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   Köszö ö  test ére . Ter észetese … Erre „Áment” kell mondanom. Az Úr a 

legszokatla a  ódo  egáldott i ket a délelőtt. Volt ala i az el é e , a iről 
beszélni készültem, és éppen most megváltoztatta azt. Én az ilyenfajta alkalmakat 

szeretem, amikor a Szent Szellem édessége, csak bejön, és átáramlik az épületen. És 

aztán a Szent Szellem…  

       Tegnap este, azt hisze , a ak eg  prófé iá ak kellett le i. A ögötte  lé ő 
szolgálók ak azt o dta , hog  el fog jö i az ő idejük. Ők áldoztak le o dtak . És a 
délelőtt, ég ielőtt hozzá kezdte  ol a, a Szent Szellem jósága ment ki a szolgálók 

közzé, és kijelentette őket g óg ultak ak, eg e ese  kör e, el o dta az állapotukat, és 
etegségeiket, és i de  ást. Ó, Ő jó, e ? Ter észetese  Ő az. Ő eg  sodálatos 

Atya. És mi annyira hálásak vagyunk Neki.  

2   Most holnap délután, ha az Úr akarja, áttesszük a holnap esti szolgálatot holnap 

délutá ra. És szeri te  ez szép. Mert i de ki ek lehetősége a  arra, hog  
űködtesse az ő g ülekezetét. Én hiszem azt, hogy a Kereszténynek kötelessége mindig 

állni a szolgálati helyén. És ilyen módon, amikor van egy ilyen nagy összejövetelünk, mint 

ez… a ak test érek, akik készek ezár i a aguk g ülekezetét, és az ő e ereiket 
átkülde i ide … Nektek i da iótok ak o do  látogatók ak, akik e  ag tok 
ide alósiak, és tá ol ag tok ezek ől a g ülekezetek ől, hog  e jetek holnap a 

gyülekezetbe. Csak válasszátok a ti választásotokat. Eg  so ó kitű ő test ér a  itt, és 
éhá  ag szerű g ülekezet, akik ug a azt az E a géliu ot hiszik, a it i prédikálu k. 

Ők itt áll ak. És ők örö el fogad ak e eteket hol ap reggel a asár api iskolában, és 

hol ap este az ő g ülekezeteikben. És most, feltétlenül menjetek el valamelyik 

gyülekezetbe, abba, amit ti választotok.  

       Azt hisze , a test érek el o dták ektek, hol… ők tettek ala il e  előkészületet, 
hogy elmondják, merre találhatóak, és mi van a körül. Általában ezt így teszik. És meg 

ag tok hí a i deg ik e. Tehát ost a g ülekezet… árho a is jártok g ülekezet e, 
amit ti képviseltek, bármit akartok tenni, az csak jó lesz. Most én látom azokat moziba 

menni, vagy valami. Tehát van egy nagy Szellem az emberek között, egy nagy ébredés, 

a i úg  tű ik, erre felé ozog.  
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       Bízo  e e, hog  soha e  fogja el eszíte i azt a g ö örű Szelle et, a i itt olt 
a délelőtt az összejö etele . Ez… ez igazá  ala i, a ikor látjátok Iste  jóságát, és az Ő 

irgalmát, hog  jö  és egáld i ket, és egteszi ezeket a dolgokat, a it Ő a délelőtt 
tett.  

3   Most, ha az Úr akarja, akkor holnap délután szeretnék egy jó Keresztény összejövetelt 

tartani, és szeretném, ha mindenki eljönne ide. Mi holnap délután egy evangelizációs 

szolgálatot fogunk hirdetni, ha az Úr akarja. És Leo testvér, a mi könyves emberünk azt 

mondta, „Branham testvér, kellene egyszer majd itt ezeknek az embereknek prédikálni, 

i t a régi idő sassafrás a érfa  prédikálását.”  

       Az Úr jó hozzánk, szeretnénk, hogy lapozzatok a Bibliátokban, ha akarjátok, vagy csak 

jegyezzétek le a szöveget. Csak egy verset vettem felolvasni a Lukács 1. fejezet, 37. vers: 

Mert Istennél semmi sem lehetetlen. És Mária azt mondta, Íme, az Úr 

szolgálóleá ya; legye  vele  a te beszéded szeri t. És az a gyal el e t tőle. 

4   Hajtsuk csak meg a fejünket egy pillanatra. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Nevében 

jövünk, és irgalmat és megbocsájtást kérünk a mi hiányosságainkra. Imádkozunk ma este, 

Uram, hogy továbbra is látogassál minket a Szent Szellem e nagy látogatásaiban, hogy 

utasd eg Magadat élő e , a íg is ét egjele sz testi for á a  a ásodik 
eljövetelben.  

       Imádkozunk, Menyei Atyánk, hogyha van bárki közöttünk, aki még soha nem fogadott 

el téged, i t az ő saját drága szerető Meg áltóját, hog  a este leg e  az az idő, amikor 

ők eg fogják te i a i de re elege dő dö tést, „Igen, Uram, én hiszek.” Azok, akik 

már elkezdték ezt az utat, de még nem jutottak el a Szellem keresztségére, imádkozunk 

azért, hog  ők is járulja ak a este a Szent Szellem keresztséghez.  

       Tegnap este annyira boldogok voltunk, Uram, mert láttunk Téged kimenni az 

emberek közé, akik felemelték a kezüket, hogy nincs imakártyájuk; láttuk a Te nagy Szent 

Szellemedet ki e i, és egg óg íta i a etegeket és sze edőket, és szólíta i őket, 
pontosan úgy tetted tegnap ezt, mint, amikor itt laktál testben, a mi Urunk Jézus 

Krisztusban, és megmutattad nekünk azt, hogy Te még mindig a te gyülekezetedben vagy: 

Az emberek felkeltek a hordágyakról, és elmentek; s akik haldokoltak, és utolsó 

re é ségük e  oltak, ők eglátták Iste  ilágosságát, és elfogadták azt, g óg ulta  
e tek el. És a délelőtt nagy összejövetelünk volt a Szent Szellem való közösségben, 

amint együtt ültünk Mennyei helyeken Krisztus Jézusban, ó, Istenem, mennyire szeretjük 

ezt.  

5   És imádkozunk, hogy add meg nekünk a Te Mennyei áldásaidat ma este. Ne nézz a mi 

méltatlanságunkra, Uram, mert mi méltatlanok vagyunk, és nincsen semmi, amit mi 

tehetnénk, hogy kiérdemelnénk bármit. Tehát alázatosan megvalljuk, hogy mi vétkesek 

vagyunk, és igazságtalanok vagyunk, egyedül Te vagy igazságos. És jövünk az Úr Jézus 
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Ne é e , a i t Ő kért e ü ket, és egígérte ekü k azt, hogy megkapjuk, amit 

kérünk. Istenem, én egy nagydolgot kérek Tőled, és imádkozom, hogy a Szent Szellem 

i de  itt lé ő szí et kutasso  át a este. Hog ha g óg ulásra a  szükségük, g óg ítsd 
eg őket, Ura . Bár ire is a  szükségük, add eg azt, Ura . És rólam se feledkezzél 

meg itt. 

       Ne feledkezzél eg ezekről a so ó ked es szolgálókról, Ura . Álld eg az ő 
gyülekezeteiket holnap. Legyenek azok megtelve, és Istennek a Szelleme mozdulhasson 

közöttük. Had legyen egy jó régimódi ébredés, amely kitör ebben az országban, és végig 

söpör a nemzeten. Álld meg az embereket mindenütt, Atyám. Most, amint elolvastam ezt 

a néhány szót, imádkozom, hogy álld meg ezeket a mi szívünkben. Az Úr Jézus Nevében 

kérjük ezt. Ámen.  

6   A reggeli napsütés éppen csak feljött a do  ögött, iköz e  ő el e t azo  a kis 
is erős ut á , lejött a do ról, ahol ő lakott. És amint ment tovább azzal a vizes 

korsóval a karjában, talán gondolkodott, elmélkedett, mint általában a fiatal asszonyok 

abban a korban, sétálnak, és közben gondolkodnak. Útján volt a város kútjához, hogy 

felhúzza magának a napi vizét. Tudjuk, hogy az anyukája már meghalt, tehát ő ottho  olt 
eg edül az ő korosodó édesapjá al. És ő az előző apra go dolt.  

7   Valószí ű a hét első apja olt a szo at api szolgálat után, és a nap már addigra 

felkelt, és ment fölfele Palesztina kék egére. És a virágok édessége, amint a nap feljött, az 

a légkör, a virágok illata és szuláké, amint a meleg felszárította azt, és csak egy pár órával 

ezelőtt száradt fel is ét… Én szerete  a a  az idő e  a reggelt. Azt hisze  ez friss. 
Szeretek ilyenkor kimenni a kertekbe.  

       Azt hiszem, hogy minden szolgálónak, aki a szószékhez jön, úgy kellene jönnie, hogy 

e a sok teher o ja le, ha e  az Úr jele lété ek a frissességé ől. Kelj fel korán reggel, 

amikor már minden démon lefeküdt, és az éjszakai gyülekezésük véget ért. És aztán, 

amikor minden lecsendesedik és lenyugszik, akkor érezhetjük a finom illatot, édességet. 

És é  hisze  azt, hog  i de  szolgáló ak Iste  előtt kelle e arad ia, a eddig ő a 
szószékhez e  jö , és ő jöjjö , i t eg  édes illatú aro a, felke e a Szent Szellemmel, 

hog  Iste  üze etét hozza az éhes szí ű e erek ek, akik árják azt.  

8   Ahog  e t lefelé az ő útjá , hisze  ag  o dhato  ezt, i t eg  kis drámát), 

hog  ő azo  go dolkodott, i törté t az előző ap. Miutá  hazajöttek a g ülekezet ől, 
il á  szokás olt eki, és az ő jegyes férjének, Józsefnek, hogy együtt mentek haza 

a soráz i. És a i t a a sora elkészült, os… Valószí ű, hog  eg a soráztak, és mint 

szoktak, kiültek a teraszukra, és átnéztek a kis völgy fölött a domb túlsó oldalára. 

       József eg  á s olt. És tud a, hog  e soká el eszi feleségül ezt a g ö örű fiatal 
Zsidó lá t, i el ő á s olt, ő ár építette a jö ő eli ottho ukat odaát a másik dombon. 

Szóval, tudjátok, elképzelem, hogy biztosan volt neki egy különleges kis érzéke hozzá, 
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ert ő az ő ked es kis e asszo át akarta elhoz i e e az ottho a. Az ajtók 
po tosa  oltak illeszt e. És ő rászá ta az ő idejét, ert e  akarta összecsapni ezt a 

u kát. Neki kellett… Biztos, hog  az a lakok ak po tosa  kellett illeszked i, és az 
ajtóknak is pontosan. És el tudom képzelni, hogy amikor bement a kapun, az lehet egy 

ag  szí  alakja olt, íg … a ikor e e t a kaput eg  szí  alakú á tette. Mindenütt 

rózsák voltak a ház körül.  

   És ők ter ezték ezt eg  ideje, az eljeg zésük óta. És olt úg , hog  ki e tek oda, 
mondjuk egy vasárnap délután, és leültek a tor á ra, és sak át éztek oda, ahol az ő 
jö ő eli ottho uk lesz. És szokásuk volt az, hogy mindig az Úrról beszéltek, mert 

mindketten nagyon hittek Istenben. És ez egy különleges vasárnap volt. Amint gyorsan 

megvacsoráztak, és elmosták az edényeket, és József már kiült a tornácra, mire Mária is 

kijött, és biztosan egy ilyen beszélgetésük lehetett, mint ahogy általában arról beszéltek, 

hogyan alakult a házuk, és hogyan fog kinézni, és jönnének rabbik hozzájuk vacsorára. De 

e helyett ők az az ap délelőtt hallott üze etről eszélgettek, a it a ra ijuktól hallottak, 
egy figyelemre méltó, tisztességes e ertől. És talán Mária azt mondta, „József, nem volt 

az eg  eglepő üze et a reggel, a it a ra i prédikált, a i ked es pásztoru k?”  

10   „Ó,” Józsefnek azt kellett mondani, „ez egy kimagasló üzenet volt, annyira szerettem, 

amikor arról a ag  Jeho a Iste ről eszélt, Aki a i épü ket ki ezette Eg ipto ól. 
Ne  izgalo a hozott, a ikor ol asott a Mózes ásodik kö teker sé ől, a ikor 
kihozta őket, és hog a  Jeho a ezette őket a Tűzoszlop által? És e  olt irá tűjük, 
hog  e je ek… ha e  ők a Szelle  ezetése által e tek. Ó, Mária, nem lenne 

sodálatos, ha egész életü k e  úg  tud á k él i, hog  azt a Tűzoszlopot éz é k, és 
ezet e i ket, i t őket?” 

       „És a ikor étel kellett ekik, akkor Ő a át hullatott le ekik a Me ől; ez volt a 

kenyerük. És aztán, amikor húsra olt szükségük, Ő fürjeket fújt a te gerparttól: ellepték 

(betöltötték) a földet. És a ikor ízre olt szükségük, Ő egütött eg  sziklát. A ikor 
etegek oltak, akkor olt Neki eg  rézkíg ója jó átétel ek az ő etegségükért, és ó, 

mennyire hatalmas volt az.”  

„De,” ő o dta, „Drágá , é  azt go dolo , ő elro totta az egészet, a ikor azt mondta, 

’de sajnos, Jehova többé már nem cselekszik így.’ Valahogy én mindig azt hittem, hogy 

Jehova mindig ugyanaz marad. Ő e  tud kudar ot alla i. És é  hisze , hog  ez az oka 
a ak, hog  i ag u k… i élü k ezek e  a apok a , ert a i épü k el esztette a 

hitet Jehovában.” 

11   „É  hisze  azt, hog  Jeho a halhatatla , és Ő e  öregszik, és e  úlik el. Ő sak 
eg szerűe  ug a az a Jeho a, és Ő el ár tőlü k… é  e  go dolo , hog  semmibe 

venném, vagy tisztességtelen a mi rabbink, de amikor azt mondta ma reggel, hogy Jehova 

tö é e  selekszik sodákat, hog  az eg etle  dolog, a it Ő akar, hog  i járju k a 
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g ülekezet e, hog  fizessük a tizedü ket, és eg  jó életet éljü k, a e ire tőlü k telik, 
és Ő haza isz i ket az Ő di sőségé e, én nem tudom elhinni azt, Mária. Én hiszem, 

hog  Jeho a azt akarja, hog  i járju k Vele, i t ők akkor tették.”  

       És akkor talán Mária azt mondta, „Ó, drágá , tudod, először ol assuk el a Sze tírást.”  

       Nos, ha valaha is voltál egy Palesztin otthonban, és láttál éhá  régi ősi tárg at… A 
Bi lia kö eit úg  tartották, i t eg … Ezt egy tekercsnek hívták, feltekerték egy botra. 

És eg  tároló a  tartották őket, i t eg  hulladék kosár. És sak etették azokat e e a 
tárolóba. Úgy, mint Ézsaiás tekercse, a Jeremiás tekercse, és az összes próféták ott voltak, 

nekik teljesen mindegy volt, hogy melyiket olvassák, mert tudták azt, hogy mindegyiket 

Iste  re delte el, ert ő olt az ő prófétájuk.  

12   József így szólt, „Nos, drágám, bemennél és hoznál egy tekercset.” Ő sak életle ül 
kivett egy tekercset és kihozta.  

       Azt mondta, „Nos, drágám, a úg  tű ik, hog  Ézsaiás kö é ől fogu k ol as i.”  

       Íg  József kihúzta a teker set, és elkezdte ol as i, és a fig el e… az ő sze ei erre a 
részre estek: „Egy szűz fog foga ni, és eg  Fiút szül… Az Ő Ne ét fogják hí i 
Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Békesség Fejedelmének, Örökkévaló Atyának.”  

       És a ikor a égére ért, a kis szűz hölg , aki ellette ült, azt o dta, „Csak egy 

pillanat, drága József. mit jelent ki a próféta, hogy eg  szűz foga ?”  

       Nos, József talán ezt mondta, „Drágám, ez nekem is egy kicsit túl mély. Nem értem 

ezt, de hiszem. Ez, csak amit a Biblia mond. Nem tudom hogyan fog történni ez, de mi 

tudjuk ezt, drágám, mi tudjuk, hogy Ézsaiás Jehova prófétája volt. Ezért, felkenve Isten 

Szent Szellemé el ő rajta, ő e  tudott rosszat prófétál i, ert ő eg  született próféta 
olt, és tudjuk, hog  az ő sza ai igazak. És a ikor ő azt o dta, ’Eg  szűz fog foga i,’ ez 

nem Ézsaiás volt, ez a mi Jehovánk volt, és Jehova képes arra, hogy bármit megtegyen, 

a it Ő o d, hog  seleked i fog.”  

13    És a i t erről eszélgettek íg  to á , hog  az Ő Ne ét ajd Ta á sos ak, Békesség 
Fejedel é ek, Erőss Iste ek, Örökké alóság At já ak fogják hí i, és az uralo  az Ő 

állá  lesz, és e  lesz ége az Ő Királ ságá ak, és íg  to á -ő Mária  azt o dta, „Az 

ugyanaz az Egy kell legyen, akit Mózes próféta megígért nekünk: ’Az Úr a ti Istenetek 

prófétát támaszt közületek, olyat mint én.’ Ezért a Messiásnak kell lennie.”  

       József azt mondta, „É  hisze , hog  az írástudók íg  ag arázzák ezt, hog  Ő lesz a 
Messiás, Aki eljön.” És amit az este tovább múlt, közeledett az esti szolgálat ideje, 

úgyhogy mentek vissza a gyülekezetbe.  

14   És másnap reggel, amikor Mária ment a vízért, hallotta az út másik oldaláról a 

kalapá sot, ahol a fűrész… ahol József építette az ő házukat. És a i t ő fölkelt, 
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egreggelizett, karjára ette az ő kis izes korsót, és eli dult le a áros a a közös 
kúthoz… Nos, ha le e idő k, é  szeret ék időz i e él a kút ál eg  ideig, de ost i s 
rá idő.  Úg hog  e t to á  lehajtott fejjel, go dolkodott, e  tudta ki er i az ő 
eszé ől… És azt o dta, „Az a megjegyzés, amit József mondott nekem, amikor 

egállította  őt az Ézsaiás : -ban a Sze tírás a , és hog  hog a … Ő azt o dta 
nekem, ’Drágá , tudod, azt hisze  te… mindig azt gondoltam te vagy a legszebb asszony, 

akit alaha látta , de alahog  az el últ éhá  per e , te ég g ö örű  lettél, 
mint valaha. A nagy barna szemeid ragyogtak, és po t akkor, a ikor erről a Sze tírásról 
beszélgettünk. Annyira mély hatással volt rád? Vagy mi történt akkor?’”  

       Nos, ő azo  tű ődött, „Mi volt akkor, amikor azt mondta, egy gyermek születik, egy 

Fiú adatik.’? Mitől érezte  aga  ol a  fur sá ?” És éppe  akkor, ahog  az a kis szűz 
ment tovább, észrevett valamit ragyogni (villogást, lobogást . És körül ézett, és… „Lehet, 

hogy a nap,” ő o dta, „ami valahol a sivatagi dombon szemben egy sziklán ragyogott.” 

És a i t e t to á , újra erről go dolkodott, hog  i törté ik, és iről eszélgettek, 
befordult egy sarkon, amely fölvezet a városi kúthoz, ahol a hölgyek találkoznak korán 

reggel, és leeresztik az ő ödreiket, ag  az ő korsóikat i ká , i t eg  korsó, ag  eg  
kancsó. Ők ettek eg  hosszú akat két fogantyúval. Volt egy kampó, amibe 

eakasztották azt, és eg  orsó. Ők lee gedték a korsót. Az agyagból készült, azért 

elmerült. Orsóval felhúzták a vizet, aztán felhelyezték azt a fejük tetejére, és egyenesen 

hazasétáltak; és talán öt, vagy hat gallon (19-23 liter) vizet, ami elég volt a napra-hacsak 

ők e  ostak, akkor általá a  el e tek eg  hel re os i.  

15   Most, amikor befordult a sarkon, látta, hogy a Fény újra lobog. És ahogy oda nézett, 

a ikor eg  kis szűk hel e  kellett át e ie, ahol csak egy ember tud áthaladni, ott állt 

Gábriel, az Arkangyal. Nem a nap volt Az, a n-a-p, a i isszatükröződött. Ő kö ette őt, és 
találkozott ele, azo  a hel e , ahol Máriá ak uszáj olt Rá éz ie. És ő rá ézett, és 

mindenütt egy fény ragyogta (sugározta) Őt körül. Megijed a kis szűz, nem kétséges 

egragadta az ő izes edé ét, és azokat a ag  sze eit ki eresztette, és nézte az 

Arkangyalt.  

       Ő azt o dta, „Üdvöz légy Mária (vagy állj meg), mert nagyon szerencsés 

ki ételezett, keg elt  ag  Iste  előtt.” Ó, én ezt annyira szeretem. Az a kis asszony a 

világ leggonoszabb városában, amelyet akkoriban ismertek, a leggonoszabb városban, 

i de esetre, Paleszti á a … És ő ott élt eg  ol a  életet, hog  Iste  ki álasztotta őt 
egy bizonyos u kára, a it Ő készült bevégezni. És ott ő ézett az Ő ar á a, és 

egijesztette őt.  

   Tudjátok, általá a , a i t ezekről a dolgokról go dolkodu k… A Bi lia o dja, „Ha 

a  ár i agasztalás, ha a  ár i eré , ezekről go dolkodjatok.” Szerintem azért 

van az, hogy nem látu k e ől tö et, i t a it látu k, ert a i el é ket túl sok ás 
fajta dologra irányítjuk. Én hiszem azt, hogy az Angyalok ma is megjelennének nekünk, ha 
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mi csak a mi elménket rajtuk tartanánk (róluk gondolkodnánk): de mi valami másról 

gondolkodunk, hogy hová megyünk, egy bizonyos program, amit meg kell néznünk, vagy 

bizonyos vásárlásokat nekünk meg kell csinálni. De a mi Szentírásunk azt mondja nekünk, 

„Keressétek először Iste  Királ ságát, és az Ő igazságosságát, és i d ezek a ás dolgok 
hozzá lesz adva nektek.”  

       És ott, a i t ezt látjuk, Ő azt o dta, „Te ag o  ked elt ag  Iste  előtt.”  

   És fig eljük eg újra… Ne  akaro  kihag i ezt a Sze tírást, de itt a  Kleofás és az 
ő arátja, ol assuk E aus a, a i t ők e tek oda, összetört szí el, Jézusról 

beszéltek, hogy keresztre feszítették, és meghalt, és azokat a történeteket, amiket 

hallottak Róla, hogy feltámadt a halálból, és ők e  hitték azt… Me tek az útjuko  issza, 
talá  e tek a u ká a Hétfő  reggel, issza az útjuko , iköz e  Őróla gondolkodtak, 

Ő egjele t ekik, kilépett a okrok közül, és elkezdett eszél i elük, i t eg  
közönséges ember.  

Ő o dta, „Ó, miért vagytok olyan szomorúak (elcsigázottak)? Mi a baj veletek?  

       Ők azt o dták, „Csak egy idegen vagy itt?”  

       Hisztek-e most? Ez eléggé éles (nehézkes), de azok az emberek, akik Vele jártak, és 

beszélgettek Vele, és egész nap vele jártak a feltámadása után, ugyan azzal a Jézussal, és 

e  is erték Őt fel… Ő a ak jele ti ki Magát, aki ek Ő ki akarja. Ó, é  i ádkozom ma 

este, hog  Ő eg e le az ár ékot i da iu k sze éről, és hog  jöjjö  el a este e e 
az épület e, és jele tse ki Magát az Ő feltá adásá ak erejé e , hog  i de  e er 

egláthassa Őt: a ű ösök, i t az ő Meg áltóját, a eteg, i t az ő G óg ítóját.  

       És fig eljük eg, hog  Ő egész ap elük járt. És aztá  Ő úgy tett, mintha valahová 

máshová ment volna, vagy to á  halad a, és ők ké szerítették Őt, hog  jöjjö  e. Ó, 
én szeretem ezt - ké szerítették Őt, hog  jöjjö  e. „Ó, Jézus Te itt vagy ma este a 

gyülekezetben. Te muszáj, hogy hazajöjj velem. Én, el akarlak vinni Téged az én 

otthonomba. És soha nem akarom elveszíteni ezt a Te Jelenlétednek érzését. Hadd 

vigyelek Téged haza, gyere be, és maradj velem.” Soha nem akarom elveszíteni ezt az 

érzést. Nem lenne ez csodálatos?  

18   Tudjátok, én szeretném itt egy pillanatra megállítani az én üzenetemet, és azt 

o da i, hog  a legdi sőségese  dolgok, a it alaha is látta  egtörté i, a ikor 

valami felkent. Ó, én kívántam, hogy tudnék ott maradni azon a helyen állandóan 

i de  idő e .  

       Olvastátok a könyvben, hogy azon az estén, amikor a mániákus (megszállott, 

dühö gő  kiroha t az e el é re fel ott, hog  egöljö  e ge … hol olt… ? Portland. 

Ott olt Ja k test ér, ag … Bro  test ér olt ott, a ikor a egszállott kiroha t, hog  
megöljön engem, és fenyegetett, hogy megteszi. Hatalmas nagy fickó. És ahelyett, hogy 
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g űlölte  ol a az e ert, szerette  őt. Ő e  tette ol a azt. Valószí ű eg  saládos 

ember volt, ugyanúgy, a i t é  is, és ő e  tette ol a ezt. Az ördög olt rajta, hog  
teg e azt. És a ikor é  szerette  őt, e  félte  tőle. A szeretet kiűzi a félel et. Ez az, 

a ikor szeret i tudtok…  

       Hallottátok a történetet arról az öreg anya oposszumról, amely feljött a házhoz. 

Szeretet, szeretet kellett a g őzele hez. A ikor az a ika jött, hog  egöljö  ott ki t a 
ező … Odaroha  eg e ese  hozzá . É  e  g űlölte  őt. É  eg  adőr olta . 

Nyúltam, hogy vegyem a pisztolyt; amit az autómban hagytam. Én örültem utólag, hogy 

úgy tettem. Futott felém és azt gondoltam, „Nos, ha meg kell halnom, akkor haljak meg 

úg , hog  sze e ézek ele. Ne  tudok elfut i előle. Ni se  se i… hog  kikerüljek 
az útjából.” És akkor azt gondoltam, „Nos, ha mennem kell, úgy akarok menni, hogy 

szembe nézek vele.” És a ikor ezt tette , ő roha t eg e ese  hozzá , ert ő 
i de képpe  el akart kap i e ge . És eg  lá  lógott az ő orrá ól. Éppen megölt egy 

szí es őrű e ert éhá  héttel korá a . É  elfelejtkezte  róla, hog  eze  a ező  
a . É  úto  olta , hog  i ádkozzak eg  eteg e erért. Ő do a tott a lá á al, és 

kaparta a földet, őgött, és ide jött.  

19   És nem tudom, hogy miért, de történt valami. Mindig, amikor egy gyógyulás 

egtörté ik, ag  ala i, i dig törté ik ala i. Bejö  eg  szeretet, hog … és i de  
mást kivesz az útból. Ó, mondom nektek testvérek, lehet nektek annyi teológiátok, 

amennyit akartok, de nekem mindig csak a szeretetet adjátok.  

 Amióta hit által láttam azt a folyót,  

 A Te se eid ől táplál a árad i,  
 A Megváltó szeretet lett az én témám,  

 És az is marad, amíg meg nem halok.  

       Szeretet. Ó, bárcsak élhetnénk mindenkor abban a légkörben.  

       És amint ez belém nyilallt (megütött engem), azt mondtam, „Isten teremtménye, én 

Isten szolgája vagyok, és utamon vagyok, hogy imádkozzak egy beteg gyermekért. Most a 

te területede  ag ok, a te eződö . Ne  akartalak téged za ar i. De Jézus Krisztus 
Nevében menjél vissza és feküdjél le. Nem foglak téged háborgatni.” És úgy nézett ki, 

i tha ő to á  jö e. Itt jött, a i t sak ő tudott. Csak állta  to á , e  félte  
jo a , i t ost. És a ikor körül elül kile e  e tire olt tőle , egállt. Rám 

nézett. Annyira kimerültnek látszott, nézegetett erre, arra, megfordult, visszament és 

lefeküdt. Én elhaladtam mellette hatvan centin belül, mentem egyenesen mellette. A 

szeretet g őzel et arat. Vala i törté ik, ala i lezajlik.  

20   A minap este beszéltem nektek arról, amikor lent voltam Mexikóban, amikor Jack 

test ér is ott olt. Volt ott eg  idős Me ikói férfi, aki feljött a szószékhez. Teljesen vak 

olt, és eg  szegé  örege er, az ő… Az ő gazdaság re dszerük a ira rosszul a  
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kiegyensúlyozva, és i se  se i e i alójuk. E ek az örege er ek e  olt ipője, 
és egy régi kalap volt a kezében, madzagokkal megvarrva, és régi rongyos kabátja volt, a 

nadrágja is majdnem a térdéig ért csak, és mindenütt poros volt. Odajött a szószékhez, 

egy kis rózsafüzérrel a kezében, egy kis csomó gyöngyök. És odajött hozzám és mondott 

ala it. Valaki úg  ezette őt. Állta  és rá éztem. És mondom neked, testvérem, hogy 

amíg nem tudod átérezni annak a másiknak az állapotát, nem fogsz tudni segíteni rajta. 

Ez így van. Ezért van, hogy Isten úgy szerette a világot; Neki érzése volt a világ felé.  

Ránéztem az emberre. Azt gondoltam, „Itt a  ő. Biztos, hog  sok kis g er eke a  
valahol, naponta néhány pezóért dolgozik. És most mind ezek után talán soha az életben 

nem tudott egy jót enni. Itt van ebben az állapotban. És a természet is olyan rossz volt 

hozzá, ag  az ő sorsa olt, hog  egvakult. És ő olt…  

       Oda is tette  a lá a at az ő lá a ellé. Azt go dolta , „Itt állok én egy jó 

öltö e , és eg  pár ipő e , eg  jó pár ipő e ; e  tudo , hog  eze  az e ere  
valaha is volt-e ipő… az ő életében.” Azt gondoltam, „Nem jól van ez így, nekem van egy 

ásik pár ipő  ottho . Va  ásik öltö ö  is ottho . És annak az embernek éppen 

annyi joga van ilyen dolgokhoz, mint nekem.” Oda tette  a lá a at az ő lá a ellé, 
go dolta  eki ad á  a ipő et, ég ielőtt ár it o da ék. Csak az ő lába sokkal 

nagyobb volt, és a vállai sokkal szélesebbek voltak, nem tudta volna használni az én 

ruhámat. Azt gondoltam, „Istenem, mit tehetnék érte?” Ha apukám élne most, akkor 

nagyjából egy korú lenne vele.  

21   Mi volt ez? Beléptem. Egyszerre valami történt. És kezdtem érezni annak a 

szeretetnek a jelenlétét, együttérzést az öregemberrel. Kihúzott egy kis gyöngyöt, és 

elkezdett kiabálni, „Üd öz lég  Mária, Iste ek a ja, agasztal…”  

       Azt mondtam, „Ez nem szükséges. Csak tedd el.”  

       És ő azt mondta Espinoza testvérnek, „Hol van a gyógyító? Szeretném megragadni 

őt.”  

       És azt mondtam, „Csak mond meg neki, hogy hajtsa le a fejét.” Megöleltem azt az 

örege ert. És elkezdte … azt o dta , „Úr Jézus, itt van ez a szegény öregember! 

Nem tudom eki ad i a ipő et, ert e  tud á őket isel i. Ne  tudo  odaad i a 
kabátomat. De Úr Isten, Te vagy az egyetlen, Aki tudsz most rajta segíteni. Te tudsz neki 

ad i ala it, a i eg e ti őt; ez a látás. Ez az, a i utá  só árog.”  

       És amint ezt kimondtam, hallottam valakit kiabálni, „Glória a Dios!” Di sőség 

Iste ek!  És ott olt ő; ug a  úg  tudott lát i, mint én, és elkezdett szaladgálni a szószék 

körül teljes erejé ől.  

       Másnap este pedig volt egy kazal ruhákból, régi sálak, és kötények, és régi kabátok, és 

rongyok, és kalapok felhalmoztak ott, kétszer vagy háromszor olyan hosszan, mint ez itt, 
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és körülbelül ilyen magasan. Hog  alaha… hog  ők hog a  kapták eg a sajátjukat, é  
e  tudo . De i olt az? Ők láttak ala it. Ó, a ikor ala i törté ik, akkor ott ala i 

megtörténik.  

22   És így volt ez Máriával is aznap reggel. Valaminek muszáj volt történni, a ikor ő 
gondolkodott Róla Úrról , és ott Ő egjele t az ő Mária  jele lété e . Az ug a az a 
dolog olt Mózessel, i t Máriá al olt. Ő azt o dta, „Te foganni fogsz a méhedben, és 

viselsz (szülsz) egy gyermeket.”  

       Nos, ő tudta, hog  az A g al üze ete a Sze tírás olt. Engem nem érdekel, hogy 

milyen fajta angyal jelent meg, ha az angyal üzenete nem Szentírás, és Istennek egy 

ígérete, hag játok azt eg edül. Mi de féle a g alok jele tek ár eg, i de , és ők 
hoztak mindenfajta üzeneteket. Ha az Úrnak Angyala, akinek a szolgája vagyok, ha 

jö e… ha az a g al eljö e, e  szá ít, e ire látsza a Tűzoszlop ak, e ire úg  
nézne ki, mint a világosság, ha az üzenete nem egyezne ezzel az Igével, akkor én 

elhagynám azt és átkozottnak mondanám. Ennek így kell lennie. Tudjátok, Joseph Smith, 

látott eg  a g alt ő o dta , de e  tudta összeeg eztet i az Igé el.  

       És Mária tudta, hog  előző ap az Ézsaiás : -ot olvasta, és volt valami, aminek meg 

kell történni. És tudta, hogy az a dolog akkor már útban van.  

23   Ugyanúg  Mózes is, a ikor feladta i de  re é ét az ő teológiájá ak, és ott olt 
hátul a pusztaságban, és Jethró juh nyájára vigyázott, és eg  ap eglátott eg  Tűz 
Gö öt eg  okor a . És ő feljött, le ette a ipőjét, és fig elte, hog  i olt az. De 
amikor látta, hog  az A g al Sze tírás szeri ti… Azt o dta, „Hallottam az Én népem 

kiáltását, és ege lékezte  az É  szö etsége ről.” Ő tudta, hog  Iste  tette azt az 
ígéretet, és az olt… az olt az A g al, aki ele fog jár i. „Megemlékezek az Én 

ígérete ről és az É  szö etsége ről. Látta  az é  épe  sze edéseit, és lejötte , 
hog  kisza adítsa  őket.” Ó, ez a jó rész. „É  jötte  le. Te sak leg él eg  száj szó ső  
Nekem.” Tehát ő látta, hog  ez teljes érték e  a Sze tírás.  

       És Mária látta, hogy az teljese  Sze tírás szeri ti olt, ert az előző apo  po tosa  
arról olvasott talán a tekercsben, amint a mi kis drámánk halad. Mondom nektek, hogy 

ag o  egéri kifizetődik  apo ta ol as i Iste ek Igéjét. Jézus azt o dta, 
„Kutassátok az Írásokat, mert azt hiszitek, abban van a ti örök életetek, és azok Rólam 

tesznek bizonyságot.” Más sza akkal Ő azt o dta, „Ha nem teszem az Én Atyám 

cselekedeteit a it te i kell, a ikor Ő eljö , akkor e higg etek Neke . De hog ha É  
megteszem azokat a cselekedeteket, hogyha nem hisztek Nekem, akkor a 

selekedetek ek higg etek, ert ezek azok, a el ek Iste től küldettek el.” 

24   És mi ma is egy mennyei Látogatóra várunk. Ez Istennek egy ígérete. Most gyorsan 

öltözzétek fel a ti mély szellemi gondolkodásotokat, gyülekezet, és emlékezzetek arra, 
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hogy mi egy látogatót várunk, és sokan mondják magukat annak. De az egyetlen módja 

a ak, hog  felis erjük ezt a e ei Látogatót… ert Ő összha g a  lesz az Igé el.  

       Ő Mária  tudta, hog  az az A g al Iste től olt, a ikor eglátta az Ő selekedetét. 
Rá nézett. Ez biztos egy Angyal. Azt mondta, „Én Gábriel vagyok, Isten jobbján állok.” 

Most, a ikor Iste  késze  áll arra, hog  ala it egteg e , Ő küld eg  hír ököt. Mi dig, 
i dig ig  a , Ő i dig íg  fog. Gá riel ejele tette Krisztus ak az első eljö etelét, és 

Gábriel fogja bejelenteni Krisztusnak a második eljövetelét is. Ez így van. Valami nagyon 

fő dolog fog törté i.  

       És i egfig eljük ezt az A g alt, a ikor Ő o dta, „Üdvöz légy Mária,” és elmondta 

neki, hogy mi fog történni, Mária nem kételkedett Benne, mert tudta, hogy tökéletesen 

Szentírás szerinti, hogy annak úgy kell majd lennie.  

25   Mi most az utolsó napokban is egy hírnökre várunk, mert Jézus azt mondta, hogy az 

lesz. Malakiás azt mondta, hogy az lesz. Minden próféta tanúsította. Jézus a kereszt 

ár éká a  tö et eszélt az Ő ásodik eljö eteléről, i t a e it az akkori 
el e eteléről eszélt. És a ikor látjuk, hog  ezek a dolgok kezde ek egtörté i, jobb 

lesz, ha kutassuk az Írásokat, ert Ő o dta, lesz ek ha is krisztusok, és ha is 
próféták, és jeleket és csodákat mutatnak oly annyira, hogy még az igazi választottakat is 

megtévesztenék, ha az lehetséges volna.  

       Billy Graham azt mondta egy üze et e , itt éhá  héttel ezelőtt, ő ár 
megtévesztette az igazi választottakat. Én nem értek egyet ezzel az evangélistával. Nem 

lehet egté eszte i az igazi álasztottakat, ert ők Iste től a ak ki álaszt a.  

26   Jézus azt mondta, hogy az Emberfiának eljö etelét egelőző apok a , ol a  lesz, 
i t a il e  Szodo á a  olt. És ahog a  korá a  ettük, a últ… eze  a héte , olt 

egy Angyal, aki elment Szodomába, hárman voltak, mert három fajta ember osztályhoz 

jöttek. Az egyik azokból a Szodomiták voltak, a másik volt a langymeleg gyülekezet, a 

har adik a álasztott és kihí ott g ülekezet: Á rahá  és az ő soportja, Lót és az ő 
soportja, Szodo a, és az ő soportjuk. Mi de …  

       Kettő azok ól le e t oda. Az e a gélista e t le, hog  prédikáljo  Szodo á a, és 
hog  kihozza a ól a ép soport ól a hí őket, le t ott. Csak éhá at hozott ki közülük.  

27   De megfigyeljük, hogy az az Egy, Aki hátra maradt a választott gyülekezettel, Ő eg  
jelet mutatott be. És ezt Isten cselekedte. Ez nem egy mítosz volt, és nem egy teofánia. 

Eg  teofá ia e  eszik. Ő ette a orjú ak a húsát, egy kis pogácsát, kukoricakenyeret, 

egy kis vajat azon, és itta a tehénnek a tejét. Egy teofánia nem eszik, és nem iszik: ott 

Iste  olt test e  eg il á ul a. Bizo osa  Az olt. És iről eszélt? Jézus azt 
mondta, „Mi t a a  az idő e , ug a úg  lesz…” Iste  újra el fog jö i, el fog jö i az Ő 

épé ek testé e , a it Ő eg ásárolt, és egsze telt, és ug a azt a jelet fogja 
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eg utat i az Ő ki álasztott g ülekezeté ek, a it eg utatott ott akkori a  a 
választott gyülekezetnek.  

28   Ott nem volt „jöjjetek ki e ől.” Nem volt „ez, vagy az.” Ő ár ki t olt előle, 
Ábrahám volt. De a többi angyalok hívtak ki, hívtak ki ott lent. De Ábrahám már kint volt. 

És a g ülekezet… aga az a szó, hog  „gyülekezet” azt jelenti, hogy „kihívottak.” Istennek 

a gyülekezete már ki van hívva. Ö ki van hívva. 

       És Ő adott eki eg  jelet, hog  Ő olt az Eg . És a ikor ezt egtette, Ő hátat fordult, 
és el o dta, Sára a sátor a  olt, Ő ögötte, e etett , egy hatalom által tette, 

ug a azt tette, a it Jézus is tett az ő eljö etelé e , eg utatta ezt i d a 
Sza aritá us ak, i d a Zsidó ak… És eg a  jö e döl e, hog  e e  az utolsó 

apok a  is elküldi az Ő Hírnökét újra. És ez a Hírnök ma este nem egy ember. Nem, 

uram. Ez a Szent Szellem. Ez az Ő Hír öke, Iste  az Ő g ülekezeté e , ozdul, jeleket és 
sodákat utat e, köz etle ül az Ő egjele ése előtt.  

29   Most emlékezzetek arra, hogy ennek az Angyalnak egy Szentírás szerinti Angyalnak 

kell lennie. Emellett pedig Isten figyelmeztet bennünket a hamis prófétákról. A Biblia azt 

mondja, „Ha van köztetek olyan ember, aki magát prófétának (és így tovább), és amit 

mond, nem történik eg, akkor e féljétek őt. É  e  ag ok ele. De ha az, a it o d, 
egtörté ik, É  azzal a prófétá al ag ok. Hallgassátok őt.” Ez így igaz.  

       Tehát, tudjuk ma, hogy az az üzenet egy igazi Bibliai üzenet. Az visszamegy a Szent 

Szellem keresztséghez, visszamegy Isten hatalmához, és visszamegy Pünkösdhöz újra, 

isszaállítja az at ák szí ét, a g er ekekhez… ag , a g er ekeket issza az at ákhoz, 
inkább, ebben az utolsó napokban. És mi ezt a mennyei Hírnököt várjuk, és én hiszem, 

hog  Ő itt van ma este. Á e . Hisze , hog  Ő itt a . Mit tesz Ő? Bizo ságot tesz.  

30   Most figyeljetek, barátaim. Ne vegyetek egy helyettesítést. Ne elégedjetek meg azzal, 

hog  kezet fogtok eg  e errel, és hog  a e eteket eírjátok eg  kö e. Ez… mint 

amennyire megy, rendben van. Ez segíthet abban, hogy a kocsmából kiszabaduljatok, és 

eg  tisztességes hel re e jetek, és pró áljatok egfelelőe  él i. De ez e  elég.  

       „Ha sak az e er újjá e  születik, ő ég sak eg se  láthatja Iste  királ ságát.” 

Most, „látni” azt jelenti, „megérteni.” Sok e er o dja azt, hog  ők újjá a ak 
szület e, és e  értik eg Iste ek az üze etét, e  látják az Úr ak A g alát. Az ő 
szemeik vakok, testvérem. Hacsak egy ember nem születik meg a Szent Szellemtől, 
ugyanattól a Szent Szellemtől, Aki az Igét írta, és Aki eg fogja erősíte i az Igét, és 
ug a a a  a egerősítés e , hog  a Szent Szellem e ed a … Látjátok it értek? Az 

Önmagáról fog bizonyságot tenni.  

       Akkor a i szelle ü k izo ságot tesz az Ő Szelle é el, ert az Ő Szelle e az Ő 
Igéjéről tesz izo ságot. „Az Isten Igéje élesebb, hatalmasabb (Zsidók 4), mint bármely 

kétélű kard, áthatol ég a… szét álaszt ketté … és a előt a so ttól, és megítéli a 
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gondolatokat, és a szív szándékait.” Ez „ÍGY SZÓL AZ ÚR,” ez az Úr Igéje, csak pontosan, 

Jézus Krisztus teg ap, a, és i dörökké, egjele ik az Ő ki álasztott g ülekezeté e .  

31   Ó, vannak nekünk nagy ébredéseink, amely végig söpör a földön mindenhol, hívnak ki 

Szodomából, és így tovább: de a választott Gyülekezetben nekünk Isten Személye van 

jele , ug a az az Iste , Aki akkor ott olt. Csak eg  olt közülük, és az az Eg  olt az Ő 
g ülekezeté e , e utatta Ö agát, hog  Ő a feltá adott Úr Jézus Krisztus, ugyanaz 

teg ap, a, és i dörökké. Sze tírás. Ha Ő nem lenne a Szentírással, nem a Szentírásról 

te e izo ságot, e  erősíte é eg az Ő Igéjét, akkor é  e  hi é  Őt. De i el Ő 
ezt teszi, tudo , hog  Ő Iste től a , ahog a  Mária is tett Á e , ó! , akár sak Mózes 
tett, vagy bárki más azokból, ha az ne  a Sze tírás olt…  

32   Most vissza az Ószövetségben több módjuk is volt arra, hogy ezt megtudják. Ha egy 

ember álmodott egy álmot, vagy egy próféta prófétált, tudjátok, hogy mit csináltak ezzel? 

El itték őket az Uri  és a Tu i  elé, a el  ott függött az oszlopon. Úgy hisszük, hogy az 

Uri  és Tu i  e  ás, it a tize két törzsi kő, Áro  kö e… ag  az ő ell értjé e , 
i deg ik születéskőjét hordozta. Aztá  ő felakasztotta az oszlopra, és ha eg  próféta 

felállt és prófétált, nem számít, hogy mennyire valóságosnak hangzott az, ha a 

természetfeletti nem válaszolt arra vissza-egy szivárvány fénye a kövek körül, és ezek 

felragyogtak- e  szá ított, hog  a próféta it o dott, ő té es olt. Ne  szá ított, 
hogy az álmodó mit álmodott, az téves volt. De Isten mindig természetfeletti módon 

válaszol vissza. Ámen.  

       Most, ez a papság véget ért, az Urim és a Tumim levétetett, de Isten adott egy másik 

Urimot és Tumimot. Ez az: Isten Igéje, az Urim és Tumim. Ez Isten Igéje. „Legyen minden 

ember szava hazugság, és az Enyém az igazság,” mondta Isten. „Az egek és a föld 

elmúlnak,” mondta Jézus, „de az Én Szavaim soha el nem múlnak.”  

       Most, tehát, ha alaki eszél, és az e  a Sze tírás, e higg étek azt. Ha ő eszél, és 
az a Szentírás, várjatok egy percet. Próbáljátok ki az Urimmal és Tumimmal. Akkor, ha a 

természetfeletti visszaválaszol, hogy az az igazság, akkor higgyétek azt. Ez a módja, hogy 

higgyetek egy igaz üzenetet. Ha a Biblia ígér bármit, és a Biblia mondja, hogy az úgy van, 

ez Iste ek Uri ja és Tu i ja. Ha a prédikátor prédikál… úg , ahog  a Bi lia o dta, az 
Isten hírnöke, Isten tanúja. Tehát, ha az, akkor az Igének természetfelettije meg fog 

il á ul i. izo ítja Magát, hog  Iste től a  Iste ek izo ítja Magát . Iste  
egtartja az Ő ígéretet.  

33   Mi egy Hírnököt keresünk. Ez a Hírnök a Szent Szellem. A Biblia azt mondta, „Egy kis 

idő és a ilág e  lát E ge  többet, (Jézus mondta) de ti láttok Engem, mert Én veletek 

leszek a világ végezetéig. Amiket Én cselekszem, ti is azokat fogjátok cselekedni. Többet 

fogtok cselekedni e ől, ert É  az É  At á hoz eg ek.” Most ott ez a szó „több,” ez a 

hel es fordítás… É  használom ezt ott, és „többet,” mert a King James-ben azt mondja 



14 
 

„nagyobbat.” Ki tud a ár i ag o at te i? Ő feltá asztotta a halottakat, 
megállította a természetet, mindent megtett.  

       De akkor Ő eg  Sze él e  olt. Az egész Iste  ele olt palackozva egyetlen 

E er e, Jézus Krisztus a. De e e  az idő e , Ő a  a ilág i de sége  keresztül túl  
az Ő g ülekezeté e , és tö et selekszik ug a  azok ól a selekedetek ől. 
„Ug a azokat a selekedeteket, a it É  teszek, ők is azokat teszik. Akkor tö bet fogok Én 

te i ezek ől, ert isszatérek a Tűzoszlop a, ahol É  azelőtt voltam, hogy testé lettem 

volna, és a földön lakoztam volna. Én megmutattam Magamat, hogy élek, ugyanazok a 

cselekedetek által, és ugyanazok a megnyilvánulások által, amit Én tettem.” Ez pontosan 

íg  a . Jézus azt o dta, a ikor Ő itt olt a földö , „É  Iste től jötte  és isszatérek 
Istenhez.” Íg  a  ez? Re d e . Ha Ő olt Iste …  

34   Eg  ap Ő eszélt ott, és ők eszélgettek Vele arról, hog  öt e  é es se  olt ég, 
és látta Ábrahá ot. Ő azt o dta, „Mielőtt Á rahá  olt, ÉN VAGYOK.” Én voltam a 

Tűzoszlop, a el  ott olt a okor a  Mózessel. Ez olt a Sze tírás Tűzoszlopa. Az ug a az 
az ÉN VAGYOK, nem Én voltam,” vagy „Én leszek,” ÉN VAGYOK, csak mindig, ugyanaz 

tegnap, ma, és mindörökké.  

Mi látjuk, hog  a ikor az ÉN VAGYOK egjele t közöttü k eg  test e , az Ő saját Fia 
testé e , akit Ő tere tett… saját testet. Ő el etette az Ő Iste i szerepét egüresítette 
Magát), hogy emberré váljon, hogy visszahozzon minket az üdvösségbe, és vissza az Éden 

kert e újra. Ő leala so ította egüresítette  Magát, és kiterjesztette az Ő sátrait 
közöttünk, és evett, mint mi, és aludt, mint mi, és járt, mint mi, és úgy nézett ki, mint mi. 

Ő ol a  lett, i t i, hog  i Rajta keresztül Ő-vé válhassunk, örökös-társsá Vele a 

királyságban.  

35   Aztán, amikor megtaláljuk azt a Tűzoszlopot, amint Az Vele volt, Az végrehajtotta a 

jeleket és sodákat. És Ő eg allotta, „Ez nem Én vagyok, aki cselekszi a munkákat: 

ha e  az É  At á , Aki Be e  lakozik. Ő selekszi a u kákat. Mert bizony, bizony 

o do  ektek, a Fiú e  selekedhet se it Magá a , a íg Ő e  látja az At át 
seleked i azt szi té . És a Fiú azt selekszi, a it az At a utat Neki. Ő indeddig 

munkálkodik, Én is munkálkodom.” Ámen. Igaz.  

       Ő eghalt, és újra feltá adt a har adik apo . És éhá  appal késő , ott olt 
egy kis kritikus horgas-orrú Zsidó, egy csomó dologgal a zsebében, ment le, hogy üldözze 

a gyülekezetet, mindazokat, akik ezt az utat járták. Ki e t… az ő útjá  Da aszkusz a, és 

ő le lett sújt a. És a ikor ő fel ézett, látott eg  ag  Tűzoszlopot ott függe i, a el  azt 
mondta, „Saul, Saul, miért üldözöl Engem?”  

       Ő azt o dta, „Ki ag  Te, Ura ? Ki ez a Tűzoszlop?”  

       „Én Iste től jötte ; és Istenhez megyek.” Itt Ő azt o dta, „Én vagyok Jézus, nehéz 

neked az ösztöke ellen rugódoznod.”  
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   A próféta o dta, hog  lesz eg  korai eső, és eg  késői eső; és a késői eső e  e e 
lesz i d a korai eső, i d a késői eső együtt-egy nagy egyetemes (univerzális, mindenre 

kiterjedő  g ülekezet, a el  égig fog seper i a ilág eg ik szélétől, a ilág ásik széléig. 
Egy nagy üzenet, nagy jelekkel és csodákkal, amelyeket ez a gyülekezet fog majd 

elvégezni. Dániel azt mondta, hogy az emberek tudják, hogy az Istenük azon a napon meg 

fog mutatkozni (akik is erik az ő Iste üket e e  a ap a  hőstetteket fog ak 
cselekedni). Ez pontosan ebben a napban, amiben mi élünk. 

       Most a fé képező gép ek a e ha ikus sze e eg utatta nekünk, hogy ez a 

Tűzoszlop ug a az a Tűzoszlop, a el  Izrael g er ekeit ezette. Ezért a ak 
ug a azokat a dolgokat kell te ie, i t a ikor Ő e e olt. Vag  e  ug a az a 
Tűzoszlop. De ha az teszi ugyanazokat a dolgokat, hogyan tudjátok kétségbe vonni azt? Ez 

a Szentírás.  

37   „Üdvözlégy Mária, áldott vagy te az asszonyok között. Kedvességet találtál Istennél.” 

Ó, gyülekezet, üdvözlégy. Áldottak vagytok ti az emberek között, mert kedvességet 

találtatok Istennél. Ti hittetek az örök életre, és Isten megadja nektek a Szent Szellem 

keresztségét. Igaz. Ez a Hírnök Istennek az igaz Hírnöke lesz, a Szent Szellem, amelyik 

Isten üzenete.  

       Figyeljétek meg, Mária, amint látta, hogy az Szentírás volt, nem mondta azt, hogy 

„elmegyek és megnézem, hogy Dr. Jo es it o d erről.” Nem ment, hogy lássa Kabinski 

rabbi helyesnek vagy helytelennek gondolja-e. Semmi köze nem volt ehhez. Tudjátok, 

hog  it o dott ő? Azt o dta, „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen velem a Te Szavad 

szerint.” Mert tudta, hogy az a Szó Istennek Igéje volt, hogy az a Hírnök Istennek a 

Hírnöke volt, hogy az Angyal Istennek az Angyala, mert Isten Igéjével maradt. Ámen. 

„Íme, az Úr szolgálóleánya”; mondta, „Hogyan lesz ez?”  

       Az Angyal azt mondta, „A Szent Szellem fog beárnyékolni téged, és ez a Szent dolog, 

amely benned meg fog születni, az Isten Fiának fog neveztetni.”  

       Mária azt mondta, „Itt vagyok. Nem tudom, hogy hogyan fog történni. Az egyáltalán 

nem is számít. Te így mondtad, ez a Szentírás, én hiszem azt, elfogadom.” Ő rögtö  
elkezdte agasztal i Iste t, ég ielőtt érezte ol a az életet, ég ielőtt ár i jelet 
érez e. Neki e  kellett tö  jel. Neki olt az Ő Igéje, és az olt i de  szüksége. Ámen. 

Ez tetszik nekem.  

38   Mózes, amint megragadta Istent, és látta, hogy az Szentírás szerint volt, már indult is 

Egyiptomba. 

       A i t Mária egragadta… az A g al egragadta őt, és ő látta Őt, és tudta, hog  az 
Isten volt, mert az a Szentírás volt, ő ette az Ő Sza át, és e t és izo ságot tett 

ala iről, a iről se il e  izo ítékot e  tudott ég akkor fel utat i.  
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       Eg  ásik dolog, ő eg  ol a  ala iről tett izo ságot, a i ég soha korá a  e  
törté t eg. Ó, di sőség leg e  az Úr ak! Ő izo ságot tett ala iről, a i soha ég 
nem történt meg. Eg  szűz ég soha e  foga t. De eki ott olt az A g al ak a Sza a, 
és az A g al a Sze tírás olt, íg  ő tudta, hog  az eg olt ígér e. És az A g al ál olt az 
az Ige, amit az Úr ígért meg. És i el ő alázatosa  és szeré e  go dolkodott agáról, 
azért Iste  őt álasztotta, íg  ő oldog olt ezért. És e t az ő üze eté el, és 
mindenkinek elmondta, hogy lesz eg  a ája, ég ielőtt a kis a á ak az első jele 
le e. Ő e  ár és o dta, „Most várjunk csak, hadd lássam, hogy érzem-e azt, jobban 

érzem-e magam vagy sem.” Nem, nem. Ó, Istenem, adjál nekünk több Máriákat!  

39   Beaumont-nak (ott volt a szolgálat) és a világ többi részének is, ilyen Máriákra van 

szükségük, akik tudják venni Isten Igéjét, és el tud ak kezde i ör e dez i, ég ielőtt 
bármi történne. Mi van veletek asszonyokkal tolószékekben, és veletek, testvérekkel és 

test ér őkkel, akik itt ag tok szí etegséggel, és etegséggel, és i de  dolgokkal, 
amikor az Úr jelenléte ennyire közel van? Istenem, Istenem! Tudjátok, hogy ez az Úr 

Igéje. Az Úr megígérte ezt.  

Azt mondjátok, „Bra ha  test ér, ha idejössz, és ha rá  teszed a kezedet…” Ez nem az. 

Te már meggyógyultál, mert „Ő a te étkeidért sebesíttetett meg, és a gonoszságaidért 

zúzatott össze, ékességed ü tetése Rajta olt, és az Ő se ei e  egg óg ultatok.”  

       Már meggyógyultál. Csak fogadd el azt és kezdjél el örvendezni. „Köszönöm Uram. 

Most már értem. Áldott legyen az Úr, én meggyógyultam. Nem érdekel, amit valaki más 

mond, vagy, hogy érzem magam, mert én úgyis meggyógyultam.” Erről a  szó.  

40   Az A g al üze ete… Mi dig íg  olt eze  a ódo . Iste  íg  akarja ezt. Mit tett ez? 
Meg áltozott… Azáltal, hog  Iste  Igéjét ette, az ő élet ek a ter észetes fol ása is 
megváltozott. És veled is ugyanezt fogja elvégezni. Természetesen ez fog történni. Az vesz 

titeket, ű ösöket, és ol a  fehérré tesz, i t a hó. Az esz titeket, kritikusokat, és tesz 
egynek közülünk. Bizony, hogy megteszi ezt. Az venni fog téged, aki beteg vagy, és meg 

fog téged gyógyítani. Az venni fog téged, aki a pokol a i ő úto  jársz, és eg áltoztat 
téged, és elindulsz fel a Menybe. Csak fogd Őt az Ő Sza á , és hidd el azt, és kezdjél el 
örvendezni.  

       A Hírnök az Úrtól itt van, a Szent Szellem, Aki itt mozog az emberek között, és felkeni 

őket. Ha te egy idegen vagy, és tudni akarod azt, hogy mi a baj ezekkel az emberekkel, hát 

ez az. Jóel megígérte azt. „Péter Pünkösd napján azt mondta, hogy Ez az.” Én akarok most 

ehhez valamit hozzáadni. Hogyha ez nem az, akkor én addig akarom ezt megtartani, amíg 

az eljön, mert én most ezzel igazán nagyon jól érzem magam. És én hiszem, hogy ez az. 

Ugyanaz az az, ami volt azon a napon. Ó, Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké 

ugyanaz.  
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41   Mária nem várt. Nem érdekelték a kritikusok, nem érdekelte, amit bárki o dott, ő 
találkozott eg  A g allal. Ő akarta lát i egérte i  a ha gját… vagy látta a jelenlétét, és 

tudta, hogy amit mondott, az az igazság volt, mert az volt a Szentírás-ígérete, egy áldás 

neki, csak ment és hitte azt. És tudta, hogy meg fog történni. Ó, ő… Va  a a  ala i, 
a ikor téged egüt ala i, a iről eg általá  e  tudsz to á  se d e  arad i 

       Az A g al el o dta eki, hog  az u oka ő ére, Erzsé et Ott lakott fe t Júdeá ak a 
heg es idéké .  idős olt, körül elül het e  é es, és ő is fogant, és lesz neki egy fiú. Már 

hat hó apos terhes. Persze a kis a a, a kis Já os, ég e  olt e e élet. Ők aggódtak 
érte.  

       Tehát i egállapítjuk, hog  Erzsé et… Zakariás olt a férje, aki eg  pap olt. Ő ott 
volt a templomban körülbelül hat hó appal azelőtt, hog  ez törté t. Tudjátok, Iste  az 
alázatos emberek közt hozza össze a dolgait. 

42   Nézzétek meg Zakariást. Gábriel Angyal jött el hozzá. Ott volt bent a templomban és 

szolgált, és amikor ezt tette, égő tö jé ezés olt az ő osztál része, az oltárnál állva. És 

történt, hogy jobbra nézett, az oltár jobb oldalára. Azt hisze , ti fol to  azo  tű ődtök, 
iért hozo  az e ereket eze  a ódo . Mert ott áll Ő. Tehát az oltár jo  oldalá , és 

ott állt egy Angyal, és elmondta neki, a szolgálat napjai utá , a ikor ő haza e t, és a 
feleségével lesz, és ő foga i fog, eg  g er eket,eg  fiút.  

       És az a prédikátor kételkedett az Igé e . Miért, ő sok ideig… Ha ő lesz a g er ek 
apja… Nézzük eg Sárát. Neki olt éhá  példája a Bi liá a . Nézzük Annát a 

te plo a , és sok il e  példát. És ő égis kételkedett.  

Mennyire más is volt a kételkedő érzéketlen filozófiai tanár… Me ire ás is volt a 

teológiai prédikátor, i t az a kis szűz. Ő soha e  kérdőjelezte eg. Azt o dta, „Íme, 

az Úr szolgálóleánya.” Ez i de . Ő az Ő Sza á  fogta Őt, és ezzel i de  le is olt zár a. 
De ez az ember nem tudta elhinni.  

       Ő azt o dta, „Én Gábriel vagyok, aki Isten jelenlétében állok. Az Én Szavam be fog 

teljesülni.” Ő tudta iről eszél. Azt o dta, „Amiért kételkedtél Bennem, meg fogsz 

némulni a gyermek születése napjáig.” Ő haza e t. A felesége foga t, és elrejtőzött hat 
hónapra.  

43   Mária azt gondolta, „Ó, hát nem csodálatos ez? Most, hogy nekem gyermekem lesz, 

és ott Erzsébet, az én unokatestvérem (Jézus és János másod unokatestvérek voltak), 

ott… É  o do  ektek, ez sodálatos lesz, ert a ikor eki lesz egy babája, és nekem 

is lesz egy babám. Én csak nem tudom azt tartani tovább. Megyek fel egyenesen hozzá és 

elmondom neki.” Már ment is fel a hegyekbe, amilyen gyorsan csak tudott. Szinte látom 

az ő szép kis ar a rag og - ő körül elül tize ol  é es olt, elképzele  - és az ő fekete 
haja lobogott a hátán. És ott volt az ő útjá , eg  eg szerű kis ruhá a felöltöz e.  
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       És tudjátok, hog  Erzsé et elrejtőzött. Neke  ez is tetszik. Szeri te  a ira 
gyalázatos, amikor várandós asszonyok rövidnadrágokban, és dolgokban mennek ki az 

utcára, amikor gyermeket várnak. Az sajnálatra méltóan néz ki. Milyen különbség van itt. 

Ez ször ű. Tudo , e  kelle e… talá  e  is kelle e ezt o da o . Ha 
megbántottalak benneteket, bocsássatok meg nekem. De ha az orvosotokra tudtok 

hallgatni; én a ti testvéretek vagyok, látjátok.) Tehát ott volt az az asszony abban az 

állapotban; de Erzsé et elrejtőzött. El tudo  képzel i, hog  ült ott hátul, tudjátok, eg  
ki sit szo orkodott… kötögetett eg  ki sit… i is az? Kis kötött ipők, tudjátok, azokat 

készítette már, és kötött eg  kis takarót. De ő… félt, ert azt o dta, „Én öreg vagyok, 

és…”  

44   Fig eljük eg, hog  az Úr A g ala… Azt o dja a Bi lia, hog  ők igazak oltak, ő és 
Zakariás. Ők igazak oltak, egtartották Iste ek i de  para solatát. Ez az ahol az 

Angyalok megjelennek - mindig megjelennek egy igaz családban, valahol, ahol Isten tud 

használni valamit, valamit, amivel munkálkodhat.  

       És akkor ő si álta ezeket a kis kötött ipőket. És elképzele , hog  olt eg  kis a lak-

mint Paleszti á a  ol kor, i s ilágosság e e, sak eg  kis sötétítő függö , és talá  
meghallott valamit. Felkelt, megnézte ki jön, és azt mondta, „Tudjátok, azt hiszem, úgy 

éz ki, i t az u okatest ére , Mária. Nézzétek eg az ő kis ar a rag ogását. Hog  

fel őtt. Hallotta , hog  férjhez eg .” Így biztosan azt mondta, „Nos, ő eg  
fiatalasszony, ez a Mária.” Úgyhogy gyorsan felvett valamilyen ruhát, tudjátok, és kiment, 

hogy találkozzon vele.  

45   És tudjátok, az asszonyok azokban a napokban, nem olyanok oltak, i t ost. Ők 
szaladtak egymáshoz és megölelték egymást. Tudjátok, én szeretem a barátságosságot, ti 

nem? É  sak g űlölö  lát i ezt a kis öreg osto a dolgot, ezt a -as verzióját a 

barátságosságnak. Ó, Istenem, ott nincs elég abból. Tudjátok itt délen még 

barátságosabbak az emberek, de ott fent, ó, Istenem! Elmentem nemrégiben a 

nagybátyámhoz New Yorkba. Már húsz éve ugyanabban a házban lakik, és a szomszédja 

pedig olyan közel van hozzá, mint az a Texasi zászló ott. Azt mondtam, „Ki él ott?”  

       Ő azt o dta, „Nem tudom.”  

       Én azt mondtam, „Te elestél a keg ele től.” Azt mondtam, „Mióta él ő ott?”  

       Azt mondta, „Ő ott olt, a ikor é  idejötte .” Te nem tudnád, ha a szomszédod 

meghalna, amíg nem olvasnád az újságban. Így van. Nem barátságos.  

46   Nemrégen, Moore testvér és Brown testvér és én elmentünk, hogy megnézzünk egy 

kisfiút, akit Dá id ak hí tak, éhá  é el ezelőtt le t itt Kal… ag  Floridá a , 
meghívtak bennünket oda kintre. És Hoekstra testvér, azt hiszem, mondta nekem, azt 

mondta, „A her eg ő lát i akar.”  
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       Én azt mondtam, „Kicsoda?”  

       Ő azt o dta, „A her eg ő.” 

       Azt mondtam, „Miről eszélsz?”  

       És azt mondta, „Ez az asszony, akinek a bírtokában van ez az egész terület.” Azt 

mondta, „Ő gazdag.”  

       „Hát,” mondtam, „Nem találkozhatok vele. Túl sok beteg vár rám.”  

       Azt mondta, „De ő a her eg ő.”  

       Azt mondtam, „Az e  teszi őt se i külö öző é, se ki árki ástól.”  

       Íg  ő azt o dta… ott olt az az asszony, amikor én is arrafelé jártam. És amikor én 

ki e te … É  e … Iste  o sássa eg eke , ha azt go doljátok, hog  é  
kigúnyolom azt az asszonyt. Én nem. De neki volt elég ékszer a kezein, hogy egy 

misszionáriust abból küldjön tízszer körbe a világon az Evangéliummal. Így a . Ott állt… 
És „okuláré” volt rajta (egy pár szemüveg). Nem is rajta volt, hanem úgy csak az orra 

közepére olt tűz e. Eg  ag dara  öreg kö ér hölg . És jött ki. É  is kijötte  a sátor ól. 
És azt mondtam, „Ni s idő , hog  találkozzak ele. Ha a  időm, a betegekhez kell 

mennem ott kint,” látjátok.  

47   És mondta, „De ő e gedi eked, hog  azo  a területe  leg él.”  

       Azt mondtam, „Nos, az rendben van. Ha engedi Dávidnak ezt a földet, és mi ezt 

nagyra értékeljük. De ő re d e  a , i se  se i aj vele. Hadd lássam ezeket az 

embereket itt lent.” De ők akarták, hog  találkozzak ele, úg hog  ki e te .  

Ő azt o dta, „Te vagy dr. Branham?”  

       Azt mondtam, „Nem, hölgyem.” Azt mondtam, „Én Branham testvér vagyok.”  

       Ő azt o dta… Most, tudjátok, senki nem nézhet át egy pár „szemüvegen,” ami távol 

a  tőle. És ő fölötte ézet ki, és azt o dta, „Nos, dr. Branham,” azt mondta, „Le vagyok 

űgöz e.”  

Én nyújtottam és néztem azt a kezet. (Kezet nyújtott, hogy kezet fogjon.) Nos, gondoltam 

úriember leszek. Fogta  az ő ag  kezét, és egrázta . Azt o dta , „Ez kitart a 

legközelebbi találkozásunkig.” Ó, én szeretek valamit érezni!  

48   Paul Rader-az az ember, aki a „Higgy, ó, csak higgy” éneket írta. Egyik nap elmondta 

nekem, hogy van egy kis felesége, és saládja, és ala el ik délelőtt eg  ki sit 
össze itatkoztak ala i . Az első dolog tudjátok… Ő újságot ol asott, és az asszonyka 

mondott neki valamit, hogy „Paul, tudnál nekem adni egy kis pénzt?”  
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       Ő azt o dta, „Nincsen nálam most pénz.” Aztán ennyiben is maradtak, majd azt 

o dta eg  idő utá … Ő e  ette észre, hog  eg  ki sit eg á totta a feleségét. Ő ült 
ott és azt mondta, „Nos, hog  kö ű az ő érzéseit eg á ta i, hadd üljö  ott.” 

Tudjátok, hogy mi férfitestvérek ilyenek vagyunk, néha, azt hiszem.  

       És aztán azt mondta, mindig, hogyha elmegy otthonról, a felesége kikíséri az ajtóban 

és eg sókolja. Aztá  ő eg  ki a kapuhoz. Akkor, a ikor… ő egfordul és i teget ek 
egymásnak. Azt mondta, hog  ő felállt és ette a kalapját, és azt mondta, „Csak hagytam 

őt duzzog i.” Ő azt o dta, hog  e t az ajtóhoz, azt mondta, odatartotta az ajkát, 

eg sókolta őt, ki e t a kapu , egfordult és issza ézett. Azt o dta, ő ott állt az 
ajtóban. Integettek is egymásnak.  

       Ő azt o dta, eli dult le az utcán. Valami azt mondta benne, „Paul, ezt rosszul 

csináltad.” (Szegény öreg Paul a este a di sősség e  a .  De azt o dta, „Paul, ezt 

rosszul csináltad. Mi van, ha valami történne vele ma?” Mondta, hogy elgondolkodott 

rajta. Ó, Istenem, mi lenne, ha valami történne? „Ha soha többé nem látnám újra a 

földön,” ó, Istenem!  

       Azt o dta, eg re rossza  és rossza  lett, íg  ő azt o dta, „Uram, bocsáss meg 

nekem. Visszamegyek és rendbe hozom.” Azt mondta, hogy gyorsan visszaszaladt a 

házhoz, kinyitotta a kaput, kinyitotta az ajtót, és körülnézett. Hallott valami [hangot 

szipogni - Szerk.] A felesége ott állt az ajtó ögött és sírdogált. Megölelte őt. Ne  
mondott egy szót sem. Kiment [egy hangos csókot - Szerk.] eg sókolta őt újra, ki e t a 
kapu , és i tegettek eg ás ak. Azt o dta, i tett, i t először, sak ost, a ásodik 
alkalommal érzés is társult hozzá. És azt hiszem, hogy ma is ez az, ami hiányzik. Mi 

akarjuk, hog … érzés leg e  a a , ala i, a i alódi szá o ra.  

49   Nem régen, én és a feleségem elmentünk a városba. Ott volt egy hölgy és azt 

mondta, „Hog  ag  Bra ha  test ér ő?”  

       Körül néztem, és azt mondtam neki, „Hé, hé, drágám, ez a hölgy tehozzád szólt.”  

       Azt mondta, „Én is szóltam hozzá.”  

       Azt mondtam, „Nos, tudo , hog  ő e  hallott téged. É  se . Pedig itt ülök 
melletted.” 

       „Ó,” mondta, „Én mosolyogtam rá.”  

       „Ó,” o dta … [Üres hel  a szalago  - Szerk.]  

50   Ő o dta, „Tudod, Mária, én anya leszek.”  

       „Igen, igen,” o dta Mária, az ő kis szemei ragyogtak-tudjátok, tele voltak az öröm 

könnyeivel. „Igen, igen, én mindent tudok róla.”  
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       „Te mindent tudsz róla?”  

       „Igen, igen, én mindent tudok róla.”  

       „De Mária, én nagyon nyugtalan vagyok. Már hat hónapos terhes vagyok most, és a 

baba soha nem mozdult meg.” Most te tudod, hogy az nem természetes, nem jól van. 

Még három hónapig rendben van, de ez hat hónapos, és a kis János még soha nem 

ozdult eg. Íg  ő azt o dta, „Egy kicsit aggódom, és minden.”  

       Ő azt o dta, „Igen értem.” És azt mondta, „Tudod, hogy nekem is lesz egy 

kisbabám.”  

       „Ó, értem, te és József már összeházasodtatok.”  

       „Nem, mi nem vagyunk házasok.”  

       „Mit mondasz, Mária? Te nem vagy házas és gyermeked lesz?” 

       „Igen, így van.”  

       „Ó, drágám, hogy érted ezt?”  

       „Nos, ugyanúgy, ahogy tudtam, hogy neked gyermeked lesz. Gábriel Angyal 

találkozott ele , és Ő el o dta eke  a ti üg eteket, és azt o dta, hog  a Szent 

Szellem fog énrám jönni, és ez már megtörtént. És az a Baba, ami nekem lesz, az Istennek 

Fia lesz.” És mondta, „ ég azt o dta eke … Ő o dta eke , il e  e et adju k 
neki.” Azt mondta, „Az Ő e ét Jézus ak fogo  hí i.”  

       Én látom, ahogy Erzsébet arca felragyog, és azt mondja, „Honnan, hogy hozzám jött 

az én Uramnak az anyja? Mert, amint hallottam a te köszöntésedet a fülemmel, a kisbaba 

eg ozdult a éhe e  az örö től.”  

51   És arátai , szeret ék kérdez i ala it. Ha az első alkalo al, a ikor Jézus 
Krisztus ak a e ét először ki o dták hala dó ajkak ezen a földön, egy halott gyermeket 

életre hozott az anyaméhben, akkor mit kellene, hogy az tegyen, egy újjászületett 

gyülekezettel, amely azt állítja, hogy be van töltve a Szent Szellemmel? Halleluja! Ámen! 

Az kellene, hogy meggyógyítsa a rákot, hogy megnyissa a vak szemeket, hogy 

megszabaduljanak a foglyok, hogy betöltekezzenek a Szent Szellemmel, és mid ezek a 

dolgok az Úr Jézus drága e é e , és teg e, hog  a ű ösök sírja ak a ű eik iatt. Ó, 
Istenem!  

       Az egész tö eg úg  tű ik eke , i tha úsz a kör e és kör e. Ó, it tud a ost 
Isten cselekedni! A Hírnök, Isten Szent Szelleme itt van ma az épületben-a Hírnök, a Szent 

Szellem, békességet hozva, és Jézus Krisztust tükrözi vissza. A ag  Tűzoszlop lebeg 

felettünk. Azt mondjátok, „Nem látom.” De tudjátok érez i, íg  eg … a test ek eg ik 
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érzéke ugyanolyan jó, mint a másik. Így a ti látásotok jobban meg tud téveszteni, mint a ti 

érzéseitek.  

       Így ha az nem teszi ugyanazt a munkát, akkor nem ugyanaz a Szent Szellem; de ha Az 

teszi ugyanazt a munkát, akkor Az a Szent Szellem, ugyanaz az Egy. Ámen. Hiszitek ezt?  

       Há a  a ak itt ű ösök? Hányan vannak itt, akik azt mondják, „Én szeretném 

élvezni ezeket az áldásokat, ülni a Sheki ah di sőségben veletek emberek, és élvezni 

Istennek az áldásait.” Felemelnétek a ti kezeteket, azt mondva, „Branham testvér, 

emlékezzél meg rólam az imádságodban.” Isten áldjon meg téged, testvérem. Isten áldjon 

meg téged, testvérem. Isten áldjon meg téged. Isten áldjon meg téged. Isten áldjon meg 

téged, testvérem. Téged ott, és téged, és téged. Jól van. Egy másik testvér is felemelte a 

kezét, azt mondva, „Branham testvér, imádkozz értem.” Isten áldjon meg téged, 

fiatalember. Ez nagyon jó.  

52   Ma reggel, amint épp reggelihez készültem, egy nagyon kedves kisfiú jött oda 

hozzám, és megölelt engem. Az édesapja az Isten gyülekezeteiben az egyik pásztor. Azt 

hisze  ő is itt a  ögötte  a szószéke . Ma reggel itt olt. És a kisfiú ki olt hí a az 
egyik összejövetelen valahol, és ő ka sal olt, és ost ol a  eg e esek a sze ei, i t az 
e é . Ez é ekkel ezelőtt olt.  

       Egy másik kis testvér odajött, és egrázta a keze , és el o dta, hog  az ő 
kislányának egy hatalmas nagy golyva volt a torkán. És lent voltam Jack Moore 

gyülekezetében. És mondta, hogy a Szent Szellem mozgott a hallgatóság között, és kihívta 

ott a hallgatóság a , és azt o dta eki. A gol a sak eltű t, és el últ, és el e t. Ott 

volt az a kislány. Ó, Istenem! 

       Mi olt az? Mi ez a Tűzoszlop? Ez az Úr Angyala. Mi az Úr Angyala? Ugyanaz az Egy, 

a el ik az égő okor a  olt ott, ug a az az Eg , a el  Jézus Krisztus a  olt, ug a az 
az Egy, amely bennedd van ma este. Ámen. Ugyanaz az Egy itt, ugyanaz a nagy Úr Jézus.  

53   Van-e itt még más valaki, mielőtt i ádkozu k, aki fele el é a kezét és azt o da á, 
„Emlékezzél meg rólam Branham testvér, emlékezzél meg rólam.” Isten áldjon meg, 

uram. Isten áldjon meg téged. És ott van hátul egy kisfiú, ott kint, egészen hátul. Igen. 

Bárhol is legyetek, Isten tudja.  

       Most hajtsuk eg a fejü ket eg  pilla atra. És ost, test ér ő, hog  játsszad nekem 

ezt: „A nagy Orvos most közel van”? Csak egy akkordot, ha te fogsz, kérlek.  

   E lékeztek Fort Wa e közelé e … Fort Wa e-ben voltam, Indianaban. Már 

harminceg  é e ag ok a szószék él. És ez körül elül huszo ol  é el ezelőtt törté t. 
Én imádkoztam egy kisfiúért, és ez a zene ment közben. A kisfiú meggyógyult. Kiugrott a 

kezei ől, az eg  é a olt, lefutott, és az édesanyja karjaiba ugrott. Amikor ez 

megtörté t eg  kis Du kard lá  játszott a zo gorá . És ő fölállt, a haja lehullott hátul, 
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elkezdett énekelni a Szellemben, és a zo gora ő, ő e ű  játszott, azok az elefántcsont 

ille t űk to á  ozogtak, „A ag  Or os ost közel a , az eg ütt érző Jézus”-több 

száz ember állt ott, és volt ennek szemtanúja.  

       Ug a íg  olt a últ asár ap előtti asár apo  a i g ülekezeti házu k a , ahol 
három, vagy ég száz e er állt ott, és ez a Tűzoszlop egjele t szemmel látható 

ódo  ásodik alkalo al Jefferso illé e . Az első alkalo … akkor olt, a ikor a 
fol ó ál lefé képezték Azt.  És Ő ott állt tize öt per ig, és e gedte, hog  i de  ott 
lé ő lássa Őt, és sze lélje Őt. Test ére , i az út égé  ag u k.  

55   Mennyei Atyánk, Hozzád jövünk most, Urunk, i t eg  Élő Sziklához. Mi jö ü k 
Uram, mert hisszük, hogy Te vagy, és megjutalmazod azokat, akik szorgalmasan keresnek 

Téged. Imádkozunk a Te áldásaidért. Imádkozunk, hogy segítsd ezt a gyülekezetet ma 

este. És azokat, akik fele elték a kezüket, lehesse ek ők eg  részt e ői e ek a ag  
Szent Szellemnek, az utolsó napok Hírnökének.  

       „Én kiöntöm az Én Szellememet minden testre.” Megígérted ezt. Az utolsó napokban 

Te o dtad, hog  lesz eg  korai és késői eső eg ütt: tehát ag is, azaz  a föld egyik 

oldalá , és a föld ásik oldalá  fog jö i eg  eső. Az idege  ezőkre, és ezekre a 
ezőkre is fog jö i eg  eső. Tehát, i hisszük, hog  ez az óra itt a . Mi látjuk a Szent 

Szellemet megnyilvánulni, megcselekedni ugyanazokat a dolgokat, mint amiket akkor 

tett, a ikor Ő itt olt korá a . 

       Álld meg ezeket a drága embereket, Atyám, imádkozom. Légy közel hozzájuk. Adjál 

nekik Örökkévaló Életet. Add meg ezt, Ura . Rád ízo  őket ost, az Úr Jézus Ne é e . 
A mi fejeink meghajtva, imádkozzunk csak egy kicsit.  

 …a ag  Or os ost közel a ,  

 Az eg ütt érző Jézus.  

 Ő szól a szo orú szí hez, hog  fel idítsa.  

56   Ó, lehelj ránk Szent Szellem. Gyere a Te gyülekezetedbe, Úr Jézus, a nagy 

Haj al sillag, a Tűzoszlop. Égesd ki a Te utadat, át i de  hitetle sége , a i az e erek 
szívében van ma este. Hadd legyenek olyanok, mint Mária, hogy láthassák a Te 

Jelenlétedet, és tudják, hogy ez Te vagy, mert a Te ígéreteid még most is jók, minden 

ígéreted. Te megígérted, hogy ezt megteszed. Az volt az ígéreted, hogy Te már 

egg óg ítottad őket, ert Te egse esültél az ő ű eikért, „a Te sebeiddel 

meggyógyultunk.” Add meg ezt, Atyám, ennek a várakozó hallgatóságnak. Mi Terád 

várunk most, Mozdulj, Krisztus Nevében imádkozom.  

       Csak figyelek néhány pillanatig, hogy lássam mi fog történni. Ó, milyen édes. Emeljük 

fel a fejü ket aló a  eg szerűe  ost. Arra vártam, hogy csendesedjetek el. Hány 

ember van itt, aki beteg, és nincsen imakártyája? Emeljétek fel a kezeteket Istenhez, hogy 
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egg óg ítso  titeket. Háro  az eg  egerősítés, é  hisze . Íg  a  a Bi liá a , igaz? 
Ha én az igazságot mondtam, prédikáltam az igazságot, akkor Istennek kötelessége, hogy 

alá támassza az igazságot, ha ez az Ő igazsága.  

57   Most itt a  ekü k eg  so ó i akárt a. Ne  hí juk őket. Csak azt akaro , hog  
tudjátok, hogy ez nem az imakártyákon múlik. Csak kérdezzétek meg a szolgálókat, hogy 

azoktól függ-e. Kérdezzétek meg a testvéreket, akik mindig eljönnek velem mindenhova.  

Megyünk le az úton, én azt mondom, „Várjunk. Ott van egy ember a sarkon, és valami 

történni fog majd vele. Ott áll egy ember. Egy bizonyos dolog meg fog történni, és akarja, 

hogy menjek egy bizonyos helyre, mert egy bizonyos dolog fog vele történni. Mi oda 

megyünk, és valóban az a dolog meg is történik.” Bizo … Az soha e  té ed. Az e  
tud té ed i; ert ez Iste  Most, it si ál Ő? Igazolja, hog  Ő ug a az. Most ez nem én 

ag ok: ez Ő.  

   É  ost aga  előtt eg etle  embert sem látok, akit ismernék, kivéve ezt a két 

kislá . Azt hisze  ők E a s test ér ek a két lá a. Ne  íg  a ? Po t itt. Ez az eg etle , 
amit tudok. Körbe néztem, hogy lássam azt, hogy van-e még valaki, akit tényleg ismernék. 

De csak azokat látom, akit is erek… É  látta  E a s test ért is eg  ideig, de 
el esztette  őt. Ó, ige , itt a  Dau h test ér, itt ül Ohio -ból, Bill Dauch testvér, nekem 

eg  jó aráto , aki itt ül, és Dau h test ér ő is. És ott a  E a s test ér ő is. Most ár 
láto  őt, ott a  egésze  hátul… Re d e . Re d e , ott a  hátul E a s test ér és 
test ér ő. Hol a  Wel h test ér? Ő is ott ül hátul. Re d e .  

      Tehát, hogy megtudják, kik vagytok, emeljétek fel a kezeteket. Ha van itt bárki, aki 

engem ismer, és tudja, hogy én is ismere  őt, kére , hog  azok is e eljék fel a kezüket-

hog  é  tudja … tudja , hog  is erlek titeket. Re d e , látjátok. Most ti, akik tudjátok, 
hogy nem ismerlek titeket, és azok, akik betegek, emeljétek fel a kezeteket. Emeljétek fel 

a kezeteket. Csak nézzétek meg, hol vannak. Látjátok? Mindenhol. Rendben.  

59   Ha Jézus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz, a Biblia mondja, hogy kezdetben volt 

az Ige, és Isten volt az Ige. Így van? És az Ige testé lett. Ez az, amikor Istennek Igéje, amit 

Ő szólt testé lett.  

       Tudjátok-e, hogy az a piszok, amin ti most ültök, az valójában Isten Szavának a 

megnyilvánulása? Az Isten Szavának a megnyilvánulása. Ha nem az volna, akkor honnan 

szár azik? Ő a ilágot létrehozta ol a  dolgok ól, a ik e  láthatók. Ő eg ehozza a 
földet. Csak szólta az Igét. Azt mondta, „Legyen ott,” és az ott olt. Ő eg  Tere tő. 
Rendben. Tehát az a szék, amin ti ültök, az Isten Igéje. Ez a föld, amin a padló nyugszik, az 

Isten Igéje. Mind ezek a dolgok a föld porából vannak, az Istennek Igéje. És ti magatok is 

Isten Igéje vagytok. Így van. Akkor miért nem tud az a kicsi szív ott kezdeni, hogy 

mozduljon i de  kételkedés ől, ki ezek ől a dolgok ól itt. Hadd legyen ez.  
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60   És Iste ek az Igéje élese , i t ár el  kétélű kard, és áthatol a elő , a csonton, 

és a… el álassza a előt a so ttól, és Iste  Igéje, a i Jézus, egítéli a szí  és az el e 
gondolatait. Így van?  

       Most, amikor az Ige itt volt, és testé lett, és lakozott közöttünk, Isten Fiának 

formájában, Jézus Krisztusban, egy kis asszony hit által egéri tette az Ő ruhája szegéjét 
eg  apo . Ő e  érezte azt fizikailag, de egfordult, és ézett, azt o dta, „Ki érintett 

meg Engem? Ki érintett meg Engem?”  

       Még Péter is egdorgálta Őt, és azt o dta, „Uram, mindenki érint Téged.”  

       Ő azt o dta, „Ige , de É  érezte , hog  erő e t ki előle . É  elg e gülte . Az 
erő  elhag ott E ge .” És Ő azt o dta… Kör e ézett a közö sége  át, és egtalálta 
azt a kis asszo t, és azt o dta eki, hog  a érfol ása el últ, az ő hite eg e tette 

őt, íg  a ?  Ő egg óg ult. Ő soha e  o dta, hog  „Én tettem azt.” Ő aga tette 
(asszony). Látjátok? Azt mondta, „A te hited eg e tett…”   

   A Bi lia o dja, hog  Ő teg ap, a, és i dörökké ug a az. És a Zsidókhoz írt le él 
o dja, hog  Ő a Főpap, akit éri te ek a i g arlóságai k érzései. És hog ha Ő teg ap, 

ma, és mindörökké ugyanaz, ha te megérinted ug a azt a Főpapot, akkor ug a az a 
Főpap ug a ol a  ódo  fog seleked i. És ahog a  Ő először selekedett, Neki 
második alkalommal is úgy kell cselekednie. Ha nem úgy tenne, akkor hibát követett el, 

a ikor először selekedett. Ha Ő Messiáské t is ertette eg Magát i d a Zsidók, i d 
a Sa áriaiak szá ára, az által, hog  felis erte az ő el éjük go dolatait, és eg o dta 
nekik, hogy kik voltak, ag  ik oltak, és íg  to á , ag  ala it, a it ők tettek…?  

       Há a  tudjátok, hog  ez az igazság, hog  ez a Bi lia igazsága, és hog  Ő il e  ódo  
is ertette eg Magát? Nos, ha Ő il e  ódo  is ertette azt a Zsidók ak és a 
Samáriaiaknak, akkor Neki a pogányoknak is ilyen módon kell tenni, vagy tette ezt rosszul 

velük. Látjátok, mire gondolok?  

       Most mindnyájan, akik hiszik ezt, emelje fel a kezét, és mondja, „Hisze , hog  Ő 
megígérte ezt nekem.” Köszönöm. Ezt tette. Látjátok, emlékezzetek arra, amit az Angyal 

mondott, „Ha te rá tudod bírni az embereket arra, hogy higgyenek neked.” Látjátok? 

Ne , hog  eke  higg e ek; ez Ő, de ha hiszitek, hog  e ge  Ő küldött hozzátok. Most 
i ádkozzatok, és éri tsétek eg a Főpapot. És ha Ő e ge  egfordíta a a szószéktől, és 
beszélnék veletek, ti legyetek a bíró, vajon ez igaz vagy sem. Ti legyetek a bíró, vajon ez 

igaz vagy sem.  

62   Ti sak o djátok… Most ézzetek el to á  tőle , i t eg  e ertől, és 
mondjátok, „Úr Jézus, szükségben vagyok.” És ne pró áljátok a agatok útját erőltet i, 
mert akkor sehová nem juttok. Csak hagyjatok alább magatokkal, és mondjátok, „Én 

hiszem ezt, Uram, nincsen semmi kétség az én elmémben. Az az ember nem ismer 

e ge , és é  tá ol ag ok tőle. Itt ag ok a hallgatóság a  messze, a hátsó sorokban, 
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vagy a falak mentén állok, vagy valahol). Most én tudom, hogy hiszek Neked. Ha csak 

megengeded nekem, hogy Téged megérintselek, hagy ő forduljo  felé , én tudni fogom 

azt, hogy az ne  Bra ha  test ér, ert ő e  is er e ge . Azt sem tudja, hogy én ki 

vagyok, vagy mit tettem, vagy mit tettem, vagy mit fogok tenni. De Te tudod azt. Így ha 

e geded, hog  ő a szószék él álló e er  forduljo  hozzá , é  tud i fogo , hog  az Te 
ag . Akkor é  hi i fogo  az Ő Üze etét, ert te etted őt az irányításod alá. Látom 

azt, hogy Te beszélsz rajta keresztül, belátom.”  

       Hi étek ezt? Há a  hi ék azt, ha lát ák egtörté i a saját sze ükkel…?... Ne  
hátul valami sötét szo á a ; eg e ese  itt a il á osság előtt, a i t a i Uru k tette. 
Nem… e  ala i titokzatosa ; ez eg e ese  itt ki t. Ez sak a hí ők ek a . Most sak 
imádkozzatok.  

63   Lehet tévedtem. Azt hittem valahol itt van, de nem itt van. Én figyelem ez-ez egy 

világosság. Ezen az oldalon is felemelték a kezüket, amikor mondták, hogy betegek és 

e  is er ek e ge ? Most Ő itt a . Ti, akik látjátok azokat a fé képeket, és dolgokat, 

sak go doljátok, hog  a ka erá ak a e ha ikus sze e látta azt, ég ielőtt soka  
alaha látták azt… ette a képet. Ha é  a este eghalok, ha ez az utolsó napon itt a 

földö , az é  izo ságtétele  igaz. A fé képezőgép e ha ikus sze e hét-nyolc 

alkalo al izo ította külö öző e zetek e . Ez igaz. A gyülekezet tudja ezt szerte a 

világon.  

       Én az igazságot mondtam, mert Róla beszélek. Ezért nem félek, de a it Ő fog 
beszélni, visszaigazolja, hogy az igazság, amit elmondtam, mert nem magamról teszek 

bizonyságot; én Róla teszek bizonyságot. Most legyetek nagyon tisztelettudóak, és 

higgyetek.  

       Azt mondjátok, „Branham testvér, most mire vársz?” É  Őrá árok. Ha Ő e  o dja 
el nekem, én nem tehetem azt, ez minden. Az veszi a te hitedet, hogy tegyen valamit. 

Vag  talá  Ő e  elégedett velünk, hogy ezt tesszük. Hányótoknak van imakártyája? 

Valaki kapott imakártyát? , , , , , , , , azt hisze  ol  i akárt a aradt, . Őket 
fogjuk idehí i, ha Ő e  teszi azt. É  szerete  lát i, ha i akárt a élkül törté ik, íg  ti 
is meglássátok, hogy az imakártyának semmi köze ehhez.  

64   Istenem, segíts nekünk ma este. Imádkozom, hogy add meg ezt. Én jó hittel jöttem 

ide, hittel jöttem ide, hiszem, hogy Te megteszed azt. Imádkozom, hogy segíts nekem 

most. Add nekem a Te Szellemedet, Atyám. Add meg ezt, hogy ez lehessen a Te 

di sőségedre. É  i ádkozo  a Jézus Ne é e . Á e .  

Igen, itt van. Köszönöm, Uram. Hiszed-e hölgyem, hogy Isten meg fogja gyógyítani azt a 

sérvet? Meg fogsz gyógyulni? Rendben. Fogadd el. Emeld fel a kezedet. Rendben. Van 

imakártyád? Nincs. Nem is kell az neked. Soha életemben nem láttam még azt az 

asszonyt. Idege ek ag u k eg ás ak, drága test ér ő? É  e  is erlek. Ha íg  a , 
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akkor emeld fel a kezedet, hogy a hallgatóság is láthassa. Ez volt a problémád? Ott ültél 

és imádkoztál? És én kapcsolatba léptem veled. Te imádkoztál Jézushoz, „Hadd legyek én 

az.” Így van? Emeld fel a kezed. Emeld fel a kezed, hogy láthassák. Nos, honnan tudtam 

é  azt, hog  ő ezért i ádkozott, és a sza akat, a it o dott? Nem látjátok? Ez Krisztus.  

       Itt van egy kis hölgy, aki éppen most megfordult, ott ül. Szeretnéd, ha elmúlna a 

szí etegséged, test ér ő? Ne  kell ide kijö öd. Csak ézzél erre. Akarod, hog  
elmúljon a szívbetegséged? Rendben. Emeld fel a kezedet, és mondjad, „Elfogadom azt.” 

Rendben, menj haza, a te szívbetegséged elmúlt. Jézus Krisztus meggyógyított téged.  

65   A kis hölg , aki köz etle ül ögötte ül, eked ői pro lé ád a . Állj fel, ha ez igaz. 
Rendben. Van imakártyád? Van. Nem akartalak téged hívni. Rendben. Menjél haza. Te 

ag … Te oltál… a sze eddel a  pro lé ád; ro la ak a sze eid. Íg  a ? Emeld fel a 

kezedet. Nem azért mert szemüveg van rajtad, de a szemeid romlanak. Rendben. Most 

már nem fognak többé. Menj haza, Jézus Krisztus meggyógyított téged.  

       Kérlek, hogy tegyetek nekem egy szívességet, megtennétek? Tudjátok azt, hogy nem 

a kártyá  úlik… Az a hölg , aki ott ül elletted, ő… itt eze  az oldalo , eg  gol á a  
szenved, hiszed, hogy Jézus Krisztus meg fog téged gyógyítani? Ez eg  első gol a. De ez 
re d e  a . Higg él, és az el fog tőled e i. Re d e .  

66   Most, ha hiszed, hogy én Istennek egy prófétája vagyok, akkor tegyed a kezedet a 

elletted lé ő asszo ra, aki ott sír. Az Úr Angyala fölötte van. Neki a fejével van 

problémája. Ha így van hölgyem, állj föl, te, akit most szólítottalak. Rendben. Állj föl, ha 

ez igaz, az, akinek a zse ke dő a  a kezé e . Re d e . Jézus Krisztus egg óg ított 
téged. Menj haza, meggyógyultál.  

       Hisztek Neki? Most ez az Angyal Szentírás? Itt hátul, Ő ott a  hátul, hátul. Ott a  
egy férfi és a felesége. A feleségnek cukorbetegsége van, a férfinek meg ízületi gyulladása 

kösz é . Ó, ár sak eg tud á  te i, hog  ők egértsék. Iste e , segíts eke . 
Wilkerson úr és asszony, álljatok fel. Jézus Krisztus meggyógyított titeket. Menjetek haza 

és gyógyuljatok meg. Krisztus meggyógyított titeket.  

       Van imakártyátok? Nincs? Nincs, nincs rá szükségetek. Miközben a lábatokon álltok, 

figyeljetek erre testvérek. Egyáltalán nem ismerlek titeket, ugye? Ha nem ismerlek, 

integessetek a kezetekkel. Látjátok, nem ismerlek titeket. Ti ültetek ott és imádkoztatok. 

Igaz ez? Valami történt veletek. Igaz ez? Rendben. Ez volt a bajotok? Ez volt a ti nevetek? 

Mi daz, a it Ő o dott igaz olt? I tegessetek vissza a kezetekkel, ha ez igaz, 

integessetek a kezetekkel. Rendben. Ott vannak. Menjetek haza, Jézus Krisztus 

meggyógyít titeket.  

       Mit éri tettek ők eg? Hiszitek, hog  az A g al, i t korá a , az Iste  A g ala? Ez 
e  é  ag ok. É  e  is ere  azokat az e ereket. É  izo ságot teszek; ők is 

bizonyságot tesznek, mi nem ismerjük egymást, tehát ennek az Úr Angyalának kell lennie. 
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És Ő tesz alódi Sze tírás dolgokat, a it Jézus o dott, hog  Ő fog te i, ielőtt felégeti 
ezt, mint Szodomát. Ámen!  

67   Lássuk. Ha ti fogtok hinni. Itt, itt van újra, itt a sarokban. Várj, ez eg  hölg … Ne . 
Csak egy pillanat. Nem, nem az a hölgy, aki ott áll. Ez a hölgy, aki itt lent ül. Rendben, egy 

kis hölg  itt ül. Látta  eg  g er eket, de ez eg  hölg , aki itt ül, és ő ara érrel sze ed. 
És ő… Ez az ő kislá a, aki ott ül. Ő asztmában szenved. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR. Álljatok fel, és 

fogadjátok el a gyógyulásotokat. Jézus Krisztus meggyógyít titeket. Álljatok fel 

mindketten. Ha mi idegenek vagyunk egymásnak, akkor emeljétek fel a kezeteket, és 

integessetek. Rendben. Menj haza, édesem. Az véget ért kislány, meggyógyultál.  

       Hisztek? Nézzetek ide, ide, ide, ide. Nem látod ezt, Jack testvér? Nézz ide, egyenesen 

ide, itt áll egyenesen e fölött az ember fölött. Ez a férfi sérvvel szenved. Így van. Nem 

e ől a áros ól a , eg  Ora ge e ű áros ól. Igaz. A e e Sa k úr. Íg  a , ura ? Ha 
idegen vagyok neked, integess hátra a kezeddel. Te ott ültél és azt mondtad, „Uram, hadd 

legyek én az.” Így van? Csak integessél.  

       Ó, Iste e , hog a  ők e  láthatják ezt? Para solo  i de  eteg embernek itt, 

hogy álljon lábra és vegye a gyógyulását, Jézus Krisztus Nevében. Ámen. Álljatok fel és ne 

féljetek. Higg etek Neki teljes szí etek ől.  
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