akhábot, hogy ezeket megtegye csak azért, mert a felesége volt. És így van ez a mi 

ezető kkel is ma. Nem mondom, hogy nem jó ember, de figyeljétek csak meg, hogy mi 
van mögötte: a szajha, pontosan az a dolog, ami miatt idejöttünk (hogy Amerika legyünk); 
pontosan azok az irányelvek, amelyekre Amerika épült! Szabad akaratunkból 
választottunk meg egy ilyen dolgot. 

Jel2:20 

64 Most már láthatjátok, hogy miért lesz az én hangom nem is olyan sokára 
elhallgattatva. Valaki tudni fogja! Igen! Miért? Jele ések : , próféta ő ek hívta magát. 
Csak ézzétek azt a ű áradatot, a i a fol ik. Látjátok a g ökeret, ahogyan egészen a 
gyökérig hatol. És látjátok, hogy modern, látjátok, hogy istentelen dolgok történnek a 
gyülekezetekben. És végül, üldöztetés fog következni. Az Ige ezt mondja, „Így szól az Úr!” 
Biztos, hogy meglesz. 

Jel2:20  

65 Azután mi fog történni? Ahogyan azokban a napokban történt, úgy lesz most is. Az 
az asszo  olt a hatalo  ögötte, ő olt az, aki i de t a kezé e  tartott. Ol assátok 
el… azt hisze , hog  a .… a . ag  a . rész e  a , alahol ott találjátok, hog  it 
tett Jézabel, hogyan volt Akhábbal, és az nem is tudott rá mit mondani, hiszen a felesége 
volt. Figyeljétek meg, hogy mire épült akkoriban a nemzet – eg  Iste től eltá olodott 
izraelita egy pogány feleséggel a háta mögött, aki Baált imádta. És mit tett az az asszony? 
A végén mindent annyira modernné tett, és annyira széppé, és az emberek olyan 
könnyen befogadták, egészen addig, ameddig az egész egyház be nem hódolt annak, a 
prédikátorok meg mindenki. Hát nem mondta Illés: - Uram, egyedül én aradta ?… És 
az akkor történt dolgok és a mai helyzet között párhuzamot lehet vonni. 

66 Eg ikőjük se  ert se it o da i. Hát e  íg  a  ez a is? Féltek 
egszólal i. Íg  hát azt látjuk, hog  kö el űek, eggo dolatla ok, részegesek lettek, 

és így folytatták tovább, élvhajhász módra, meg ehhez hasonlók, ugyanúgy, ahogyan ez 
a is fol ik. Jéza el elferdítette azokat az Igéket… ag , azokat a tör é eket, ahog a  

Jéza el is el olt ferdül e. E lékezzetek Jéza elre, próféta ő ek hí ta agát, hog  aga 
alá esse az e ereket, és azt o dta, hog  ő a földön Isten egyetlen hangja. És 
bizonyosan rá fogja venni a testies elméket arra, hogy ezt elhiggyék. 

67 Az Eg esült Álla ok a  is eljö  ajd eg  ol a  idő, a ikor eg  őt fog ak i ád i, 
és ez a ő Mária lesz. Látta  ezt, -ben. Hét dolog történt. Le van ez nekem itt mind 
írva, 1931-ben írtam le. Hát nem mondtam: - Ez az elnök, Franklin D. Roosevelt, az egész 
világon háborút okoz, hozzásegíti a világot a háborúhoz, háborúba küldi a világot? Hát 
nem következett be a háború, a nagy gazdasági válság idején? Mo dta  ala i ást is… 
És az anyukám, egy igazi demokrata, mindig keményen rám nézett, mikor ezt mondtam. 



Azt mondtam: - Nem érdekel, hogy republikánus vagy szocialista, vagy nem is tudom 
micsoda, de ez „Így szól az Úr”! 

68 És azt mondtam: - A ikor ezt teszik, hog  ege gedik a ők ek, hog  
szavazzanak… És amikor ezt megengedték, akkor elkövették a legszégyenteljesebb 
dolgot, amit ez a nemzet valaha is tehetett. És megmondtam, hogy egy napon majd meg 
fognak fizetni érte. És pontosan ez történt ezen az utolsó választáson. Kik választották 
meg? A ők.  
69 És ti ked es szí es őrűek, déle , hog a  sza aztatok! Azt ondjátok, hogy ilyet 
nem lehet mondani a szószékről. Ó, ige is lehet, ez Iste  sza a! És A raham Lincoln 
szég e foltja… Azé az emberé, aki felszabadított titeket, ott fekszik abban a múzeumban 
eg  asszo  ruhájá ; és eladtátok az elsőszülöttségi jogotokat, szégyelljétek magatokat. 

70 Ti, a politikáért, hiszen csak jó demokraták akartok lenni, és valami ilyesmire 
sza aztatok; és eladtátok az a erikai és kereszté i elsőszülöttségi jogotokat, hog  
átadjátok annak a prostituáltnak, aki irányít minket ebben az országban, ami olyanná tett 
minket, amilyenek voltunk. Látjátok, hogyan kúszik be? Igazán könnyen, egészen addig, 
amíg most már egészen a trónon van. Így van! A Fehér Ház trónon. 

71 Fig eljétek sak eg! Már… Vala el ik ap láttátok azt a hirdetést a katolikus eg 
a protestáns iskolákról? Támogassátok a katolikus iskolákat, de a protestánsokat ne, 
értitek. Ó, test érek! Dolgok áradatát látjuk elkezdőd i ost. Fig eljetek, és a i t ezt 
tették, ézzétek, i törté t. Mi dez a sok ű , ahog a  e o ult. Eljutott eg  helyre, 
és belevitte az országot ebbe a bizonytalan helyzetbe. 

72 Eg  pár é el ezelőtt, ikor… A pü kösdiek először egjele tek, az eg e tette 
az országot egy pár éve, amikor úgy volt, hogy Al Smith jön. Akkor Amerika jobban tudta. 
De a pünkösdi mozgalom annyira elvilágiasodott, egyenesen belement a világba, és 
eladták a jogaikat, mint keresztények a politikának, és a politikájuk a Biblia elé 
hel eződött. Óh, óh! 

1Kir17:31,32 

73 Most pedig, csak egy percre, figyeljetek, hogy válik mindez világossá. Nos, láttuk, 
mit tettek és azokat a dolgokat, amiket tettek. Látjuk, hogy mennyire hasonlítanak 
eg áshoz, ű  tapad i de ki kezéhez. Jéza el ejött. Meg a o ázott i de kit. És 
végül figyeljétek meg, nagy oltárokat kezd építeni Baálnak. Így van? És a Baál papok 
jöttek mindenhonnan, hogy bejuthassanak arra a helyre, és kezdték beszennyezni a 
földet Baál imádással. 

Dán2:43 

74 Figyeljétek meg, hogy is tették, hogy szaporodtak el. Csak a dolgok, amiket tettek, 
figyeljétek meg, hol tartanak most. Nézzétek a katolicizmust, hogy nyel el, kebelez be; 
beházasodik, betör, pontosan azt teszik, amit Dániel megmondott, hogy tenni fognak. A 
vas és az agyag nem tud keveredni egymással, de ha a magjaik keverednek össze – a 
darabjaik. Ha egy protestáns lány hozzámegy egy katolikus fiúhoz, akkor a gyermekeiket 
katolikusnak kell nevelniük. És így tovább, házasodnak, keverednek, ilyen módon egészen 
addig, amíg egész Amerikát át nem szövik. 



75 Mit fogunk csinálni misszionáriusként, kimegyünk, hogy szabadságot vigyünk Dél-
Amerikába és szerte a világra, Tommy Osborn és a többiek, akik próbálják kihozni az 
embereket a pogányságból. És pontosan ránk tudnak mutatni, hogy mi választottuk meg 
a ezető ket, ug a erről a  szó. Mi fog törté i ezzel a ilággal? E ek i de  itt le őt 
fel kellene ráznia. Hogy fogunk válaszolni? Mit fog a misszionárius arra felelni, ha azt 
mondják neki: - Azért jöttél ide, hog  ettől egsza adíts i ket, és a tieid ug a ezt 
teszik az ország élé , a tró o ?… Hog a  fogu k hát…? 

76 Nézzétek vissza a történelem lapjain, lapozzatok csak vissza, és lássátok meg, hogy 
e ire…, ajdhog e  alkot á elle es ez. Rége e  e  tették ol a ezt, de, 

látjátok, eladtuk a keresztényi jogainkat a politikának, és íg  tudott a go osz eférkőz i. 
Akháb nem volt több mint Jézabel bábuja. Így lesz ez is, csak egy bábu. Nem magától 
fogja megtenni, de a mögötte álló rendszer fogja belevinni. Pontosan így van! Ébresszétek 
fel a lelkiismereteket, keresztények. Ébredjetek, e  is go doljátok, hog  e ire késő 
van! A jelenlegi helyzet, az a helyzet, amiben voltak, és hogyan engedték magukat 
elveszni. 

77 Hog  sírhatott Iste  hatal asa  szerető szí e, hog  zokoghatott, ahog  látta a 
isszio áriusait. Példá á tette őket, i de  nemzet, bárhová is ment, mivel Isten 
egáldotta őket, eg ség e  látta őket, szelle ileg szolgál a Iste t. És aztá  go doljuk 
eg, Ő ág ott rá, hog  lássa őket isszatér i az első szeretethez, és azt te i, a i 

helyes; de folyton elhajlottak jobban és jobban, amíg végül be nem jött Jézabel. Pontosan 
ez az, a it tettü k. Elsodródtu k Krisztus el eitől. A ikor Iste  elküldte az Ő szolgáit az 
ország minden területére, szentséget prédikáltak, Zarándoki Szentség, Nazarénusok, 
Pünkösdiek: - Térjetek vissza Istenhez! Térjetek vissza Istenhez! 

78 És az igazi „régi” állami egyházak csak nevettek és gúnyolódtak. - Sok oder kedő 
hí ő! Hiszen mindent elítéltek, amit azok az emberek tettek, és azt mondták, hogy az 
ördögtől a . Mi lett a kö etkez é ? Az eg ház pedig kezdett hallgatni erre, a többség 
hallgatott erre. Először is, tudjátok, ha a katolikus ők hordhat ak il e  dolgokat, akkor a 
protestánsok is. Ha a katolikus egyház megteheti, akkor a protestáns is. Aztán, ha a 
metodista, akkor a baptista miért nem? Aztán, ha a baptista igen, akkor a pünkösdi miért 
nem?    

79 Látjátok, ez az, amibe az ember-csinálta rendszerek belevisznek titeket. Így igaz. Ez 
az oka annak, hogy ez ellen vagyok. Az ember gyártotta rendszerek: Isten ezek ellen van, 
az Ő Igéje ezek elle  a , az Ő prófétái ezek elle  lesz ek, i de , a i Iste  Lelkétől 
született, az ellene lesz. 

Jel13:14 

80 Figyeljétek meg, hogy Izrael hogyan sodródott az árral, amíg végül Jézabel színre 
nem lépett. Figyeljétek meg, hogy Amerika hogyan sodródott a világi árral, egészen addig, 
amíg végül Jézabel trónra nem került. Így van. Nos, Jézabel nem volt fizikálisan Egyiptom 
tró já … Izrael tró já , de ő állt a tró  ögött igazi hatalo ké t. És nem a katolikus 
hierar hia áll az Eg esült Álla ok élé , de ez a re dszer áll a ezetés ögött, i el ők férj 
és feleség. És a Bibliában ez áll, hogy ebben az országban elkészítik a fenevad képmását.  



81 Ó, testvérek, hát mi a baj? Nos, én tudom, hogy mi. Az Ige azt mondja, hogy 
bemennek ebbe a laodiceai korba, és már itt is vagyunk. Talán most utáltok, de egy nap 
majd nem fogtok, amikor ráébredtek, hogy mi az igazság. Vitába szállhattok velem, 
felállhattok, és tü tetőleg ki o ulhattok az épület ől. Ez sak azt mutatja, hogy nem 
tudtok olvasni. De egy napon majd rá fogtok jönni, és tudni fogjátok, hogy ez az igazság! 
Ezt az Úr nevében mondom. Mindenemet odaadva a célért, ami miatt végül sírba is 
szállok. Tanú leszek halálom pillanatáig, Isten segítségével. Így igaz.  

82 Itt vagyunk ebben az állapotban, amelyben ma vagyunk, mindez így folyik 
körülöttünk. És Izrael, ahogyan Akháb tette, Jézabel bábuja, mivel Jézabel férje volt. 
A erika, a i ezető k, hog a  lett a i ezető k… Tudjátok, hog  a ezető k gazdag 
volt? Hányan tudjátok ezt? Multimilliomos volt. Valaki mondta ezt nekem, hogy valami 
újságban olvasta, vagy a rádióban hallotta, vagy a tévében vagy valahol, Jack Benny (dzsek 

beni) ag  alaki tett eg … Er ie Ford (örni ford), azt hisze  ő olt. Valaki o dta, hog  az apja 
segített neki abban, hogy megkapjon két államot, ami nem az övé volt. A többi csak úgy 
az övé volt. Hogyan szerezte meg? Honnan volt az a pénze? A whisky- el, a i el… 
likőrrel. E iatt sökke tette a hisk  eg az il e ek adóit. Ez tette őt gazdaggá. 
Pontosan az a dolog, ami az országu kat tö kretette, az a dolog, a i egfertőzte az itt 
élőket, a i iatt a fiai k alkoholistákká áltak, és a lá ai k pedig prostituáltakká, az 
e ől szár azó pé ze  gazdagodott ő eg.   
83 Ugyanaz a dolog, az a régi Jézabel rendszer, ugyanaz, ami gyötörte a népünket, 
ug a az, a i elká ította őket a ró aiz us a  és egégette őket és részekre szaggatta 
őket, és i de féle il es iket, a ártírok ak a ére o dja a Bi lia  e e a  e e  a 
rendszerben! Íme itt vannak, összeházasodva. És mi amerikaiak pedig így dicsekszünk: - 
Ó, szóval, van egy pár dollárunk, és jól érezzük magunkat. Jobban megy nekünk, mint az 
összes tö i e zet ek…. De test érek árju k sak eg  pilla atra.  
 Veg ük sak ost szó szeri t, az elkö etkeze dő éhá  per e  ézzük eg, 
hogy mi történt. 

2Tim3:5 

84 A prédikátorok pontosan így voltak, velük csúsztak lejjebb, velük haladtak, minden 
rendszer. Az egész izraelita rendszer ment Jézabellel. Megvolt náluk a látszat. És nem 
mondja a Biblia, hogy az utolsó napokban nekünk a kegyesség látszata lesz meg? 

85 Minden prófécia beteljesült, testvérek. A végénél vagyunk! Szellemileg a végénél 
ag u k! Mi de  re dszer a égét járja. A kö etkező dolog, a i e fog kö etkez i az az 

Úr eljövetele és az egyház elváltozása.  

86 Isten elküldött minden jelet, csodát, mindent megtett, amit megtehetett, 
megpróbálva vonzani az embereket, és azok folyton folyvást tovább mentek. Nézzétek 
ezt az itte i árost, ézzétek ezt az országot itt, pü kösdiek ezrei el; és ha őszi ték 
akarunk lenni, hol vannak ma délután? Csak azért, mert valaki azt mondta, hogy ne 

űködje ek eg ütt az összejövetellel. Ti szegény, eltökélt… Iste  leg e  könyörületes 
hozzátok, csak ennyit mondhatok. Amikor bennetek, keresztényekben, nincsen 
gerincesség, akkor tartó csont helyett csak egy vágyócsont van a hátatokban. Így igaz. 
Tudjátok, mire van szükség? Arra, hogy prédikáljuk az evangéliumot annak teljes erejével, 



és ez az erő ajd dara okra szedi azt a dolgot. A tö iekhez satlakoztak, és 
csodálkoztok, hogy miért szólalunk fel ezért. Aztán tudjátok, mindenhol csak hideg 
fogadtatásban van részetek. Számítok erre. Kell, hogy számítsak.   

2Kir1:8; 2Kir9:30; Máté3:10; Luk3:9 

87 Il e  dolgok fol tak Izrael e . Mikor égül eg  apo  előjött a pusztaság ól, 
előjött eg  szőrös, öreg fickó a tisbei Illés. Sose  eg  szer ezet ől jö  elő, ha e  a 
pusztaság ól! Azokhoz e  is olt köze. Ő az Úr prófétája olt. Test ére , egrázta az 
egész Jézabel királyságot, mivel minden abban volt. Utálták. Nem volt senki a segítségére, 
ezt teljesen biztosan tudom. Az Ige mondja, hogy nem volt. Ez így van. Lángra lobbantotta 
azokat a kifestett arcú Jézabeleket, el tudom képzelni. A fejszét a fa gyökeréhez tette, úgy 
mint Keresztelő János, a forgácsok odaestek, ahová akartak, de a fejsze belevágott oda. 
Megrázta a e zetet, eg utatta eki, hog  rossz úto  jár ak, és isszahí ta őket eg  
igaz, élő Iste hez, és issza az Ő Igéjéhez a Jézabel imádat helyett. 

88 Mit tettek ők? Fogadták őt? Utálták. De ő attól ug a úg  eszélt, ivel nála volt az 
„ÍGY SZÓL AZ ÚR!” Isten vele volt, és megmutatta, hogy felkent próféta, azok által a 
dolgok által, a el ekről szólt, hog  e fog ak kö etkez i. És i dezekkel ő 
mindenképpen bebizonyította, hogy Isten prófétája. De ennek ellenére sem hitték el, 
mivel megfosztotta őket kisded játékaiktól. Meg o dta eki, hog  rossz úto  jár ak. 
Akháb csak egy segédmunkás volt. Így igaz. 

1Kir19:14 

89 És fig eljétek eg, hog  e  hittek eki, de ő attól ég prédikált. Eg ik prédikátor 
sem értett vele egyet. Így szólt: - Egyedül én maradtam, Uram. Nézz rájuk, még csak nem 
is fog ak… se ki se  fog eg ütt űköd i… De olt eg  küldetése, a it éghez kellett 
vinnie, és véghez is vitte. Nála volt az Úr igéje, az „ÍGY SZÓL AZ ÚR!” És ő tá adta a 
nemzetet, támadta a gyülekezetet, támadott mindent, ami ott volt, és Isten vele volt! 

Máté17:10 

90 Kaptunk egy ígéretet, hogy az utolsó napokban ebbe az országba is visszatér. 
Tudo , Jézus, a ikor… a Máté -ben, amikor megkérdezték: „Miért o dják … az 
írástudók, hog  elő  Illés …?” 

Mal3:1; Máté17:11 

91 Figyeljétek, hogy mit válaszol, „Illés izo  eljő elő ”, jö ő idő e . De aztá  
Jánost hozza példaként. János nem a Malakiás 4 volt, János a Malakiás 3. „Ímé, elküldöm 
én az én követemet, hogy utat készítsen.”  

Mal 4:1,5 

92 A Malkiás 4, azt mondja, „Mielőtt eljö  az Úr ak ag  és félel etes apja, a ikor 
az egész föld úg  fog ég i, i t a tarló; az előtt a ap előtt, é  elküldö  éktek Illést!” 

Mal4:6 

93 És ez nem János volt, mivel az Úr nem égette meg a földet amikor János eljött. És 
ha megfigyelitek a végén, az utolsó szakaszban, vagy az utolsó versben, ezt mondja, „És 
az at ák szí ét a fiakhoz fordítja fig eljétek eg: ő…aki eszél , és a fiak szí ét az 
atyákhoz.” 

Mal4:6 



94 Most pedig fig eljetek! Az első Já os eljött, az első Illés, mit tett? Eljött és hozott 
egy üzenetet és a régi, orthodox, kemény szíveket a fiatal gyülekezet, a fiak hitéhez 
fordította. De a ikor a kö etkező Illés eljö , az utolsó idők e , ő issza fog e i, és 
fogja az at ák szí ét… ag is a fiak szí ét, és isszafordítja a pünkösdi atyák szívéhez. 
Értitek a különbséget. Nem ezek közül a maiak közül való lesz. Vissza fog menni egészen 
az Apcsel 2-höz, és onnan fogja kezdeni. 

95 A romlatlan, elferdítetlen evangéliumot fogja prédikálni, csak ugyanazt fogja 
mondani, amit Péter Pünkösd napján, mivel amit Pünkösdkor mondott, az van igazolva a 
Biblia többi részében. Nem keveredik majd bele valamiféle szervezetbe, amikor Illés 
eljö . Utál i fogja a őket, ahog a  Illés, úg  i t… ag is a rossz őkett, úg  ahog a  
János is. Szeret i fogja a pusztát, i t ők. Ne  lesz kí életes. Mi őt árjuk. El fog jö i! 
Isten mondta, hogy így lesz, és itt lesz! 

96 Hisze , ha ala i, akkor ez az üze et, a i a eg a  ekü k: lesz előfutára az Ő 
nagy eljövetelének! Igen, Uraim! Már elindult, egszületett. Mi t Illés, és eljö  előtör e 
a pusztaságból, valahol majd megismerteti magát az emberekkel. Az Apcsel 2-t fogja 
prédikál i. Ezek ek az öreg pü kösdi at ák ak a hitét eg e ese  issza iszi… ag is 
ezeknek a pünkösdi gyermekeknek a hitét egyenesen vissza az atyák hitéhez, a pünkösdi 
atyák hitéhez. Egyenesen az Apcsel 2-höz fog visszamenni, az Apcsel 2:38-hoz, egészen 
addig. Az igazi, elferdítetlen evangéliumot fogja hozni. Semmi köze sem lesz Jézabelhez és 
a rendszeréhez. Isten szolgája lesz. Ez teljesen biztos! 

97 Az Ige azt mondja, hogy el fog jönni. Prófétálni fog, és üzenetét egyenesen ezeknek 
a Jézabeleknek az arcába vágja majd, pontosan úgy, ahogyan Illés tette az elején Izraellel. 
Utál i fogják! Ne  fog ak eg ütt űköd i ele. Ne , em! El fog jönni! Isten megígérte, 
és szí re fog lép i. A ki álasztott g ülekezet ek fog prédikál i, a i t Ő eg o dta, hog  
így lesz, megrázva azokat a kiválasztottakat, lerázza a testiességét, a világot és ilyeneket, 
lerázza, leégeti, összehozva a gyülekezetet, a népet. 

Mal 4:6 

98 Tudom, hogy azt mondjátok, hogy az az én felekezetem. Testvér, tévedsz! János 
egyemberes rendszerként jött el, hogy bemutasson egy embert: Jézus Krisztust. És Illés 
sem lesz egy rendszer; egy ember lesz. Jézus mondta. Egy ember lesz, akit a Szentlélek 
ken fel. És nem három vagy négy istent fog bemutatni. Egyet fog bemutatni: az Úr Jézus 
Krisztust! Mivel az üzenete visszarázza a pünkösdi gyermekeket újra az atyák hitéhez. 

Jel17:1,5 

99 Emlékszel, testvérem, ha mondom, hogy ezek a dolgok nem jók, akkor az oltárnál 
kell lennem. Mondom nektek, hogy ez „ÍGY SZÓL AZ ÚR!” Ha Isten nem igazolta, hogy az 
igazat mondom, szerte az országban, a világon, akkor mondjátok meg, hol tévedtem. 
Igazat eszélek! Me jetek issza Iste hez, g orsa ! Jöjjetek ki ezek ől a re dszerek ől, 
mivel az Ige azt mondja, a Jelenések könyvében, hogy a római katolikus hierarchia 
prostituált volt, és szajhákat hozott a világra. Mi ez? Egyházak, rendszerek. 

100 És honnan jött a metodista egyház, honnan jött a lutheránus egyház? Honnan 
jöttek a metodisták, baptisták, honnan jöttek a szervezetek? Isten soha nem szervezett 
egyházat. A katolikus egyház azt mondja, hogy akkor régen született meg az egyházuk. – 



Jézus szer ezte az eg házat… Szeret é , ha eg utat ák a törté ele ek ezt a 
fejezetét, vagy a Bibliának ezt a lapját.  

101 306 évig szó se  olt se iféle szer ezetről. Az utolsó apostol halála utá  
alapították a Ni eai Zsi atot és akkor si áltak eg  szer ezetet. És a ikor Luther kijött, ő 
Istennek egy nagy embere volt, de ahogy elment, az embereknek az a kis csoportja 
tovább ment és egy másik szervezetet alapított. Azután a Szentlélek újra kijött John 
Wesley-nél. Sohasem szervezett semmit, de miután elment, megszervezték. Aztán jött a 
Szentlélek a pünkösdiekben, és kijöttek a metodisták közül. És mi történt? Utána 
hozzáláttak a szervezéshez.  

102 De lesz eg  eg sze él es re dszer, a el  előjö  Illés ek azzal az erejé el és 
kenetével, hogy betöltse a próféciát. Hallelúja! Fel fogja rázni. És emlékezzetek, hogy 
prófétált nekik, és prófétált, és elmondta nekik a dolgokat, és Isten vele munkálkodott. 
De ezt az utolsó üze etet egtá adta a Fehér Ház. A ikor Já os eljött, akkor az ő égső 
üzenetét is támadta az akkori Fehér Ház. Illés utolsó üzenete is, amikor végigsétált azon 
az úto  akkor reggel, iutá  Iste  jele lété e  olt ott ki t… Végigment azon az úton, 
régi szőrökkel aga körül, kopasz feje fé lett, szakálla lo ogott, azok a kis öreg sze ek 
pedig Iste  di sőségétől rag ogtak. Az a ot a kezé e , és a lépései ol a  iztosak oltak, 
amilyenek csak lehettek. Mit tesz? Samariából egyenesen a Fehér Házba megy, és azt 
mondja, „Így szól az Úr!” Ne  fél se itől. Az eg házak elutasították, az e erek 
elutasították, így most indítja utolsó támadását a Fehér Ház ellen.  

103 Aztán mi történt ez után? Figyeljetek! Azután a támadás után a hangja elhalkult, 
tö é e  hallotta őt se ki. Iste  isszahí ta őt a szí ről, azt o dta: - Illés, ismertté 
tetted üze etedet egész Izrael e . Is erik. G ere ost fel ide a pusztá a. Me j el tőlük. 
Válj külö  tőlük, i el É  fogok te i ala it. Meg fogo  utatni nekik, hogy mit jelent 
az, elutasíta i az É  üze ete et… Mi kö etkezett? Há orú, éhség, éhezés. 
Ámos8:11 

104 Így szól a Szentlélek: - Nézzétek, mi jön! Nézzétek mi fog elkövetkezni! Éhség volt. 
Éhség lesz!… Ó, talá  e  ke ér utá , de az Úr Igéjé ek és igazságának a hallása után. 
Minden egyház be fog illeszkedni a társadalomba, és ugyanúgy egyenesen belemegy 
majd, mintha már le is lennének vele nyelve. 

1Kir17:3,4,6 

105 Mit tett Illés? Talált egy rejtett forrást, fent a hegyekben, ahonnan meríthetett egy 
kis élet izet, iste i kijele téseket Iste től, ahog a  felült ott Iste  ereje alatt – a 
kijelentések egy kis elrejtett forrás voltak, mialatt a többi ember éhezett. És Isten 
megáldotta az Illés szolgáit (a hollókat), hoztak neki enni, amíg külön volt az e erektől. 
És ők ott oltak le t eg  é redésre éhez e, és íg  e t to á : - Nem hallottatok valamit 
az é redéseiről?… Hol van az az öreg különc, aki mindenhol a szervezeteinket szidja? Hol 
van most? Nem tudták. Elvonult Isten által egy elzárt helyre, ahol nem hallották a 
hangját. Akkor elkezdték megérteni.  

Ámos 8:11 

106 A ikor Iste  előküld eg  üze etet és el o dja az e erek ek, és azok e  
fogadják, akkor Ő isszahí ja a szolgáját, és elküldi a sapásait: éhséget, halált szelle i 
értelemben, fizikálisan is). Válságot vársz, testvérem. Azt hiszed, hogy láttál valamit; csak 



várj egy kicsit. Még nem láttál semmit. Azt hiszed, hogy majd meghaltál egy jó szellemi 
ébredésért; akkor várjál egy kicsit. Várj csak, vágynak rá és kiáltanak érte, hogy 
meghallhassák az Isten Igéjét. A Biblia mondja ezt! „Éhség lesz az utolsó napokban,” – 
mondta a próféta, - nem kenyér után való éhség, sem víz után való szomjúság, hanem az 
Úr beszédének hallgatása után.” De az a hang csendes lesz, valahol a pusztában, 
„Menjetek onnan!” 

1Kir17:4,6 

107 Felsze telte a hollókat, a szolgáit. Megáldotta azokat a adarakat, az ő szolgáit, 
akik Illés ha gját e  e gedték kihu i az alatt az időszak alatt, a íg elszigetelődött a 
g ülekezettől. A hollók reggele ké t hoztak eki húst és ke eret, és húst és kenyeret 
este, és a kis forrásból ivott, mialatt lent a többiek szellemi élelem és víz nélkül voltak. 

108 Azutá  eg  apo , iutá  a ű  el ette a á ját, és Iste  az Illés épét térdre 
ké szerítette… Jéza el el ett i de t. Mi de t kitörölt, és ég egyszer meg fogja 
tenni! Ez így szól Isten szent Bibliája. Még egyszer meg fogja tenni. Most pontosan ott van 
a trónon, a bábfigura mögött: arra fordítja, amerre csak akarja, senki sem fogja 

egállíta i őt. Ter észetese  se ki se  fogja ost egállíta i ezt, mivel amit nem 
tudnak vallási körökben megkaparintani, azt beleviszik a politikába, és ott már meg is 
csinálták. Pontosan ezt tették. Amely, a politikai kegyvesztettség lesz egészen pontosan 
vissza a fenevad jeléig, olyan biztosan, amilyen biztosan itt állok, értitek, ahogyan a Biblia 
mondta. 

 Tudo , hog  későre jár, siet i fogok. Bele kell te e  ezt az utolsó szót, ha az Úr 
megengedi. 

109 Figyeljetek! Illés ott maradt, amíg Isten el nem mozdította. Nem voltak ébredési 
összejövetelei. Semmi ellen nem prédikált. Csak ott állt egyedül Istennel, kint a 
pusztában, mivel pusztai ember volt. A pusztában nevelkedett. Ahogyan János is a 
pusztá a  őtt fel. 
110 Ki e t a pusztá a eg edül Iste el, el lett é e a g ülekezettől, iutá  odaadta az 
üzenetét. És a gyülekezet elfordult attól, elfordult attól, és végül a szervezetek nem 
tettek se it, íg  hát eg szerűe  ki kellett e ie. Iste  elhí ta a szí ről, ki itte a 
pusztába, azt mondta: - Gyere ki ide, már nem fognak többé meghallgatni. Gyere, és 
aztán rájuk zúdíto  az ítélete et… Ó, ige , Ő ala el ik ap ajd itt lesz, eglátjátok.  
111 Azután, prófétálásának napjai után, mi történt? A gyülekezet ellankadt. Jézabel 

ag  terrorja eke elezte őket, i de kit el elt. El elte őket, és ligeteket eg i de  
mást épített. 

1Kir17:9 

112 De, egy napon Isten újra kihívta! És akkor kijött. Figyeljetek most nagyon, és ne 
legyetek rám mérgesek. Ez most „ÍGY SZÓL AZ ÚR!” (Branham testvér többször kopog a 
szószéke .  A ikor kijött, it tett Iste ? Elküldte őt eg  öz eg asszo yhoz. Régebben 

olt férje, olt férfi hatalo  a feje felett, de el étetett, hog  ő felsza adulhasso  alóla, és 
hihesse a próféta sza át. Észre ettétek ezt? Volt előtte férje, aki erre ag  arra 
irányította, valamelyik iskolában ott lent. De ez alatt a nagy szárazság alatt, a férje be lett 
kebelezve. A halál elvitte a férjét. Már semmiféle szervezet nem kötötte, így akkor már 



készen állt meghallani az Úr Igéjét. Egy asszony, ez jelenti a gyülekezetet; hogy özvegy, 
azt jelenti, hogy a férje (a szervezet) meghalt, és eg szerűe  azt hitte, hog  ár ő aga is 
alig bír életben maradni. Isten így szólt: - Menj el hozzá most. Meg fog hallgatni téged. Én 
para solta  eki….  
113 Ó, néha nehéz elhinnünk, annak a kis csoportnak a tagja vagy ott, amely olyan 
hűséges, és mindent megtesztek azért, hogy istentiszteletet tartsatok, és hogy 
megmutathassátok az embereknek, hogy a szívetek rendben van, és azt szeretnétek, 
hog  ők is ki leg e ek igazít a, úg  érzitek, hog  ehéz idők jár ak felettetek. De e  
feledjétek, Isten rajtatok tartja a sze ét! Ti szeretitek Őt! Tudo , hog  szeretitek. Akkor 
nem ülnétek itt, nem járnátok ilyen helyekre. Isten rajtatok tartja a szemét. Igen! 

1Kir17:10,11 

114 És amikor a férje meghalt, a szervezet, amelyhez tartozott meghalt, így ekkor már 
készen áll, hogy meghallja próféta szavát. Így amikor a próféta odamegy a kapuhoz egy 
kis vizet kérni, elment, hogy hozzon. Aztán a próféta azt mondta: - Hozz nekem 

ala i skét e i… 

1Kir17:12 

115 És visszafordult, és azt mondta: - Az élő Úrra o do , hog  i cs honnan 
e e … 

116 Nos, úg  tű t, hog  azért lett küld e, hog  ég azt a ki sit is el eg e, a i az 
özvegynek volt, de pont fordítva volt. Mikor az asszony hajlandó volt, odaadni mindazt,  
amije volt, az Ige támogatására, akkor Isten enni adott neki. És ha te hajlandó vagy 
odaadni azt a szellemet, amid van; azt a Szellemet, amit Isten adott neked az Ige 
tá ogatására, akkor Iste  élet e  fog tarta i. Halleluja! Ó, di sőség Iste ek! Érted ezt, 
gyülekezet? Ne higgyétek, hogy elment az eszem, nem ment el. De amitek van, azt a kicsit 
amennyire hisztek Istenben, a hiteteket, amitek van azt az Igére helyezzétek, ne egy 
szer ezetre! Iste  Igéjé e teg étek! Ő élet e  fog téged tarta i. 
117 Akkor már készen volt, ert az előtt e  lehetett, i el e  e gedték. De ost 
már készen van. Fogadja majd? Isten egy prófétát küldött az útjába. Fogadja majd a 
szavait? Fogadja majd ezt a prófétát? Igen, fogadta. És a próféta azt mondta neki, így 
szólt: - Nos, azt a kis életet, a id aradt, tedd azt le ide, és először eke  hozd el… És i 
törté t? A ikor a ilág tö i részé  i de ki her adozott és haldoklott az éhségtől, ő a 
g er ekei és az ő ház épe i da ia  háro szor laktak jól eg  apo , iste i 
kinyilatkoztatást az Igéről. Re éle , látjátok, arátai .  
118 Mi történt ezután? A próféta ott maradt egészen az éhség végéig, ezzel az 
asszonnyal maradt, ezzel a gyülekezettel, aki fogadta és elhitte a szavát. És a próféta 
életben tartotta az asszonyt, életben tartotta a gyülekezetet, az Úr Igéje által, mivel így 
szólt: - „ÍGY SZÓL AZ ÚR!” 

119 Nos, i s idő k, hog  a törté et tö i részét ki esézzük, tudjátok, hog a  kellett 
elérkeznie a Baállal való leszámolásig. Ezekben a napokban is megteszi majd ezt 
valamikor, ne aggódjatok. Amikor ajd elő ukka  a pusztaság ól, ajd sak fig eljétek 
meg, mi fog történni.  



120 Mi törté t? A ikor a jó öreg Illés, a próféta, Iste  hű szolgája, az Útja égéhez ért, 
Isten egy napon azt mondta neki: - Illés, már elég hosszú ideje prédikálsz. Harcoltál 
Jézabel ellen és minden festéke ellen és minden ellen egészen addig, amíg bele nem 
fáradtál… Azt o dta: - G ere le a Jordá hoz!… És ár eg  is. Le eg  a Jordá hoz. Ott 
zubogott lefelé az öreg sáros folyó, fagyos, hideg vizével, mint ahogyan minden 
embernek majd szembe kell néznie vele: Jordán, a halál.  

2Kir 2:12 

121 De amikor az Úrnak ez a hatalmas szolgája lement a Jordánhoz, és mellette ment a 
fia, az e a géliu  fia…. Ó, ige , a fia olt, „Atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai.” 
A ikor ő és fia kéz a kéz e  e tek, le a Jordá hoz, akkor ő égig ézte, ahog a  az 
apukája elment azon a reggelen.  

2Kir2:8 

122 A ikor leért a Jordá hoz, le ette az erő ek azt a palástját a álláról, és íg  szólt: - 
Halál, e  tehetsz elle e  se it… És ráütött a Jordá ra: - Menj az útból. Én átkelek 
ma reggel. Mi történt? A folyó visszahúzódott. Porszáraz lett. Mit csinált az öreg próféta? 
Átnézett a Jordánon. Tudta, hogy van ott valahol egy szekér, lovakkal. Haza indult, a 
munkájának vége volt. Evangéliumi fia készült átvenni a helyét. 

123 Éppen hazafelé jöttem valamelyik nap nyugatról. Ez jutott eszembe. Bekapcsoltam 
a rádiót (Három napot kellett vezetnem egyedül, 2400 mérföldet). Bekapcsoltam a rádiót, 
del rio-i, texasi spirituálékat hallgattam. Egy ember egy öreg fekete férfivel készített egy 
beszélgetést. A halálhoz közeledett, hogy le kell mennie a folyóhoz. Azt mondta: - Azok az 
ara  papu sok, a iket ajd isel i fogok, hog  azok a  járjak az ara  ut áko … 

124 Ez az öreg néger férfi végigprédikálta az egész életét, és az egyetlen dolog, amit 
emlékezetébe tudott idézni, hogy az életében az egyetlen vigasztalása az a falra 
akasztott, régi kis bendzsója volt. Kiült a gyapotbálákra és dicséreteket játszott, így pihent 
meg a szolgálat után, azzal a régi bendzsójával. Így kellett pihennie. Azt mondta, hogy az 
az öreg rövidfarkú ló, amit valaha hajtott, az ott lesz a szekérrel együtt. Elgondolkoztam 
ezekről. Azt o dta: - Ó, azok az arany papucsok, amiket viselni fogok, hogy azokban 
járhassak az arany utcákon. 

125 És amikor befejezte az éneklést, kikapcsoltam a rádiót. És vezettem tovább, 
tartottam a kormányt. Azt gondoltam, igen, nekem is el kell ehhez érnem. Mi jelentette 
valaha is nekem vigasztalást? Hol találom meg a vigaszt, a pusztaságban? Van egy régi kis 
puská , eg …. Ősszel szokta  vele vadászni. Egy .270, egy 721-es Remington. Egy 
e er, eg  test ér adta eke  Kalifor iá a  é ekkel ezelőtt. Már é ek óta adászok 

ele. Mi soda lu us ez eke , i el tudo , hog  ez eg  jó lőfeg er. Ez az é  
vigasztalásom a pusztaságban. 

126 Aztán a látomásomra gondoltam. Amikor átmentem oda és láttam az 
is erősei et, hallotta  ala it, és ott jött az é  kis Pri e-em (az én kis hátaslovam), és 
a fejét a vállamra hajtotta. Azt gondoltam: - Ó, egyszer egy ilyen napon majd én is le 
fogok menni oda, a Jordá hoz… És a régi . -es, a it alaha… , a i ott függ a falo . A 

últ ősz óta le se  ette  o a . Az a kis hátasló, a i  alaha lo agolta , akkorra Iste  
már befogja az én szekerem elé, arra a reggelre, amikorra odaérek a folyóhoz. Ott fog 
majd állni éppen a folyó túloldalán. Isten elküldi majd. Láttam azt a lovat valamelyik éjjel. 



Be lesz fog a a tüzes szekere  elé ajd eg  reggele . El eg ek, a felhőkö  felfelé 
kapaszkodva.  

Imádkozzunk: 

127 Ó, Istennek az az ereje, melyet élvezni fogok, amint azokon az arany utcákon 
sétálok majd! Igen, a régi puska, ami ott van a falon, akkor már teljesen felesleges lesz. 
Kíváncsi vagyok, hogy ha az én tüzes szekerem lejön, és az én kis hátaslovam, amit a 
látomásban láttam oda lesz befogva a szekerem elé azon a reggelen, ahogyan ott állok a 
folyónál. Remélem, hogy így lesz. Fel akarok emeltetni. Azt szeretném, ha a gyülekezet is 
ilyen módon menne fel. Szeretném, hogy közületek mindenki így menne fel. 

128 Szeretnéd megtudni, hogy amikor majd mész lefelé a Jordánhoz, le fogsz-e 
o da i a ilág ak ezekről az iste tele  re dszereiről, és el fogod-e fogadni Jézust, mint 

megváltódat? Ha nem vagy keresztény, felemelnéd-e a kezedet, és mondanád-e: - 
I ádkozz érte  Bra ha  test ér, hog  a ikor elérek a Jordá hoz…? Iste  áldjo . Isten 
áldjon. – Amikor leérek a Jordánhoz, magamra akarom venni a Szentlélek erejét, és 

egüt i a fag os íztükröt, és átsétál i… 

129 Hogy tudsz a helyeden maradni, amikor ezt hallod, a Szentlélek felkenését, és hogy 
tudod, hogy a Szentlélek kijelenti nekem az állapotodat, és hogy tudod nem felemelni a 
kezed? Azt utatja, hog  itt az ideje a pusztai út ak! Vol a ég alaki, ielőtt 
imádkoznánk, még valaki? Ketten emelték fel a kezüket. Hárman. Isten áldjon, fiam. 

130 Mennyei Atyánk, három. Csodálatos lesz, Uram, ha ott lesznek azon a napon. 
I ádkozo , hog  ez íg  leg e , Ura . Fele elték a kezüket, ert eg a ak g őződ e 
arról, hogy ezek a világi rendszerek pusztulófélben vannak, és hogy Isten Igéjének a 
hangjait hamarosan nagyon nehéz lesz megtalálni. Isten el fogja e i a g ülekezettől. A 
kiáltás, a őlegé  hí ása ha arosa  elhal, és a Jéza el re dszer kioltja azt. De akar ak 

ajd…a rejtett forrás ól él i, úg  ahog a  Illés, hog  eg leg e ek őriz e az éhség ideje 
alatt. Isten, add meg nekik a Szent Lelket most, töltsd be szívüket örömmel és békével, és 
hel ezd az ő go dolataikat Iste  Igéjére, hog   élhessenek, most és ezután, és 

i dörökké. Áldd eg őket At á . Ők a tieid, Jézus Krisztusu k, Uru k által. 
131 Lehajtott fejjel – azok, akik felemelték a kezüket, és el akarják fogadni Krisztust, 
kérlek álljatok fel egy pillanatra, amíg én egyenként imádkozok értetek? Csak álljatok fel. 

132 Ó, Istenem, tévedtem? Még azok hárman, akik felemelték a kezüket, még azok 
si se ek egg őződ e a ira, hog  felállja ak, és elfogadják azt a dolgot, a iről azt 
mondták, hogy elfogadták! Úr Jézus leteszem ezt mind a te kezedbe. Prédikáltam az 
Igédet, és nem alkudtam meg azzal kapcsolatban. Most rájuk hagyom a házat, Atyám. 
Tedd, amit kell, mind a gyülekezettel, mind a Te szolgáddal, mindezek a Te kezedben 
vannak.    

133 Atyám, imádkozom, hogy mentsd meg az elveszetteket, töltsd meg jó dolgokkal 
azok szívét, akik vágynak erre, adj örök életet a szomjazóknak, emeld fel szolgáidat, hogy 
hirdethessék az üzenetet, adj gyógyulást a etegek ek és a sze edők ek, szerezz 
Magad ak di sőséget, i el é  aláre dele  aga  a Te Igéd ek. A keze e, a 
szívembe, az elmémbe írd be a törvényeidet, Jézus Krisztusunk, a mi Urunk által. Ámen.  



Amikor a folyóhoz érek a végnapon, (Nem akarom ezt énekelni.) 
És ikor ajd úg  tű ik, hog  a arátai  i d el e tek;  
Vár majd ott valaki, aki utat mutat, 
Nem kell, hogy egyedül keljek át a Jordánon majd. 

134 Vannak nálad imakártyák, Bill? Nehéznek érzem magam. Milyeneket adtál ki ma? 
B-t? A-kat is adtál ki, ug e? Re d e , hí d őket. A B az első, -től… Az . I akárt a. 
Imádkozni fogunk a betegekért. B, 1., kinél van? B 1 imakártya. Valaki onnan hátulról. 
Jöjjön fel ide asszonyom. A kettes számú, B, emelje fel a kezét. Az a hölgy ott? A hármas. 
Felemelné a kezét, hogy láthassam, hogy hol van.  A hármas? A négyes B, a négyes. Az 
ötös, B. Felemelné a kezét, kérem, B, ötös. Az a férfi? Rendben. 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15.  

135 Nos, ost pedig, Hadd álljo  fel i de ki, aki ek B jelű kárt ája a . Éppe  sak 
[Szünet a szalagon.] küldjétek el mindenhová a világon. Minden tevékeny 

isszio árius ak, ár erre is….. Mi de ki, aki ek B jelű i akárt ája a  álljo  fel, és 
foglaljatok hel et a szá ok ak egfelelőe . Nos, i olt a kö etkező? Az A jelűek? Ki ek 
van A jelű i akárt ája? A , hol a ? Biztos, hog  itt a . A ? Már két appal ezelőtt, 

ag is háro al ezelőtt ki lettek ad a, úg hog  talá  i se ek itt. Mi de ki, aki ek A 
jelű i akárt ája a , azutá  sorakozzatok itt fel. Húzódjatok a fal felé, el se desedve. 

 Szeret ék eg  ki sit az i akárt ák élkül eszél i eletek, sak eg  per re ielőtt a 
sor megindul. 

 Most, akiknek van imakártyájuk, tartsátok a kezetekben, hogy a fiúk el tudják 
venni. Várakoztatok, korán reggel eljöttetek, hogy vegyetek imakártyát, jogotok van 
beállni a sorba. Megígértem nektek, hogy imádkozni fogok értetek. Meg fogom próbálni 
betartani az ígéretemet, Isten segítségével.  

136 Az a kisfiad? Nagyon aranyos kis emberke. Bocsánat. Ez a hölgy itt egy igazi jó 
amerikai. A kisfia, kis overálban és csíkos kabátkában. Egy fiatal asszony hosszú hajjal, 
szépe  felöltöz e. Iste  áldja eg őt, az ottho át, a férjét, és a szeretteit. Ez az igazi USA, 
a „kereszténység” felirattal a zászlaján. Bárcsak ilyen lenne a mi országunk! Bocsánat, 
kedves hölg e , hog  ezeket o dta , de eg szerűe  sak… azért, hog  az e erek 
láthassák, hog  iről go dolo  é  azt, hog  kereszté ie  éz ki; se i a ikűr ag  
ilyesmi, csak hölgy.     

137 Isten áldjon meg, Spaulding (szpóldin) testvér. 

 „A nagy orvost”, ha lehetne. 

  A nagy orvos már közel, 
  Az eg ütt érző Jézus; 
 Hiszel Be e? Hiszed, hog  Ő a ag  or os? Most pedig ko ol a  sak ég eg  
pilla atra. Még a  eg  kis idő k, eg  ki sit talá  lerö idítette  ezt az üze etet. 
Remélem mindannyian megértettétek, hogy mit akartam mondani. Csak higgy teljes 
szí ed ől. Ha ár i de ki felsorakozott… Valaki ott hátul re dezze el az e ereket. 
Rendben? Most tehát mindenki áll, akinek van imakártyája. 



 Azok is hisznek, akik nem állnak, akiknek nincs imakártyájuk? Ha hitetek lesz, Isten 
hív majd benneteket. Most tehát akiknek imakártyájuk van, azok mind a sorban állnak. 

 Az a kislá , aki ott hátul ül, azzal a rossz lá al, itt fe t eze  a …Hiszed, hog  Iste  
meg fogja gyógyítani? Ha igen, akkor legyen csak hited, és Isten meg fogja adni neked.  

 Belegondoltál már, hogy beteg apukád meggyógyulhat? Ha elhiszed, akkor 
megtörténhet.  

138 Mi a hel zet eled ott ki t, aki el e aj a  sze edő u okaö sédért i ádkozol? 
Hiszed, hog  Iste  eg tudja g óg íta i? Te ki t ülő hölg , ha hiszed, akkor 
megtörténhet. 

Mindannyian hinni fogtok? 

   Most pedig azt szeret é , … Há a  a ak itt ol a  teljes e a géliu i igehirdető 
testvérek, vagy akárkik is, akik hisznek az isteni gyógyulásban? Emeljétek fel a kezeteket. 
Szeretném, ha ide jönnétek, és segítenétek nekem imádkozni ezekért az emberekért, 
azért, hogy az emberek lássák, hogy nem csak én vagyok az, aki imádkozhat az 
emberekért; ti is megtehetitek ezt. Gyertek és álljatok ide az emelvényre velem együtt. 
Ha megtennétek, testvérek, prédikátorok. Gyertek ide, és álljatok ide sorba az 
emelvényre. Így. Köszönöm, testvérek. Köszönöm. Gyertek csak idébb, testvérek, gyertek. 

 Mit mondasz? [Valaki azt mondja, hogy akarja-e hog  kettős sor leg e  ott?] Ige , 
lehet úg . Leg e  itt erre kettős sor, ez jó lesz. Jó lesz. Most erre forduljatok testvérek. 
Így forduljatok meg. Erre fogom átvezetni az embereket. Most pedig néhányan gyertek át 
erre az oldalamra, erre felé, ezen az oldalon álljatok. Így ni.  

139 Most pedig a közönségnek mondom, látjátok itt ezeket a re ek e ereket? Ők 
olyan férfiak, akik itt fognak fent állni, és ugyanazért az evangéliumért állnak itt, amit én 
hirdetek, látjátok. Azért jöttek ide, mert hisznek benne. Nos, büszkéknek kell lennetek a 
pásztorotokra, aki itt ezen az emelvényen van, ke é , erős prédikálásá al. Ezek ol a  
férfiak, akiknek kijelentésük van, akik tudják, hogy én nem az egyes emberek ellen 

ag ok. Néha fogl ul ejte ek i ket re dszerek, el ek arra késztet ek i ket, hog … 
Ezek ellen a rendszerek ellen vagyunk, nem az ember ellen, Isten szolgája ellen. 

140 Nos, ha eg tud á k ítél i i d az itt lé őket, it go doltok eddig arad ék 
itt? Összees ék… úg  a hatodik, ötödik ag  hatodik, talá  a tizedik e er él; talá  
valamivel több, talán a felénél, vagy a sor negyedénél. Abba kellene hagynom, és a 
maradékért nem volna, aki imádkozzon. Ezt nem tudjuk megtenni. De nincs is rá szükség. 
Ti is eritek a saját pro lé átokat. Tudjátok, it tettetek, ost alljátok eg ű eiteket.  
 Ha bárkinek is, akik most kint vagytok, van a szívetekben akár egy parányi kis 
kétség is, akkor most rögtön vegyétek ki onnan, és mondjátok Istennek, hogy bocsásson 
meg nektek. Ha nem vagy rendben Istennel, mond Istennek, hogy bocsásson meg neked. 
Ha nem teszed meg, és nem vagy rendben Istennel, az, hogy ide kijössz, egy kicsit sem 

álik a ja adra. Akkor sak az idődet pazarolod. Ez az igazság. Íg  a , test érek? Íg  a . 
141 Nézzetek ide! Itt áll Kidd testvér. Legszívesebben széthajtottam volna a kocsim 
kerekét, úgy siettem hozzá vagy egy-két é el ezelőtt. Rák a  haldoklott, úg  olt, hog  
még aznap meghal. A felesége azt mondta, hogy siessek, mert most már haldoklik. 



Amikor odaértem, az Úr meggyógyította. Itt áll még ma is. Azt hiszem olyan sokat hízott, 
és i de  ás. Eg  öreg eterá , isszatért. Il e  az az e er, akiről eszélte , é ekkel 
ezelőtt, aki prédikált, és po tosa  azo  az Igé  állt, és az e erek e ettek rajta. És ő és 
a felesége gyalogoltak sí eke , fel a heg ek e; szé á ák a, és kikergették őket, és 

örtö e zárták őket, eg i de . Ő eg  ol a  e er, aki har olt azért, hog  el erje a 
jutalmat, ez az a típus. 

Márk16:15-17 

142 Nos, testvérek, mondom nektek, talán nincs meg nektek a lelkek megítélésének 
ajándéka. Az nem baj. Nem szükséges. A legfontosabb dolog, hogy ti az Ige emberei 
vagytok. Ti sokkal jobbak vagytok, sokkal jobb prédikátorok, mint én, mivel én nem 
vagyok valami jó prédikátor. De ti fel vagytok kenve erre. Bárki, aki el van hívva arra, hogy 
prédikálja az evangéliumot, az arra is el van hívva, hogy betegeket gyógyítson. Az 
általános parancsolat ez: „Menjetek szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ezek a jelek fogják 
követni azokat, akik hisznek. Betegekre teszik a kezüket (és így tovább), és azok 
meggyógyulnak”. Ha van elhívásod a szolgálatra, akkor a betegek gyógyítására is van 
elhívásod. 

143 És azért teszem ezt, hogy ez a közönség megláthassa, hogy nem kell várniuk valaki 
nagy, különleges emberre, Oral Robertsre, Tommy Hicksre, Tommy Osbornra, rám – vagy 
valakire, aki gyógyító szolgálatot jön tartani. Azt akarom, hogy meglássák, hogy ti Isten 
emberei vagytok, értitek. Ti olyan emberek vagytok, akiknek éppen annyi joguk van 
rátenni a kezeteket bárkire itt, mint nekem, vagy bárki másnak. Végtére is, testvérek, ti 
mindannyian tudjátok, szolgálókként, saját Istenbe vetett hitük az, ami a dolgot 
megcselekszi. Így van? Mi csak elmondunk értük egy imát. 

 Erre azt mondhatjátok: - Bra ha  test ér, a Lélek, a Sze tlélek eled a ?… 
Természetesen. Igen, Uram! 

 Most pedig, ti, akik a sor a álltok, ha teljes szí etek ől hiszitek, hog  Iste  eg fog 
titeket gyógyítani, emeljétek fel a kezeteket, mondjátok: - Elfogado … 

 Most pedig, gyere ide, hadd jöjjön ide az a hölgy. Nem ismerlek, sohasem 
találkoztunk még. Ha a Szentlélek kijelenti nekem, úgy hogy az itt álló testvéreim, egy 
il e  jele lét e , i d itt áll ak körülötte … És e  sak az, hog  a test érei  itt 

a ak, de az é  Ura  is itt a . Ez az ő Uruk is. Nos, ha Ő kijele ti eke , hog  ala i 
nincs rendben veled kapcsolatban, bármi is legyen az, de te tudni fogod, hogy ez az 
igazság vagy nem.  

144 Azt szeret é , ha ők, ha a közö ség, akaro , hog  az ittlé ők lássák, hog  a 
Szentlélek itt van az emelvényen, hogy megadja a lelkek megítélését, de az még senkit 
se  fog egg óg íta i. De ha Ő o d ala it eled kap solat a , a iről tudod, hog  
azelőtt é  e  tudta  róla, úg  i t ahog a  a kút ál lé ő asszo al törté t… Ne  
pont ugyanaz az a dolog, de a hasonlatosságot arra értem, hogy azzal az asszonnyal 
először találkozott. Jézus, eg  ol a  középkorú férfi, és az az asszo  alószí űleg eg  
fiatal asszony volt, talán olyan, mint amilyen te vagy. 



145 És ha kijelentené, ha ki tudná jelenteni, hogy miért vagy itt, hogy mi a problémád, 
hinnéd-e, hog  e ek az Ő Lelké ek kellett le ie, aki ezt eg tudta te i? Ti test érek 
elhi étek? Hog  ug a az az Úr Jézus áll itt? Ti, a ézőtére , elhi étek ezt? Ti, az 
imasor a , elhi étek, és ost ezek az e erek…? Felhí ta  ol a ide őket, ha azt 
go dol á , hog  ők e …? Miutá  íg  prédikálta , és el o dta , a iket el o dta , 
és aztán felhívnék ide olyan embereket, akik nem méltók? Ilyet nem tennék. 
Megcáfolnám vele azt a dolgot, amiért harcoltam, értitek. Hiszek bennük, hiszem, hogy 
Isten emberei. 

 Nos, lássuk meg, hogy a Szentlélek itt van. Csak, hadd beszéljek hozzád, 
egpró álok… Azt kérded: - Mit csinálsz Branham testvér? 

Ján4:7 

146 Ugyanúgy, ahogyan Jézus tett azzal az asszonnyal, azt mondta: - Adj i o … 
Eg szerűe  egpró ált eszél i hozzá eg  per re, hog  egtalálja, i a pro lé ája. 
147 A te ajod az, hog  idegeskedsz, ez az a itől sze edsz. Ha ez igaz, akkor e eld fel 
a  kezedet. Ha így van, akkor emeld fel a kezedet. Nos, biztosan nem is látja ezt. Így van, 
test érek? Ne  látja, de ez az ő aja. Már régóta íg  a . Mi dig ezárul ak előtted a 
kapuk, ég ielőtt elér éd őket, és íg  to á . Ez íg  a . Ez ol a  a szá odra, i t eg  
köntös, amit ilyenre csináltak; mindig azt képzeled be, hogy valami történni fog. Ez nem 
így van. Néha a gonosz azt mondja neked: - Most ár ége, eltá olodtál Iste től, ár 
átlépted azt a o alat… Ne  a go doltaid a  ol asok, ha e  azt, hog … Tudo , hog  
mit beszélt neked, mivel látom, hogy mire gondoltál. 

148 Jézus megértette a gondolataikat. Ugye? Nos, most is éppen ez történt. Így van, 
ugye? Most hadd mondjak valamit, amit talán tudni fogsz. Igazán nem is magadért állsz 
itt. Így van. Ez az a dolog. Eddig nem tudtam. Nos, ha az Úr kijelenti nekem, hogy miért 
állsz itt, hogy kiért, elhiszed akkor, hogy Isten prófétája vagyok? Az anyukádért. Hiszed, 
hogy Isten ki tudja nekem jelenteni, hogy mi a baja? Nos, a szívével van probléma, magas 
a vérnyomása, epekövek, komplikációk. Így van. Ugye? Látod? 

Nos, ez a Szentlélek, ugye? Szóval, van valami rajtam és ezeken a testvéreken, látjátok. 
Van most itt valami, a Szentlélek. Most pedig, higgyetek; higgyetek, amint végigmegyünk 
a soron. Hajtsuk meg fejünket, miközben imádkozunk ezekért az emberekért: 

149 Mennyei Atyánk, kezeinket ezekre az emberekre fogjuk tenni. És most értük 
imádkozom. Itt vannak a te királyi szolgáid, és mindannyian rátesszük a kezünket a 
betegekre, mert Te mondtad, hogy ezt tegyük. Mi ezt Jézus Krisztus nevében tesszük. Add 
meg, hogy az emberek ne csak elhaladjanak itt, de hogy közben meggyógyuljanak a Jézus 
Krisztus neve által. Ámen! 

 Az Úr áldjon meg titeket. Most pedig, haladjatok el közvetlenül mellettem. A Jézus 
nevében, gyógyulj meg. A Jézus nevében, gyógyulj meg testvérem. A Jézus nevében 
g óg ulj eg test ér ő. 
150 Most pedig, várjunk egy percet. Testvérek, miért van az, hogy akkor örvendeztetek, 
mikor a lélek titka ki lett jelentve annál az asszonynál, és mikor a többiek itt elmennek, 
akkor semmi sem történik? Az emberek elhaladnak, - Nos, ha e  olt eke … ha e  



olt egítélés, os, akkor e  is kapta  se it… A ak se i köze ehhez. Ő itt a  íg  
is, úgy is, értitek.  

 ApCsel2:38 

Amikor elhaladtok itt, akkor már felemelt kézzel gyertek, úgy, hogy közben azt 
mondjátok: - Köszönöm, Úr Jézus. Elfogadlak gyógyítómnak, és csak úgy megyek, mint 
eg  kis [ e  érthető sza ak]. Vala el ik férfi eg fog keresztel i e ge , eg e ese  
belemegyek a medencébe, és bemerítkezek, és annak a tudatában jövök ki, hogy Te 
megígérted, hogy megkapo  ajd a Sze tlelket… 

151 Látjátok, a lelkek megítélése még mindig itt van. Még mindig jelen van. Ez ugyan 
ol a , i t… Itt a , ki jö ? Itt ez a férfi? Ne  is erjük eg ást. Íg  a , Ura ? Ne  
ismerem. Ha Isten megmondja, hogy mi a problémája, akkor elhiszi, hogy én Isten 
prófétája ag ok, az Ő szolgája? El fogja hi i teljes szí é ől? Re d e  a , Ura . 
Köszönöm, Uram. Ez egy nagyon jó lelkület, egy remek dolog. Szóval, valaki más miatt áll 
most itt. Így igaz. Az unokája miatt. Gyermekbénulásban szenved, aztá  késő  elesett, 
és eltörte a lábát. Ez „ÍGY SZÓL AZ ÚR!” Ugye, így van? Így van! Menj és higgy, és meg fog 
gyógyulni. 

152 Most pedig jöjjetek, hittel a szí etek e , i de ki, sak g ertek…[A pásztorok 
imádkoznak a betegekért az imasorban.] 

   Áldott legyen az a kötelék, mely szívünket 
   Keresztényi szeretetben megkötözi; 
   A testvéri lelkek közössége 

Hasonlatos a mennybélihez. 

At á k tró ja előtt,  
Kiöntjük buzgó imánk; 
Egyek félelmeink, reményeink, céljaink, 
Örömünk és aggodalmaink. 

 
 Iste  kis o orult g er ekei előtt állu k, akok, torzak. Az E a géliu  
szolgáiként tudjuk, hogy nekünk nincs hatalmunk gyógyítani, de a mi hatalmas Úr 
Jézusu k ak a . Elle állu k [ e  érthető sza ak] és egítéljük az ördögöt, aki [ e  
érthető sza ak]. Elítéljük az ördögöt, aki egkötözi őket.   

Jak5:15 

És Jézus Krisztusnak, Isten fiának, a nevében kérjük, hogy Isten adjon nekik hitet 
ahhoz, hogy tudjanak hinni abban, hogy a hit általi imádság megmenti a betegeket, és 
Iste  fel fogja őket állíta i, és újra jól lesz ek.  

Most pedig mindannyian imádkozzatok, mialatt a szolgáló testvérek is imádkoznak 
azokért, akikért imádkoztunk, és akikre rátettük a kezünket. 

  Me ei At á k… Azok, akik a ézőtére  a ak, akik e  jutottak az i asor a, 
most ti is tegyétek egymásra a kezeteket. Tegyétek egymásra a kezeteket. 

Ézs 55:11 



153 Mennyei Atyánk, hozzuk eléd ezt a hallgatóságot, amint bezárjuk ezt a mai 
összejövetelt, ezt a kampányt Jézusnak, Isten nagy felkent papjának, Emmánuelnek 
zászlaja alatt, aki itt áll feltámasztva a halálból, aki örökké él, hogy közbenjárhasso ; az Ő 

ag  jele léte itt a  ost elü k, az Ő sze t ereje rajtu k a , hog  láto ásokat 
láthassu k, prófétálhassu k és kezei ket etegekre tehessük. Iste  sohase  té edő Igéje 
soha nem térhet vissza Hozzád üresen. Parancsolok a betegség minden gonosz 
szelle é ek, a ű  i de  erejé ek és i de  hitetle ség ek. A Jézus Krisztus e é e , 
tá ozza ak az e erek ől, és hadd leg e ek újra egészségesek. 
154 Áldd meg ezeket a szolgáló testvéreket, Uram, Mivel egy szívvel és akarattal 
g űltek itt össze, és a gyülekezet minden más többi tagját. Ó, Hatalmas Isten, kérünk 
ezután küldj ebbe a nagy városba, Middletownba, Ohioba, Uram, amely végigsöpör a 

ároso , a ak eg ik égétől a ásikig, ahol a so tok újraéled ek, Ura , az i ak és a 
őr. És Iste  ereje e elje  fel egy hatalmas egyesült gyülekezetet ebben a városban, 

melynek példája elhallatszik az egész nemzethez, hogy az emberek hadd jöjjenek ebbe a 
városba meglátni Istennek az erejét. Kérlek, Uram, add meg ezt nekünk. Gyógyítsd meg a 
betegeket és az elesetteket, e tsd eg az el eszetteket, ezzel di sőséget é e 
Magadnak. 

2Móz14:22 

155 Add eg, Ura , hog  ezek az itt he erő keszke ők és zse ke dők… I ádkozo , 
Ura , hog  a rajtu k, és e e  az épület e  lé ő Sze tlélek ke je  fel e ü ket, és 
mindannyian legyenek jobban. Az Igében írva van, hogy amikor Izrael az engedelmesség 
ösvényén járt, mikor ment az ígéret földje felé, és a Vörös-tenger az útjukat állta. És az 
egyik író az írta: „Iste  le ézett a tűzoszlopo  keresztül, és a Vörös-tenger megrettent, és 
visszahúzódott, és Izrael ment tovább az ígéret földjére, amely meg volt ígérve nekik.” 

3Ján2 

156 És meg van írva az Igében: „Mindennél jobban kívánom, hogy egészséges légy.” És 
a ikor ezek a zse ke dők eljut ak az e erekhez, aho á a sátá  a Vörös-tengert 
állította eléjük akadályként, nézzen ott le Isten Jézus Krisztusnak, a saját Fiának vérén 
keresztül, és dorgáljon meg minden betegséget azokban, akik nem tudtak eljönni. És a 

etegség e je  el, és rette je  eg Iste  Igéjétől és Iste  ígéretétől és Iste  
felke ésétől, és az e erek hadd éljék eg az erő ek és egészség ek azt a jó ígéretét. 
Add meg ezt, Uram, amint mindezt Teeléd hozzuk, a Te szeretett Fiad, a mi Megváltó 
Jézus Krisztusunk nevében. Ámen. 

157 Itt lé ők, Hozzá, aki i da iu kat is er, aki azért tá asztott i ket, hog  az Ő 
örökségei leg ü k a ilág a , az Ő eg házá a , Iste  gazdag áldása leg e  rajtatok, 
a eddig újra találkozu k. A kö etkező összejö etelü k, ha jól tudo  asár ap reggel lesz 
a Gyülekezeti Házban, húsvét vasárnapjának reggelén. Aztán onnan Illionis (ilinoj) államba 
megyek. Isten áldjon titeket. Járjatok a gyülekezeteitekbe, járjatok ezekbe a nagyon jó 
gyülekezetekbe, tartsátok össze a szíveiteket. Maradjatok Isten Igéjén! Éljetek Érte, mivel 
ször ű dolgok kö etkeznek majd, emlékezzetek erre! 
 Addig is, amíg nem találkozunk, álljunk fel és énekeljük: 

  Szeretem, szeretem, 
  Mert Ő elő  szeretett, 



  És megváltott engem 
  A Golgotán. 

 Most pedig, tisztelettel fogju k kezet a ellettü k, előttü k és a hátu k ögött 
ülő el: 
  Szeretem, (most mindenki), 

szeretem, 
  Mert Ő elő  szeretett e ge , 
  Kifizette üdvösségem árát 
  A Golgotán. 

 Most kezeiteket emeljétek Isten felé, igazán hangosan, mindenki énekeljen: 

  Szeretem, (most mindenki), 
szeretem, 

  Mert Ő elő  szeretett,* 
  És kifizette üdvösségem árát 

A Golgotán. 
 Hajtsuk meg most fejünket: 

  Amíg találkozunk, amíg találkozunk, 
  Amíg Jézus lábánál újra találkozunk; (Talán sokan tényleg csak ott találkozunk 
majd legközelebb) 

Amíg találkozunk, amíg találkozunk, 
Isten legyen veletek, amíg újra találkozunk. 

Most pedig dúdoljuk: [Bra ha  test ér dúdol.]… A pásztorotok… 

 

*** 

 


