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A Lélek ezette el a g ülekezet e, hog  i ádkozzu k érte… Hog a  tette az Úr ezt… 
És ő… Se ki se  tudta, hog  el eg ek oda. Még aga Ballard test ér se . Csak a ezetést 
éreztük, hogy menjünk le oda, és ott volt az Úr. És egy fiatal katolikus fiú volt a szószék 
mellett tegnap este, aki megtudta, hogy daganat van az agyában és az orvos azt mondta, 
hog  eg fog hal i. És aztá  i ádkoztak érte a szószék él… Ol a  külö ös ódo  érezte a 

ezetést, hog  e je  el arra a hel re a délelőtt. Csodálatos alkalo  olt. Nos, ti teljes 
e a géliu i e erek, soka  e  értitek eg… Az a fiú olt az, aki fele elte a kezét, az az 
i diá  fiú? Ige , test ére . Iste  áldjo  eg. Jo a  érzed agad? Érzed… Nag o  jó. 
Nag szerű. Hálát adu k Iste ek ezért. És íg  re é kedü k, ízunk és hiszünk teljes 
szí ü k ől a a , hog  te, a ked es kis feleséged és a kis a átok ehettek és izo ságot 
tehettek az Úr Jézus hatal áról, ez a i őszi te i ádságu k és hitü k.     

Amikor ezt a baptista testvért hallottam, aki most beszélt, hogy min kellett 
keresztül e ie… Ti, teljes e a géliu i e erek, os, talá  hallotok alakit izo ságot 
tenni, ami talán nem jelent túl sokat. Persze akkor is nagyon értékelnétek. De tudom, hogy 
ez a fiú hol áll. Én is ugyanazokból a nyomorúságokból jövök. És tudom mit jelent valódi, igaz 
hittel kilépni, a Szentlélek keresztségével. Emlékszem, mit mondtak nekem, amikor mentem 

és elmondtam nekik, hogy vettem a Szentlelket. Davis (dévisz) testvér azt mondta nekem: - 
Bill , pihe ed kell. Me j haza. Vala i ajod a … Azt o dta: - Ré eket láttál… Azt 
mondtam: - Eg  A g alt látta … Ige , ura … Azt o dta: - És te az elemi iskoláddal majd 
mész és szerte a világon hirdeted az evangéliumot? Azt mondtam: - Ő ezt o dta. és ezt 
fogo  seleked i… És ezt is seleksze  Iste  keg el é el.  

Most fig eljetek, e ek a fiú ak itt szüksége a  eg  karra és eg  kézre, tudjátok. Ő… 
Tehát add meg azt neki, testvérem. Nagyon szüksége van rá, hogy valaki befogadja őt. Kijött 
onnan, hogy Istennek a teljes dolga mellett kiálljon, és hogy higgyen a Szentlélek 
keresztségében, hogy higgyen Jézus Krisztusban és a jelekben és csodákban. Kijött, hogy a 

i test érü k leg e . Most tehát utassuk eg eki, hog  i is az ő testvérei vagyunk, és 
hog  eg e süljük őt. Iste  áldja őt eg, ez az é  őszi te i ádságo . És hallo , hog  a kis 
felesége ismét babát vár, és emiatt természetesen a testvér aggódik és izgul, meg minden 
más. És volt egy idegi alapú gyomorbetegsége is. Imádkoztu k a délelőtt. Biztos ag ok 

e e, hog  Iste  eghallgatta. Iste  áldja eg őket, ez az őszi te i ádságo . És a kis 
felesége is megpróbáltatásokból jön, hiszen operaénekes volt, és onnan jött el, hogy Isten 
szolgája legyen. Én boldog vagyok ezért. Imádkozo , hog  Iste  gazdago  áldja eg őket.  



  

Azt hiszem, hogy a polgármester küldte el nekem a város kulcsát. Gene (dzsín), láttam 

ott, Outlaw (áutla) testvér, és gondoltam, hogy az lesz a város kulcsa. Nem tudtam. Bár talán 
mégsem az. Amit én szeretnék, az az Ige kulcsa, természetesen, a Szentlélek.  

Mára pedig egy kis drámát tartogattam, amit az Úr a szívemre helyezett ma délután. 
És szeretném, hogy most néhány percig legyetek nagyon csendesek, és figyeljetek. Elég 
korán be fogjuk fejezni, ha az Úr engedi, hog  akik a este issza tud ak jö i… És érte , 
hogy páran úgy tudtátok, hogy ez lesz a záró alkalom. De sok látogató van itt a városban, 
akik még ma estére is akartak egy összejövetelt. Ha a pásztorotok azt akarja, hogy ma este 
már a saját gyülekezetetekben legyetek, akkor fontos, hogy a ti kötelességetek helyén, hogy 
a ti őrhel eteke  leg etek a este. Íg  a . Se ki e leg e  tá ol a g ülekezetétől. A 
g ülekezetetek… Tehát a ikor e ek az egész ek ége lesz, akkor szeret é k, hog  
menjetek vissza a gyülekezetetekbe. Menjetek vissza a gyülekezetetekbe, ahonnan jöttetek. 
Me jetek, és leg etek jo  kereszté ek, ha tudtok. És azokkal a egtérőkkel, akik itt oltak 
az összejö etele , pró áljátok eg elér i a kör éketeke  lé őket… Látogassátok eg őket 
és hozzátok el őket a g ülekezet e, hog  közösség e  lehessetek. Ezért a  az é redési 
összejövetel. Örvendezzetek azokkal, akik meggyógyultak. És most, mindig emlékezzetek 
meg rólam imádságotokban.  

Most pedig, valami nincs rendben a történetünkkel ma délután. Amint megnézzük, 
alahog  úg  tű ik, e  egfelelő a eszélő ha gja. Hog a  szerethet ék ezek a farizeusok 

Jézust? G űlölték Őt. Hisze  se i közük e  olt ehhez a Jézus e ű e erhez. 
Felforgatta a te plo aikat, eg i de  ás. Hisze  eg etették Őt. És hogyan hívhatta 

eg az a farizeus Őt a sorára? Általá a  ol a  e ereket hí u k eg, akikkel szeretü k 
eg ütt e i, tudjátok, alaki ol at, akiről jó éle é el ag tok. Va  ala i a a , hog  
együtt eszünk. Ezért veszünk Úrvacsorát is. Ez az Úr Vacsorája körüli közösség, ami olyan 
naggyá teszi ezt. Tehát hogyan hívhatta meg ez a farizeus a házába Jézust? Amint a régi 
gonosz szólás mondja: „minden szentnek maga felé hajlik a keze”. Tehát ala il e  ö ző 
indítéka volt.  

Az a szó, hogy ’farizeus’, azt jelenti: ’színész’. Maga a ’farizeus’ szó azt jelenti: ’egy 
színész’. És egy színész pedig nem más, mint egy más valakit megjátszó ember, vagyis egy 
utánzó. És mennyire igaz ez a mi mai modern szavunkra, hogy ’képmutató’: egy színész, egy 

utánzó, valaki, aki pró ál ala i le i… A i t Upsha  (ápsó) kép iselőúr i dig o dta: - 
A ikor pró álsz ala i le i, a i e  ag ol… A kép iselőúr időse  korá a  egg óg ult 
az összejö etelü kö , iutá   é ig olt tolószék e , és ő o dta i dig íg : - Ne legyél 
az, a i e  ag ol… Ez déli tájszólás… De ez a farizeus eghí ta Jézust. Nekik e  olt 
eg ütt közösségük, ezért iztos, hog  ala il e  ö ző i dítéka olt e e . Hisze  se i 
közös e  olt e ük, a iről eszélhettek ol a.  

Tudjátok, mi középkorú emberek, nekünk vannak közös dolgaink. Szeretünk a magunk 
korabeli emberekkel találkozni és beszélgetni velük. Amikor egy öt éves kislányt láttok a 
nagymamája körül lenni állandóan, ott valami nincs rendben. Nagyinak biztosan van egy 



  

zacskó cukorkája valahol. Túlságosan nagy köztük a korkülönbség. Nekik nincsenek közös 
dolgaik. A kisgyerekeknek viszont vannak közös dolgaik. Egymás nyelvét beszélik, 
beszélgetnek a babáikról, a kisfiúk meg a karikáikról. A Biblia azt mondja Ézsaiás könyvében: 
„A kisgyermekek az utcán játsza ak…” Közös dolgaik voltak. A fiatal hölgyeknek is vannak 
közös dolgaik. Szeret ek összeül i és eszélget i a arátjukról, és tudjátok, és… Va ak 
közös dolgaik. És a többi hölgyeknek is vannak közös dolgaik. Szeretnek összeülni és 
beszélgetni, és megint összeülni és beszélgetni. Tehát vannak közös dolgaik. Nos, a férfiak is 
ugyanígy vannak ezzel. A városból a Kiwanis klubhoz tartozók szeretnek összeülni és együtt 
vacsorázni és közben a város dolgairól beszélgetni, arról, hogy hogyan segíthetnének a 
szegényeken és hogy milyen dolgokat lehetne még tenni. A Kiwanis-hoz tartozóknak is közös 
dolgaik vannak, azoknak a kis csoportoknak. És a keresztényeknek is vannak közös dolgaik. 
Ezért vagyunk itt ma délután. Vannak közös dolgaink. Van valami, ami mindnyájunkat 
érdekel. Ha nem volna így, akkor kint lennénk a parkokban vagy az utakon. De vannak közös 
dolgaink. Jézusról akarunk beszélni, mert ma ez a közös talaj, amin állunk, az Úr Jézus. Soha 
nem azért jövünk össze, hogy lássanak bennünket. Hanem azért jövünk, hogy Jézusról 

eszéljü k. És azért jö ü k, hog  közösség e  leg ü k az Ő Igéje körül és az Ő épé el. 
Ezért vagyunk itt.  

De ez a farizeus hog a  hí hatta eg Jézust, a ikor g űlölte Őt, hog  eljöjjö  és ele 
a sorázzo ? És úg  go dolo , hog  késő délután lehetett, talán éppen naplemente, és a 

nap lenyugvóban volt. És Jézus fáradt volt. Egész nap prédikált, és talán rekedt volt attól, 
hog  eszélt; és az ar a leégett a paleszti ai ap tűző sugaraitól. És ost törté etü k 
kezdetén látok egy fiatal embert, aki csupa izzadság. A lábai izzadtak és porosak. És egy nagy 
emberseregleten kívül áll, akik nyomulnak Hozzá, hogy hallják az Igét.  

És tudjátok, én már sok jó prédikátort hallottam. És bizony nagyon szeretem hallgatni 
a jó prédikálást! Sajnos nem nagyon sokszor van ilyen kiváltságban részem. De nagyon 
szerete  hallgat i a jó prédikátort, aki tudja az Igét. De, óh, il e  is lehetett Őt halla i, 
a ikor o dott ala it! Eg etle  Szó Tőle ol a  örö el re egtet é eg szí ü ket, hog  
az túlmenne bármilyen hangén, amit valaha is hallottunk. És az emberek bizony nagyon 
tolultak Hozzá, hogy hallják az Igét. És ahogy lenézünk egyik oldalra, látom ezt a fiatal 
embert, aki fáradt és aki remeg a gyors futástól. Izzadság borítja a testét, és lábujjhegyen áll, 
hogy lásson. Azt mondja: - Ő az! Ő az! Mert soha e  hallotta  ég e ert íg  eszél i… 
Látjátok, őt külö álasztották és a ag , gazdag pásztora elküldte, hog  egtalálja Jézust. 
Szá ára egkö e ülés olt, a ikor egtalálta Őt. Me t eg ik hel ről a ásikra és em 
találta Őt ott, ert ár alaho á ásho á e t el.  

De ezelőtt éhá  appal az ő gazdag ura, aki eg  ásik áros a  lakott, ag  e er 
olt a áros a … Nag o  efol ásos e er. És az e erek ag o  tisztelték őt. És láto  

őt… Hát, ezek a farizeusok ag o  essze oltak a szegé ségtől. Né el ikük túlságosa  is 
gazdag volt. Beadták a tizedet és a felajánlásokat ás az áldozatokat. És gazdag emberek 
voltak. A többiek felnéztek rájuk. És becsületesen kellett élniük és a városban egyházi 



  

emberként tisztelték őket. De hadd o dja  el, hog  i dezzel eg ütt é e is, a i i d jó; 
de ha a szíved nincs rendben Istennel, akkor semmi sem vagy Isten szemében. Nem számít, 

e ire allásos, e ire tisztelt, e ire jó e ű és e ire e sületes ag , ezek a 
dolgok semmit sem jelentenek Isten szemében.  

Fig eljük ezt a farizeust. Láto  őt, a i t fel s alá járkál a háza fol osójá : - Hiszen én 
Doktor X.Y. ag ok e e  a áros a . Tudjátok, é  eg  tisztelet ek ör e dő polgár ag ok. 
Amit mondok, az a rend és a törvény. Nag  e er ag ok… És a ikor il et go dolsz a 
szívedben, akkor bizony semmi nem vagy abból, aminek lenned kellene — ezt mondja a 
Bi lia. A ikor az e er azt go dolja, hog  ő azért eg  ki sit jo  alaki ástól, akkor izo  
kifelé áll a szekered rúdja, testvérem. Így van. Mi mindnyájan ugyanolyanok vagyunk Isten 
szemében. Szegény, gazdag, barna, fekete, fehér, sárga, bármik legyünk is: mindnyájan 
eg e lő alapoko  állu k Iste él. És a ikor ez az ö e sülő farizeus fel-le járkált a házában, 
azt mondta: - Tudjátok, azt hiszem, rendezek itt egy nagy partit. Tudod, ha rendeznék egy 

ag  estél t, akkor i de  e er erről eszél e, és alószí űleg az újság társasági életről 
szóló hasábjainak is a címlapjára kerülnék — mármint ha akkoriban volt egyáltalán ilyen.  

Most, amint szinte eljátsszuk ezt, neveket is használni fogunk, és így tovább, ami talán 
eg  ki sit fur sá ak tű het. De… Azért, hog  a lé eget eglássátok e ől, az üze etet, 
amit akarok, hogy meghalljatok. És amint ez a farizeus fel-le járkált a házában, azt gondolta: 
„Csak tud ék ala it si ál i, a i ől az e erek ajd egtud ák, hog  il e  ag  e er 

ag ok…” Ug a ezt látjuk a is: az e erek ala il e  ag  űsort akar ak szer ez i, 
hog  a kül ilág eglássa őket, és hog  ag ak tartsák őket. Ők akarják a legnagyobb 
összejövetelt, a legnagyobb ezt és a legnagyobb azt, és hogy hozzájuk járjanak a legszebben 
felöltözött e erek, ekik leg e  a legsze  ere dezésük, ala i ag . De ekü k Iste ől 
van még többre szükségünk, és nem a világból. „Aki megalázza magát, azt Isten 
felmagasztalja.” De először az alázat ak kell jö ie.  

És nézzük ezt a farizeust, amint fel-le járkál a padlón, és próbál gondolkozni. – Óh, 
bárcsak eszembe jutna valaki, aki ide vonzaná a többieket. Bárcsak eszembe jutna valaki, 
akit itt e utathat ék… És aztá  láto  őt, a i t összedörzsöli a kis kö ér kezeit, ajd 
megfogja a kis kerek pocakját és azt mondja: - Miért is nem gondoltam erre hamarabb? 
Mi soda ötlet! Ne  sak a áros polgárai előtt leszek agg á, ha e  a farizeusok, a áros 
pásztorai között is. Tudod, mit csinálok? Kiküldök valakit és meghívom azt a názáreti Jézust, 
azt a sze t he pergőt, Őt fogo  elhí i ide és lelepleze  a tö iek előtt. Mert La i sk  
farizeus éppen a minap mondta nekem, hogy nem is próféta az az ember. Tudjuk, hogy nem 
az. És tudjuk, hogy csak becsapja az embereket. Úgyhogy elküldök érte, és meghívom. És 
amikor itt lesz az összes többi farizeus is, majd jól leleplezzük azt az embert. Tudom, hogy 
amikor itt lesznek a presbiterek meg mind a többiek, biztos, hog  sarok a szoríthatjuk Őt. 
Bár sak rá ehet é , hog  eljöjjö . Óh, ag szerű le e, ha eljö e… - Futár, gyere ide! 
Menj és találd meg azt az úgy nevezett galileai prófétát és mondd meg neki, hogy jöjjön el a 
házamba, nagy ünnepséget rendezek. Jól fog nálam lakni. Biztos nem sok ennivalója van. De 



  

ála  egtö heti a e dőjét, ha eljö . Mo dd eg Neki, hog  jöjjö  és látogasso  eg 
e ge …   

Tehát ez a futár el e t, és látjuk, hog  keresi Őt. És iztos, hog  egelégedett a 
szíve, amikor azt mondta: - Biztosa  Ő az az e er… Ne  hisze , hog  árki is láthat á úg  
Jézust, hog  köz e  e jö e rá, hog  ki soda is Ő. Mert Ő ás, i t a tö i e er. És 
futárként, amint észreveszi, hogy az emberek ott tolonganak Jézus körül, ott gyülekeznek 
körülötte, és közben éppe  aple e te a , ő is átküzdi agát a tö ege  és ekerül azok 
sorá a, akik az Úr Jézus körül áll ak. Valaki az útját állja, ő pedig pró ál ég közele  
férkőz i Hozzá. Aztá  eg  e er a állára teszi a kezét és azt o dja: - Uram, nem mehet a 
körön belülre. A Mester éppen most fejezte be a beszédet. Nagyon fáradt. Sajnálom, de nem 
e gedhete  e… Ki olt ez az e er? Talá  Fülöp. A futár pedig azt o dta: - De, kedves 
ura , ag o  fo tos üze ete  a  Szá ára. Mi de képpe  lát o  kell Őt, ert az é  
ura  üze etet küldött eki, és ár apok óta kerese  Őt e iatt, szerte Galileá a . És 
most, hogy megtaláltam, beszélnem kell Vele. Fáradt és elcsigázott vagyok, de akkor is 
váltanom kell Vele egy szót. Leszel olyan kedves, és segítsz odajutnom Hozzá?  

Hallom, amint Fülöp azt mondja: - Ter észetese . Segítek, hog  el o dd ezt Neki… 
Láto , a i t Fülöp kéze  fogja őt, odasétál ele és azt o dja: - Mester, ez a fiatal ember 
üzenetet hozott Neked a gazdájától. Volna egy perced, hogy beszélj vele? Látom Jézust, 
amint meghajtja a fejét, és azt mondja: - Ige … Soha se ki e  kérdezett ol at Jézustól, 
a ire e kapott ol a álaszt. És a futár, a i t rá ézett Jézusra, tudta, hog  az Ő 
Jele lété e  áll, és átadta Neki a eghí ást és el o dta eki, hog  az ő farizeus gazdája 
lát i szeret é Őt. Óh, láto , a i t eg  ag dara  e er, akit Péter ek hí ak, odaszalad 
Hozzá: - Nem, Uram, bizony nem, semmi közöd nem lehet azokhoz az emberekhez. Ez 

iztos, hog  sapda. Vala il e  ódo  tőr e akar ak sal i. Ol a  sok dolgod a . Annyi 
i de t eg kell te ed. Eg szerűe  e  ehetsz el ahhoz a farizeushoz. Hisze  úg se  

érte ek Veled eg et. Látod, hog a  á ak Veled. Ne  ehetsz el eg  ol a  e erhez…  

De tudjátok, Ő olt Iste  Igéje. „Kérjetek és kaptok”, függetlenül attól, hogy kik 
vagytok vagy milyen helyzetben vagytok. Látom Jézust udvariasan azt mondani annak a 
fiatal embernek: - Menj és mondd meg a gazdádnak, hogy ott leszek nála ekkor meg ekkor. 
Ott leszek… „Keressetek és találtok. Kopogtassatok és megnyittatik. Kérjetek és kaptok, mert 
aki csak kér, kapni fog. És mindazoknak, akik kopogtatnak, megnyittatik számukra. És 
mindaz, aki keres, talál.” Óh, ár sak tud á k Őt keres i és tud á k ol a  hittel kopogtat i 
az Ő ajtajá , hog  hisszük azt, hog  Ő eghallja és álaszol… De aztán a futár, amint 

egkapta a álaszt Jézustól, hog  Jézus el fog e i hozzájuk, óh, a ira izgatott lett ettől, 
hogy megfordult és elszaladt onnan. Hogyan tehette? Hogyan tehette? Gondolj csak bele, 
hog  Ki soda előtt állt ő eg. Óh, ár sak é  lehet ék a hel é e . Őt a ira lekötötték a 
gazdájától kapott feladatok, hogy nem ismerte fel, hogy Isten Jelenlétében volt.  

És azt gondolom, hogy mi, mai futárok, prédikátorok is ilyenek vagyunk. Annyira 
lekötnek a felekezeteink, a kis csoportjaink, hogy sokszor nem ismerjük fel, hogy Isten 



  

Jelenlétében vagyunk. Óh, bárcsak én is úgy odajuthatnék Hozzá. Bárcsak én mehettem 
ol a és eszélhette  ol a Vele. Még ielőtt ár i szükséget Elé tárta  ol a, ar ra 

borultam volna és azt mondtam volna: - Jézus, légy hozzá  irgal as… Talá  a futár e  
is erte fel, hog  eg  apo  az az e er az ő Bírája lesz. Mi is ug a íg  ag u k. A ira 
lefoglalnak a köreink és a sekélyes értés közöttünk, és így tovább, hogy közben nem ismerjük 
fel Magát Istent, aki ott van közöttünk. Így van. Ez nagyon rossz, de így van. És aztán látom, 
a i t elsiet o a … Ne  tudo , hog  olt rá képes — talán mert más dolgok is voltak a 
fejé e . Óh, ő azt go dolta, hog  ag  dolgot itt éghez, ert egtalálta azt, akihez a 
gazdája küldte. És közben mégis e lehető legrossza  dolgot kö ette el: ott le i Krisztus 
Jele lété e  és e  i ád i Őt, és e  kér i eg o sátást és irgal at.  

Fig eljétek eg: ő elsiet o a  és azt o dja a gazdájá ak: - Megtalálta  Őt és 
egígérte, hog  eljö … Óh, e ek aztá  örült az a kis kövér farizeus. Azt mondta, látjátok: - 

Nos, akkor egszer eze  a lako át. Mi de  asztalo at felállíto  itt a era dá , a szőlő 
éppe  akkorra fog egér i… És ha jártál ár ott azo  idéke , ott kelete , akkor tudod, 
hogy mennyire kitesznek magukért — ahogy errefelé mondjuk. És ott arrafelé nincsenek 
középosztálybeli emberek. Ott csak szegény meg gazdag van. A gazdagnak mindene megvan, 
a szegénynek semmije sincs. A mi emberünk tehát készült, hogy pompás lakomát készít, és 
bárányokat süt, és várta, hog  az arra járók, ajd egállja ak a háza előtt és hog  

alogassák a szájuk szélét eg i de , de eg etle  harapást se kaphassa ak előle. És… 
Hisze  egtehette. Gazdag olt. Volt ire föl ág ia… 

Most ézzük eg őt, a i t e e  a ha gulat a  a . Mindent elkészít a vendégvárásra. És 
miután mindent elkészített, végre elérkezik a nap, amikor Jézusnak meg kell jelennie. Volt 
annyi önbizalma, hogy tudta, Jézus el fog jönni. Úgyhogy levágatta a bárányait és az ökrét, és 
így tovább, a legjobb szakácsokat fogadta eg: óh izo , il e  jól is tudtak azok főz i. 
Úgy meg tudják sütni a bárányt, hogy az nagyon- ag o  fi o : ki ti tűzhel e  egsütik 
azokat a ag  húsdara okat, eg  forgórá sos sütő , hog  ég eg  érföld i tá olság ól is 
érezni lehet az illatát. És minden készen volt, és végül eljött az a nap. Látom, hogy 
újrafényezteti a padlóját és hogy a legjobb ruháját veszi fel. Kiküldte a meghívókat az 
egyházi barátainak, meg mindenkinek, hogy jöjjenek el hozzá. És az volt az egészben a pláne, 
hogy Jézusra is szá ítottak. Ez olt a tréfa. Bizo  óresre akarták ta íta i Őt a a sora 

efejezté el. Aztá  olt ekik… Ezek ek a farizeusok ak sok „csicskájuk” volt. Itt 
selédek ek, szolgálók ak hí juk őket. Mi de re, a it eg akarták si áltat i, olt eg  il e  

szolgálójuk. Tehát megcsináltatták az istállókat azoknak, akik szekérrel érkeztek, hogy a 
lo ak ak is leg e  hel e. Mi de t teljese  előkészítettek a ag  ü epséghez.  

Aztá  eg  idő eltelté el látjuk, hog  egérkezik az első szekér, és a szolgáló ott ki t 
egállítja a lo akat… Aztá  a ikor a farizeus kilép, hog  üd özölje a e déget, ott is a  eg  

szolgáló, aki a vendéget már a kapuban üdvözli. Van egy kis hely a kapunál, és a farizeusnak 
az az első dolga, hog  ha e déget fogad… A e déglátótól kapott tiszteletet fejezi ki, hogy 
van ott a kapunál egy kis hely, ahol megmossák a vendég lábát. Hiszen a legtöbb palesztin 



  

e er… Úg  e tek látogató a és úg  közlekedtek, hog  i de ho á g alog e tek. És 
i el g alogoltak… A paleszti  öltözék úg  éz ki, hog  an egy alsóruha, és aztán azon egy 

felsőruha. És a paleszti  öltözék térdig ér. És ahog  g alogoltak, és a ruha íg  
körbecsavarodott rajtuk, nagyon sok por tapadt rájuk. És mivel a lábuk izzadt, az a sok por 
mind hozzájuk tapadt. És olyan poros utakon gyalogoltak, ahol az állatok is jártak. És 
tudjátok, hogy az állatok meg odapottyantanak az utakra, úgyhogy az a piszok is 
belekeveredett a porba, és a porral együtt az is hozzáragadt a gyalogosok lábához az 
izzadság miatt, úgyhogy borzasztó szaguk volt, mintha egy istállóban lettek volna, miközben 
gyalogoltak. Mivel pedig vendégségbe jöttek, úgy mégsem jelenhettek meg, mert nagyon 
érződött rajtuk az utazás szaga.   

Tehát olvasunk a Bibliában a lábmosásról. Az összes szolgáló közül a legkevesebb fizetést 
kapó volt a lá osást égző szolgáló, eki kellett eg os i a e dégek lá át. És a ikor 
jöttek a e dégek, le kellett ül ie, és ielőtt eléptek ol a a ház a, ag  a fol osóra… És 
akkoriban sarut hordtak az emberek. Levette a sarujukat, vizet hozott és nagyon alaposan 
megmosta a lábát, és lemosta az útnak minden piszkát. Aztán mikor ezzel végzett, fogta a 
sarujukat, és azt is jól letörölgette. És aztá … A e déglátó ud ariassága, hog  hozott eki 
eg  pár ottho i ipőt, a i puha a ag ól készült, és a it e t a házban viselhetett. És 
ráadta a e dégre a e dég ipőt. Tehát a e dég ek le osta a lá át és puha e ti ipőt 
adott rá. Aztá  a i t elépett a kö etkező ajtó , ott állt eg  e er, aki ek ala il e  
ke ő se és olaja olt. Ezt pedig azért adták i d a férfiaknak, mind az asszonyoknak, mert a 
palesztin nap sugara bizony megégette a nyakukat, és megbarnította az arcukat. Rosszabb 
ott, mint Arizonában, úgy gondolom. Tehát amint bejöttek, ott volt egy ember, aki ott állt, 
aki… Kitárta a karjait és adott a e dég ek ke ő söt és kré et, eke te a kezét és az ar át 
olajjal, és hátul a akát is, és aztá  adott eki eg  törülközőt, a i el letörölhette az olajat.   

És a ikor letörölte azt a akáról és aztá  a kezéről, az az olaj eg  illatot hag ott ott 
maga után, egy csodálatos, valódi illatot. Ugyanis egy bizonyos fajta almából készítették, a 
rózsa al ájá ól, ol a  olt… Miutá  a szir ai lehull ak, eg  kis al a arad ott. És ez az 
alma csak Arábiában terem, és nagyon értékes. Ezt az almát összetörik, és utána kiveszik a 
nedvét és belekeverik ebbe az olajba. Ez az olaj aztán elromlana, ha nem volna az a parfüm, 
ami az olajban volt. Úgy tudom, Shába királynéja sok ilyen olajat hozott magával, amit 
tömjénnek is neveznek. És nekik adják azt az olajat, és megkenik magukat vele és aztán 
letörlik azt, és a akukat is egke ik ele, és ag o  kelle es illatuk lesz ettől a parfü től. 
És eg osták a lá ukat és eg  puha ipőt kaptak. És tudjátok, hog  ol a  drága perzsa 
sző egük a  a padló . Nag o  gazdagok. És a ikor elépsz oda íg … Ne  tud ád jól 
érez i agad koszos lá al és üdöse , ha úg  e él e az ottho uk a. Ezért ők il e  
szépen rendbe hoznak téged, hogy teljesen otthon érezhesd magad. És aztán, mikor 

egke tek…  

És aztán készen állsz, hogy találkozzál a házigazdával. Aztá  elépsz a szo á a, és… G ere 
csak ide, testvérem. Megmutatom, hogyan csinálják. Amikor találkoznak a házigazdával, így 



  

fognak kezet és megcsókolják egymást ezen az oldalon, aztán pedig így is kezet fognak, és 
megcsókolják egymást így. (Branham testvér bemutatja ezt egy testvérrel.) Köszönöm. Ez az 
üdvözlés náluk. Emlékeztek, hogy a Biblia azt mondja: „Köszöntsétek az atyafiakat szent 
csókkal.” Hát ez az. A nyakukon csókolták meg egymást, mindkét oldalt. Aztán miután 

eg osták a lá át… Ne  akar ál úg  találkozni a vendéglátóddal, hogy koszos a lábad és 
supa izzadság ag , és rossz szagod a  az út iatt, ert a ruhádra ke ődött az út e ti 

kosz, és íg  to á … Akkor üdös le él. Ezért azt le ossák rólad, és eke ek ala i el, és 
teljesen letisztítanak. És aztá  ikor ész a e déglátódhoz, és ő eg sókol téged, az az 
üdvözlés csókja. Akkor nem kell szégyenkezned, amikor találkozol vele. Nem kell zavarba 
jönnöd, mert felkészültél a vele való találkozásra.  

Óh, ár sak ol a idő k, hog  issza e jü k és beszéljünk ennek az evangéliumi 
jele téséről, de i se . Fol tat u k kell a i kis törté etü ket. Hog  Iste  hog a  készíti 
fel az Ő G ülekezetét, hog  találkozzo  Vele! De… Ez az igazi szelle i jele tése. Tehát 
amikor a vendéglátó kijött és találkozott a e dégei el, eg sókolta őket. És ha a 

e déglátó eg sókolta őt, akkor ő test érré ált. A ház a  i de  az ö é olt. Me j sak 
és ülj le a dí á ra, e j a hűtőhöz és eg él előle ár it, a it sak e i akarsz. 
Test ére , sak… Ez a te ottho od is. Ha a vendéglátó megcsókol téged, az azt jelenti, hogy 
szí ese  lát. De ha e  sókolja eg a eghí ott e déget, ha e  sókolja eg őket, 
akkor az azt jele ti, hog  e  szí ese  látott e dég. De a ikor eg sókolja őket, azzal 
köszö ti őket. Ezért ta ítja a Biblia: „Köszöntsétek az atyafiakat szent csókkal”, ezzel 
üd özöljük őket a közösség e . Látjátok? Mi a kezet fogu k; akkori a  pedig az ar uko  
vagy a nyakukon megcsókolták egymást.  

És aztá  i d e e tek és ag szerűe  érezték agukat! És az egész áros tudott 
róla. Zajlott az ü epség, e t a főzés-sütés. És ki t pedig… Csak a keletiek tudják, hog  
hog a  áll ak ott eg és Bra ha  test ér úg  tesz, i tha ala il e  illatot érez e , h …, 

i soda illatok! Óh, óh! De kerítés eszi őket körül. Azok ak az embereknek a kertjébe 
úgysem mehetnek be. Pedig bizony nagyon szerettek volna legalább belátni oda! És aztán 
persze bemenni. És látom a mi barátunkat, a farizeust, ahogy ott áll és a serlegével koccint, 
aztá  pohárköszö tőt o d és ag o  jól érzi agát. És látszik, hogy minden remekül megy 
a partin.  

Most pedig véletlenül odanézek a sarokba, ahol észrevétlenül ott ül Jézus: koszos lábbal, olaj 
élkül és üd özlő sók élkül. Hog a  lehetséges ez? Mi törté t a szolgáló al ott a kapu ál? 

Egyáltalán hogyan mehetett úgy be? Óh, bárcsak én lehetnék az a csicskás. Bárcsak én 
oshatta  ol a eg az Ő lá át. Bár sak tehette  ol a ala it akkor. Hog a  

történhetett így? De ott ül Jézus koszos lábbal, a fejét nem kenték meg olajjal, és még csak 
üd özlő sókot se  kapott. És mégis, mindenki milyen jól érzi magát! És bizony ez minden, 
ami a világnak ma fontos: hogy jól érezzék magukat! A Biblia azt mondja: „Csókoljátok a Fiút, 
nehogy felkeljen haragja.” Testvérem, ez a világ jól tenné, ha megalázná azt a rideg szívét. 
Ha az elnök eljönne ebbe a városba – és én szeretem az elnökünket -, ha eljönne ebbe a 



  

városba, az utcák tele lennének zászlókkal. Minden házon zászlók lengenének. Kijönne a 
polgár ester és a áros elöljárói, hog  köszö tsék őt, és te is ott le ék. Pedig ő sak eg  
ember.  

Ha iszo t Jézus jö  el a árosod a, Rá sak a it o da ak, hog  Ő eg  sze t-he pergő. 
Akkor ire szá íthatu k az utolsó idők e ? Óh, ige . Meghí játok Őt. Ter észetese . De 
a ikor eghí játok Őt, ho á ültetitek? Eg  kis fe ti szo á a ott a padláson, vagy talán 

alaho á le t a pi é e , és ott g orsa  áltotok eg  pár szót? Ha pedig… Felkelsz reggel és 
tudod, hogy reggel imaalkalmatok van, és aztán Zsuzsika felhív és azt mondja neked: - Gyere 

ár el ele  ásárol i…, akkor Jézust ár félre is raktad. Így igaz. És te, prédikátor, aki 
imádkozásra hívod a gyülekezetedet, metodistát, baptistát, reformátust és így tovább és 

árjátok, hog  eg  régi ódi é redés törjö  ki a árosotok a , és közületek is, pü kösdiek… 
És amikor Jézus eljön a városotok a, fa atikus ak él egzitek eg Őt és ég sak e  is 

űködtök Vele eg ütt. Íg  a . Még sak Hozzá se  értek. Ne , ura . Hát hog a  árjátok 
el Iste től, hog  ár it is teg e  értetek, ha ti el etitek az Élet Fejedel ét? Iste . lég  
irgalmas! Amire e ek a e zet ek szüksége a … Sok disz ó a  a dago á a . Eg  jó 
nagy tisztogatásra van szüksége. Evangélisták mentek át az országon, az emberek pedig 
annyira megkeményítették a szívüket, hogy az Evangélium egyáltalán nem is hat rájuk. Én 
hiszem, hogy a kegyelem ideje ennek a nemzetnek lejárt. Hiszem ezt. Prédikáljatok, 
g őzködjétek őket, hozzátok az E a géliu ot; soha e  fogja o za i őket. A sze tek eg  
kis arok i soportja fog összeg űl i, de a ilág sak félrerakja azt és ki e eti. Íg  á tok 
Vele. Nem csoda, hogy nem is látogat meg benneteket. Jézus csak oda jön el, ahol 
szeretettel fogadják Őt.  

És ide is eljött a eghí ásra, de látjátok, hog a  á tak Vele. El e t hozzá… Ti is 
eghí játok Őt. Ő eljö  a g ülekezetetek e összejö etelt tarta i, és az első alkalo al, 

hog  selekszik ala it, ki akarjátok te i a szűrét. Ki akarjátok Őt kerget i a 
g ülekezetetek ől. Ne  akarjátok, hog  ott leg e . Jöhet és egg óg íthat eg  eteget, és 
ti mégis azt mondjátok: - Óh, nincs már olyan dolog. Várj csak, túlságosa  eleéled agad… 
Talán egy kedves szent annyira örül, hogy feláll és folynak a könnyek az arcán, és sír Isten 
Jelenlétében, és te mihez kezdesz vele? – Diakó us test ér, ezesd ár ki… Te is farizeussá 
lettél. Így van. (A gyülekezet tapsol.) Aztán azt gondolod, hogy Isten majd a mennybe visz 
téged. Így bánnak az emberek Jézussal. És most jöjjön valaki és mondja: - Óh, azok csak 
amolyan szent-he pergők… És te, prédikátor, eltűröd ezt. Óh, test ére , hog  teheted? És 
ma, amikor ez a szent ügy, maga az Evangélium, maga az Ige, Istennek a hatalma, amit az 
E a géliu  erejé el hirdet ek… És ezt gú olja ki a áros, és hag ják, hog  Jézus ott üljö , 
mosatlan lábbal. Így van. Vallásos emberek, akik magukat vallásosnak mondják, és akik 
engedik, hogy az Úr Evangéliumával így bánjanak, és közben semmit sem mondanak, csak 

ott ülnek. – Óh, tudjátok én Doktor Jones (dzsónsz) ag ok… Ne  ag  te ás, i t eg  
iste tele  farizeus. Lehet, hog  doktor ag , de hog  i ek a doktora, azt e  tudo . Erről 
van szó.  



  

Figyeljétek meg, hogy ott ültek és koccintottak, és közben ezt mondták: - Tudjátok, a 
mi nagy felekezetünk olyan szépen növekszik. Annyi sokan járnak hozzánk, és ezt csináltuk, 

eg azt, eg a azt… Jézus eg köz e  ott ül, eg osatla  lá akkal. Iste e , légy 
irgalmas! Hát mi történt az emberekkel? Látjátok, a férfiak úgy tesznek, mintha nem is 
fig el é ek erre. Az asszo ok pedig… Nehéz ol a  asszo t talál i, aki e  a i szeré ség 
van, hogy egyáltalán elpiruljon. Gyerekkorom óta nem láttam olyan asszonyt, aki elpirult 
volna. Így van. Mi a baj? Az illemnek még csak a gondolata is elhagyta az amerikai népet. 
Vicceket meséltek és a fejeteket a tévén meg más dolgokon járatjátok. Nem csoda, hogy a 
gyülekezet olyan állapotban van, amilyenben van. És a stílusotok ak egfelelő pásztorotok 
(a gyülekezet tapsol) megengedi ezt. Nem mondja, hogy másként kellene lennie. Jézus el 
akar jö i az ottho otok a. Meg akar g óg íta i titeket. Azt akarja, hog  szeressétek Őt. De 
nem engeditek Neki, hogy cselekedjen. El akar jönni a gyülekezetetekbe. De: - Óh, az már 
rége  olt… Valaho á hátra leültetitek Őt a sarok a. E lékezzetek rá, hog  Ő e  fog 

i dig eljö i. De Ő ol a  ag o  jó.  

És közületek, akik nem jártok gyülekezetbe, szégyelljétek el magatokat! Talán elmentek 
évente eg szer, o djuk hús étkor, hog  eg utassátok a szép új kalapotokat… Íg  a . 
De tudjátok it? Ti… Iste t illeti eg az első hel . Jézust illeti az első hel  i de  élet e . 
De i sak a eg edik hel et adjuk Neki. Pedig Ő az első hel et érde li. Azt o dod: - 
Hisze  é  i de  ap i ádkozo  eg szer… Íg  igaz. Ő azt egérde li. Ha a eg edik 
hel et szá od Neki, az re d e  a , Ő azt is elfogadja. Ha az idé  sak eg szer e tél 
g ülekezet e és fel etted az új kalapodat eg i de , Ő e  ítélt el téged azért. 
Szá o ra ez teszi Őt Iste é. Ha a eg edik ag  az ötödik hel et adod eki, Ő azt is 
elfogadja. Ő ár it elfogad, a it adsz Neki, de az első hel  illeti Őt eg. A legjo  hel  illeti 

eg, a it sak adhatu k Neki. A tőlü k telhető legelső és legjo  illeti eg, i de ü k. Ő 
megérdemli azt.   

Most pedig. Úgy ült ott, mint egy fali virág. Ezt tisztelettel mondom és nem azért, hogy 
íráljak árkit. Úg  o do , hog  tudo , hog  eg  apo  sze től-szemben kell megállnom 

Vele az ítéletben. Jézus Krisztus nem több, mint egy fali virág a hatalmas hullaházaitokban 
errefelé. Íg  a . Ti sak… Csak a it tesztek, hog  felhasz áljátok az Ő Ne ét. De e  
jöhet e és e  kaphat áldást és i ádást az Ő sze tjeitől. Mert ti e  e geditek eg. 
Túlságosan világiak lettetek, ez a baj. Túlságosan belebonyolódtatok valami másba, éppen 
úgy, mint ahogyan ez a farizeus volt. Túlságosan belebonyolódtatok a világ dolgaiba. Otthon 
kell maradnotok és meg kell néznetek azt a szappanoperát. És meg kell néznetek azt a 
ki eszélő sho -t és el kell mennetek és megvennetek Elvis Presley lemezeit és hallgatni 
őket. És ég kereszté ek ek o djátok agatokat. Meg érettek és hiá os ak 
találtattok. És a ikor el e tek a g ülekezet e, sak úg  ké szer ől, akkor e  i ádjátok 
Őt: „Hiá a alóa  di sőítenek Engem, és emberek tanításait tanítják.” Hiábavalóan: semmi 
értel e i ád i, ha sak úg  i ádod Őt. Jézus azt o dta, hog  az hiá a aló.   

Most pedig ézzétek eg Őt, a i t ott ül. Ott a  a sok allásos e er, i d 



  

koccintgatnak és közösségben vannak egymással, és Jézus pedig ott ül az egyik sarokban, 
koszos lábbal. Óh, Istenem, bocsáss meg! Amikor erre gondolok, hogy Jézus koszos lábbal, 
óh… Ezért hag ta  el a aptista eg házat. Hallelujah! Ige , ura ! Hisze , hog  Iste t a 
Szentlélek erejében és megmutatkozásában kell imádnunk! Igen, uram!. Nem hiszek 
azok a  a hideg, hi atalos, külsőleges hit allások a . Ő azt akarja, hog  szeressük Őt! 
Nézzétek meg, amint ott ült, biztos, hogy nem szerették. Nem szerethették, hiszen úgy 
bántak Vele. És ugyanez van ma. Ti, önjelölt pásztorok teológus csirkéi! Éppen hogy kibújtok 
a tojásból, és máris azzal a koszos névvel illetitek Jézus imádását, hogy ’sze t he pergő’. 
Nem csoda, hogy a gyülekezetetek, nem áll magasabban! Azért, mert úgy bántatok Vele. Ha 
a Bibliát Krisztus feltámadásának erejében hirdetnétek, akkor a szentek Maricopa 
(merikópa) ölg  i de  g ülekezeté e  kiáltoz á ak! A g ülekezet di sőít és tapsol.  Ne  
Jézus hibája ez, hanem a tiétek! Itt van ma Phoenix (fínix)-ben. – Sze t he pergők, 
fanatikusok! Mo dd sak to á , te farizeus. Közeleg ár az időd.  

De figyeljétek meg, hogy lent a városban volt egy fiatal hölgy. Képzeljük csak el most 
őt, ielőtt efejezzük. Most leg etek ag o  tisztelettudóak, és se d e  fig eljetek. Ez a 
fiatal hölgy rossz úto  járt. Rossz hölg  olt, ag  talá  sak eg  lá ,  ag   é es. Ő eg  
ol a  ő olt… Nos, e  kell ezt részletez ü k. Rosszhírű ő olt. Mi eg szeretü k újjal 
mutogatni rá. De hadd mondjak valamit, testvérem. Nincs rossz asszony egy rossz férfi 
nélkül, aki ele eg ütt rossz. Íg  a . Tehát e esd eg őt azért. Eg  a á ak a drága… 
Hisze , hog  ahel ett, hog  utogatu k rá… Ha ki it ád a g ülekezetedet és kikülde él 

alakit érte, akkor e  ol a ol a  sok il e  ő. Íg  a . Szegé  kis g er ek, akit senki 
e  szeretett, aki el se ki e  törődött. A társadalo  ki etette őt, és se ki ek se  kellett. 

Neki pedig eg kellett él ie, és talá  a tőle telhető legtö et tette. Rossz olt. De é  e  az 
ő ű ét e el é  ki. Ha e  a g ülekezetét, aki e  it ajtót előtte. Ne  kell ő a te 
társaságod a. De ki ag  te, farizeus? Íg  a … Ne  ag  te jo … Sokszor sokkal rossza  

ag , i t ő. – Óh, de hát e  írtuk… A i közösségü k eg  il e  asszo t e  
e gedhetett… Ne  ehettük e a g ülekezeti tagok közé… Óh, e , e … Ezért az ő, a i. 
Biztos, hog  ő is eg  a uka drága g er eke. Eg  lélek (soul), akiért Krisztus meghalt. De ti 
túlságosan ridegek és merevek vagytok, a ti társaságotok. Ha nekem ilyen társaságom lenne 
a g ülekezete e , kirúg á  őket az ajtó , és i de t elölről kezde ék, örö lá okkal. 
Biztos, hog  íg  te ék. Ö jelölt ta ult idióták tu atja e e  a e zet e … Íg  a . Ne  
azért o do , hog  dur a leg ek a g ülekezet tapsol , de ők jo a  szeretik az e erek 
dicséretét, mint az Isten dicséretét. „Aki jönni akar, jöjjön!” De ti e  akarjátok őket. 
Bizony. Az utolsó hívás pedig az volt, hogy menjetek, és hívjátok be az ilyen embereket is. Ez 
a vacsorai meghívás.   

Fig eljétek eg, ott olt eg  kis hölg , ag  i ká  eg  kis ő… Az ő erköl stele  
életé e  ő e  lehetett hölg . A ’hölgy’ eg  agasa  é , i t az. Ő sak eg  ut ai 
örö lá  olt. Megérzi az étel illatát. Óh, a kis éhes g o ra… Azt o dja: - Vajon mi 
történik? Felmegy az úton, odanéz és azt mondja: - Óh, nézd csak a farizeust, a pásztor 



  

házát. Biztosan nagy vendégség van ott a püspök házánál ma. Menjünk csak és nézzük meg, 
i az… Úg hog  oda eg , körül éz és azt o dja: - Óh! Olyan jó illata van! Amikor még 

kisg erek olta , az a uká  il e  ételt főzött. De ol a  rége  olt, hog  il et ettem volna! 
És ost se ki e  szeret e ge . Meg etett ag ok. Rossz utat álasztotta  és… 
E léksze , hog  a uká  i dig o dta, hog  e teg e  ezt, de, óh, é … A u is 
meghalt és apu is, és senki sem vigyázott rám. Aztán összekerültem azokkal a rosszlányokkal. 
És ost itt ag ok… És oda ézett és lá ujjheg re állt. Aztá  fel éz. És e éz. És ott a ak 
mind a pásztorok, miközben koccintgatnak és nagy dolgokról beszélgetnek, és az új tagokról, 
és így tovább. És a drága kis szemei odanéznek a sarokba. És megáll.  

Azt mondja: - Látta  ár azt az E ert alahol. Ki lehet Ő? Óh, az a galileai próféta. Óh, 
mindig is akartam találkozni Vele. De miért nem figyelnek Rá? Nos, a tanítványait nem hívták 

eg. Ők ki t ültek. Csak Őt hí ták eg. Csak a eghí ottak ehettek e. A kis ő pedig 
odanéz és könnycseppek kezdenek el folyni az arcán. Aztán megtörli a szemét és újra 
odanéz. Azt mondja: - Ő az, és ézd sak, koszosak a lá ai. Nézd sak a kirepedt ajkait és a 
koszt a hajá a  eg a aká . Óh, e  tették Őt szerethető é… Mil e  igaz is ez a! – 
Ne  tették Őt szeretetre éltó á! Óh, és aztá  hirtele  ala i egéri ti őt. Végig eg  az 
ut á , szalad az ut á , és fel a sikátor a. Fel eg  a kis re segős lép sőkö , ki itja az ajtaját 
és bemegy. Azt mondja: - Óh, az nem lehet. Ne  tehete . Biztosa  ál odo … Aztá  újra 
megdörzsöli a szemét. – Ne  lehet, óh… Aztá  e úl a szekré é e, ahol a kis pé zét 
tartotta. Elő eszi. Ki orítja az asztalra, és elkezdi egszá ol i.  

- Óh, de e  tehete . Ne  lehet. Ha oda e ék Hozzá, Ő tud á, hogy milyen asszony 
ag ok. És e  ihete  aga al ezt a pé zt, a it úg  kereste . Ő tud á, ho a  a  ez 

a pé z. Ez e  jó pé z. Ő tud á, ert é  hisze , hog  Ő a Messiás. Óh, tudo , hog  rosszul 
á ak Vele. Tudo , hog  félre ültették Őt, és hog  i de ki sak eg eti Őt. De é  e  
ihete  azt a pé zt, hog  azt teg e … De íg  a ira eg etett… Koszos. Koszos a lá a. De 

hát ez i de , a i  a … És ez i de , a it Iste  egkö etel. Azt o dod: - Nem 
jöhetek Hozzá a a  az élet e , a i e  élek… Óh, de igen, jöhetsz. Azt mondod: - De hát 
é  iszo . É  ár lopta . É  ezt tette . É  hazudta … Ne  szá ít, il e  ag . Úg  
kellesz Neki, ahog  ag . Ez i de , a it te ed kell. Ige . És Ő azt ézi… És azt o dja: - 
Várjunk csak egy percet. Mit tesznek majd? Mi va , ha Ő elítél e ge ? Vajo  i fog 
törté i? De égis ala i ott e e átorítja őt: - Ez a helyes dolog, ezt kell tenni! Valami 
ezt mondja benne: - Meg kell te i… Bizo , ezt kell te i!  

Fogja a kis pénzes zacskóját. Odaköti a derekához. Eltakarja az arcát és már megy is ki 
az utcára. Már majdnem záróra van a parfümboltban. Mindenki ott van a farizeus házában. 
És ott van egy kis öreg zsidó, amint szomorúan bent ül a boltban: - Nem volt ma valami jó 

apo  Ne  tudo , iért… És ki ílik az ajtó. Ez a kis lélek (soul) elép az ajtó … - Nos, 
ézd sak, ki az. Éppe  e ek a ő ek kell ejö ie a olt a? No, i kell eked? Tudjátok, 

íg  o dják a kereskedők. – Mit adhatok? Ő pedig azt o dja: - Uram, azért jöttem, hogy 
tö jé t eg ek… - Mit akarsz? Valami olcsót? – Nem, hanem a legjobbat, amid van. Egy 



  

ag o  külö leges alkalo ra kell… Erről a  szó: eg  ag o  külö leges alkalo !   

Óh, mi, akik minden nap adunk egy kis imádságot, vagy tíz forintot. Óh, te jó ég! Ez egy 
nagyon ritka és különleges alkalom, amikor találkozu k Jézussal. Ő e  azt akarja, hog  te 
sak lég  tagja eg  g ülekezet ek! A tőled telhető legjo at akarja. – Hát, van itt nekem áru, 

de először a pé zt kére … Óh, ter észetese ! Ő az a fajta olt, aki azt o dta: - Minden 
kapható, ha hasznunk va  előle… Csak pé zt si álju k ele, ez a lé eg. Test ére , ez a 
dolog ejutott a g ülekezet e is. Ha pé zt si álhat ak ala i ől, akkor az re d e  a . 
Pedig nem ezen múlik a dolog: nem, milliószor is nem! Tudom, hogy bolondnak tartotok 
engem, és talán az is vagyok. De amikor belegondolok, hogy az emberek hogyan bánnak az 
én Úr Jézusommal, az semmiben sem jobb attól, mint ahogyan régen bántak Vele. Nem 
csoda, hogy Jézus azt mondta: „A paráz ák és ások előttetek jö ek e, ti ö igazultak.”  

Nos, úgyhogy ő… Kiö ti a pé zét a pultra. Az árus pedig egszá olja azt. Bizo . 
annyi. 30 római dénár. Úgyhogy feláll és azt mondja: - Ho á akarod ezt agaddal i i? Ő 
pedig azt feleli: - Uram, úgysem számít, ugye? Hiszen megvan a pénzed, akkor meg mit 
számítana? Mit számít az, hogy mihez kezdek vele, amíg téged nem zavarlak? Aztán fogja a 
kis pé zes… Illet e tö jé es do ozát. Megfogja azt az ala ástro  do ozt, eteszi a ka átja 
alá, és fel eszi a ke dőjét és ár eg  is ki az ut ára. Miköz e  eg , az ördög 
egyfolytában beszél hozzá: - Hát, nagyon kellemetlen helyzetbe hozod magad, az biztos. 
Ők… Az a farizeus ég örtö e is fog zárat i ezért… Bizo , hisze … - Kizárnak a házból, ha 
kiáltoz i ersz. Kirekeszte ek… Mit foglalkozol te a kirekesztéssel? Eljut i Jézushoz, csak ez 
a lényeg! 

Végre eljut ahhoz a házhoz. Oda éz, és ott ül Jézus. Ige , Őt eghí ták. Eljött, de se ki e  
fig elt Rá. Ők… Nag o  jól érezték agukat, aló a  ag o  ulattak. Ez a aj a 
Amerikával. Túlságosan mulatoznak, és nem figyelnek Jézusra. Óh, igen, szeretnek világot 
gyújtani és azt mondani: - Óh, i s is ár Iste től aló g óg ulás. Na eg az a el eke  
szólás meg a többi dolgok, az mind butaság. Mi egy jobb osztályhoz tartozunk! Valóban? Ha 
a színészeknek azt a nagy csoportját, azokat az utá zókat, akik szí játszás ól ű elik a 

allást… A i közük a  a alláshoz, i t a hotte tottá ak az eg ipto i lo agokhoz! Ha 
egy olyan csoporthoz akarsz tartozni, hát rajta! De én ahhoz a csoporthoz akarok tartozni, 
akik Jézushoz akarnak eljutni! Ez a legfontosabb dolog. Eljutni Hozzá.  

Megáll. Körülnéz és ott vannak azok az önigazult emberek, ott állnak, és azt mondják: 
- Ni sak, ki jött el az ü epségre! Nézzétek sak! Shhh… Oda ézz! Itt az a ő… Ige . Íg  

a ak ezek a héják a. Szeret ek ujjal utogat i a ásikra, de segítő kezet e  nyújtanak 
eki, hog  Krisztushoz segítsék őt. Beszéltek az elesettekről. De test ére , Jézus az 

elesettekért halt eg! Íg  igaz! Aztá  láto  őt, ahog a  körül éz, iköz e  ott áll. Azt 
gondolja: - Hogyan juthatnék oda Hozzá? Óh, nézd, ahogyan ott ül. Egyáltalá  e  látják Őt 
szí ese … Akár sak a Phoe i  (fínix)-ben: a nem kívánatos vendég. Észrevettem a testvér 
g ülekezeté e  a délelőtt, iköz e  az a kis e er ott állt, az a kis pásztor, és pró álta 
etetni a nyáját itt a szomszédban, ásott és munkálkodott. Óh, ő… És kisétáltak oda azok a 



  

félmeztelen asszonyok, itt, ebben a parkban. Némelyiken csak egy blézer volt, másokon 
pedig kis i i ruhák, i tha eg  kis zse ke dőt tekertek ol a aguk köré. Voltak köztük 
öregek is, ráncos nagyikák, meg minden más. – Óh, mi nagyon vallásosak vagyunk! Óh, ti 
ö képzős farizeusok! Ne  tudo , i aj a  ele .  

A ikor észre ette  azt a kis e ert… A kis hölg  pedig azt o dja: - Óh, bárcsak 
odajuthat ék Hozzá! Meg áltoztato  ezt a képet… És elkezd keresztülfurakod i oda Hozzá. 
Már jön is. Elszánta magát, hogy odajut Jézushoz. Testvérem, ez tetszik nekem ebben. Nem 
szá ít, hog  a külső ilág it o d! Jussu k el Jézushoz, ez a lé eg! Végig furakszik a 
tö ege , jo ra és alra tolja őket. És odaszalad Jézus ellé. Óh, a i t ott áll Mellette… Az 
ördög kezdi mondani: - Most iztos, hog  egdorgál ajd téged… De eg etle  szó al se … 
Nos, ahog  ők akkori a  ettek, az eg  ki sit ás olt a aitól. Mi ül e eszü k. Ők pedig az 
oldalukra fekve ettek. Úgyhogy gyerekek, nektek volt igazatok, amikor még kicsik voltatok!  

Tehát ledőltek és úg  ettek. Ő pedig odaszaladt, ahol Jézus feküdt. Láto , a i t ott áll és 
fel éz Rá. Mi de  ű e elé jö . Test ére , soha e  ézhetsz úg  az Ő sze é e, hog  e 
érez éd ű ös ek agad. Ő is látja i de  ű ét, a saját ű ös életét, a rossz hír e ét. Ott 
sorakoz ak i d a saját sze e előtt, és elkezd sír i. Rá éz az Ő koszos lá aira, és tudja, 
hog  e  ol a sza ad úg  le iük. És a ira elkezd zokog i a ű ei iatt, hog  a kö ei 

ár pot og ak is az Ő lá aira. És fel eszi íg  a lá ait és elkezdi egdörzsöl i őket. Óh, óh! 
És mit csinált a farizeus? Óh, teljesen felfújta magát. Majdnem szétdurran, mint egy 
felfú ódott éka, iköz e  oda éz és látja, hog  alaki egszakította az ő partiját. Na de kit 
érdekel a parti? A íg el tudsz jut i Jézushoz, kit érdekel, hog  i törté ik? Ő pedig el akart 
jut i Jézushoz. És ott az Ő lá ai ál… 

Nézzétek, il e  sodálatos ízzel osta eg Jézus lá át. Mil e  sodálatos íz: a kiö lő 
kö ek eg …  

Hisze , hog  ióta erre az ü epségre egérkezett, Jézus ost először érzi Magát 
ottho . Jézus i ká  ottho  érzi Magát ezzel a egtérő örö lá al, i t ahog  a ti szépe  

ázolt g ülekezetetek e  érez é Magát, ahog a  á tok Vele. Íg  a ! Ő kész egtér i. 
Folynak a könnyei az arcán, le a lábára. És Jézus lábát mossa azokkal a könnyekkel. És közben 
sókolja a lá át. Bizo , sókolja. Ne  érdekli, hog  ás it go dol erről. Jézus 

Jele lété e  a . Mit érdekli őt, hog  it si ál? A szí é ől éppe  a egtérés folyamai 
ö le ek ki, il e  sodálatos íz ez az Ő lá ai ak! Meg ossa őket. És a ira szi te 
hisztérikusa … É  is íg  olta . É  is íg  olta , a ikor az Ő Jele lété e kerülte . 
Hisztérikusan sírtam. Nem érdekelt, hogy más mit gondolt rólam. Tudom, hogy azt mondják 
rá , hog  sze t he pergő ag ok, de e  érdekel! Jézus előtt olta . Ne  érdekelt, hog  
kirekeszte ek a g ülekezet ől. Jézus Jele lété e  olta . És Ő itt Jézus lá át ossa. Óh, 
mennyire szeretnék én ott lenni, ti is?  

És ott állnak körülötte és a farizeus bólint a másiknak és azt mondja: - Ha tényleg próféta 
ol a, akkor tud á, hog  il e  ő ez. Tehát látszik, hog  azt se  tudja, iről eszél. Mi 
eg o dtuk. Ő tud á… Nézzük sak Őt eg  per ig… És i deköz e  az az asszo  sókolja 



  

az Ő lá ait, csókolja a lábait, mert éppen megtér: és ömlenek a könnyei. És aztán a haja, 
a it hátul összefogott, ost ki o lik, leo la ak a gö dör fürtök. És egáll és elő eszi az 
alabástrom dobozt és (Branham testvér mutatja, hogy nem tört el), nem tört el, aztán újra 
eltöri, és az egészet Rá önti, mindenét, amije csak van. És a könnyeivel és az olajjal mossa a 
lábát és csókolja, és már a szája is teljesen olajos. És leomlik a haja, a kezébe veszi azokat a 
göndör fürtöket és megfogja a lábát és elkezdi a hajával törölgetni a lábát, és közben csak 
csókolja a lábát, csókolja a lábát és csókolja a lábát.  

Óh, izo , ott oltak a éltóságos urak. A áros egész társasága ott olt. És úg  tű t, 
i tha ez a ő el esztette ol a az eszét. Talá  úg  is olt, de akkor is Jézus lábánál volt! 

Hallelujah! Lehet, hogy az emberek bolondnak látszanak, de mit számít ez, ha Jézus lábainál 
vannak? Mit érdekel engem, hogy mit gondolnak? Jézus lábánál van. Csókolta. És a farizeus 
meg közben majd szétpukkan! Aztán Jézus odafordul és odanéz. Óh, szinte látom a szemeit, 
ahog a  odafordítja azt a sze t fejet. Ő is eri a farizeus go dolatait. Azt o dja: - Simon, 

eszéde  a  eled… Óh, te farizeus, eg  apo  te kerülsz ajd sorra.  – Beszélnék veled 
ala iről. Meghí tál E ge  ide, és e  adtál vizet a lábaimra. És nem kented meg a fejem, 

a ikor ejötte  és e  sókoltál eg üd özléské t. Ez a szegé  ű ös pedig, ióta itt 
ülök, ást se  si ál, i t hog  a lá a at ossa a kö ei el és a hajá al törli eg őket, 
és csókolja a lábamat, mióta csak itt vagyok.  

Óh, ekkorra a farizeus is megváltozik egy kicsit. Odanéz. Most pedig a kis asszony ijed 
eg. Óh, it fog o da i? Vajo  elítéli őt? Visszahúzza a lá át és azt o dja: - Ne tedd? 

Ne . Jézus e  tesz il et. Óh, e , ura ! Ő égig ül és fig eli őt. Az az asszo  tette eg, 
a it a tö iek ek kellett ol a. És ig ázz azzal, hog  alakit sze t he pergő ek e ezel, 
mikor az olyat tesz, amit neked kellene tenned. Csak nehogy azt gondold, hogy te egy 
kicsivel is jobb vagy, mit a másik. Mos nézzétek. Ott volt a farizeus, a gyülekezet püspöke a 
pásztorokkal és a vénekkel, amint ott álltak, és túlságosan is jónak tartották magukat ahhoz, 
hog  egéri tsék ezt a sze t he pergőt. Ez a kis asszo  pedig itt áll, és ajo  it fog kap i 
ezért. Óh, tudta, hogy szereti Őt. Vala i törté t. Talá  rosszat tett? Ne . Hisze  Ő azt 
mondta egy napon: „Aki akar, jöjjön!” És Mi el ők e  tették eg, ő akarta egte i. Ha 
ezek a kőszí űek e  i ádják Iste t, akkor Iste  titeket fog oda o za i, ti szegé  
emberek. Veletek fogja eg si áltat i, alaki el. Hí i fogja az ut áról a ű ösöket és a 
paráznákat, hogy megtegyék azt. De valaki akkor is imádni fogja Istent!  

Tessék, ézzétek sak ezt a kis asszo t. Megijed. Azokkal a g ö örű, ag , ar a sze ei el 
fel éz. Ő pedig, miután a farizeusra nézett, most odanéz rá: az arca teljesen olajos, a 
kö ektől teljese  átázott, a haja sapzotta  lóg, íg  ézett ki. Mit fog te i ele? Mit fog 
te i? És Ő azt o dja: „Simon, a te meghívásodra jöttem el, te hívtál meg Engem. Nem 
mostad meg a lábamat. Nem kented meg olajjal a kezemet és a nyakamat. És nem 
köszöntöttél sókkal. Ez a szegé  ű ös pedig eg fol tá a  a lá a at sókolja… Aztá  
odafordul és ránéz arra a kis asszonyra. Azt mondja: - Bizo , o do  eked… Bra ha  
testvér sír.  Bizo  o do  eked, hog  eki itt sok ű e olt, de i d el étetett! Óh, 



  

test ére , e  ag ok ár kisg erek… De a ikor arra go dolok… I ká  o dja eke  
ezt, mint hogy érsekké vagy római pápává tegyen engem: „Sok ű öd olt, de i d 
elmosatott. Menj hát el békével.” Nem tudok tovább prédikálni. Hajtsuk meg a fejünket egy 
percre.  

Úr Jézus, óh, ennek a kegyetlen világnak, ami megformálta magát, nagyon csillogóvá, és Te 
itt ag  ezek e  az utolsó apok a , és ozdulsz az e erek között. Ők pedig ki e etnek 
és beszennyeznek az újságjaikban és minden másban, és a magazinokban, amikor nekik 
kellene a Te lábaidat megmosniuk. Légy irgalmas, drága Istenem! A férfiak és az asszonyok 
ma nem ismerik fel, Istenem, képtelenek felismerni, hogy ugyanez a Jézus néz most rájuk. És 
azok a aguk for álta g ülekezeti tagok a po pá al és a… Csak ül ek és ítélget ek és 
gú olód ak, és e  tudják, hog  ug a az a Jézus, aki őket eg  apo  ítél i fogja, hog  Róla 

eszél ek, Őt gú olják ki és Neki ad ak sú a e eket. Iste e , add, hogy azok a férfiak 
és asszonyok, akik itt vannak ebben a csarnokban, ha van közöttük ilyen maga-formálta 
gyülekezeti tag, vagy ha van itt bárki az utcáról, amint az az asszony volt, akkor hadd jöjjenek 
ők édese  és alázatosa  a Te lá adhoz és oshassák el g alázatukat az ő il á os 
bizonyságtételük által: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Add meg ezt, 
At á … Miköz e  a fejü ket eghajtjuk és a sze ü ket e sukjuk, szeret ék kérdez i 

ala it tőletek Krisztus, az Üd özítő Ne é e . Itt a  Ő, a i t eljött Phoe i  (fínix)-be, hogy 
meglátogasson benneteket, minden este eljön és meggyógyítja a betegeket, szól hozzátok, 

eg o dja, kik ag tok, it tettetek, éppe  úg , i t ahog a … Mi dig kész arra, hog  
megbocsásson neked és hogy szeressen téged. Óh, Isten legyen irgalmas!  

Há a  érzitek ű ös ek agatokat a iatt, hog  fig el e  kí ül hag tátok Őt, hog  
alahol sak eg  kis sarok a ültettétek Őt, hog  apo ta sak eg  kis kétper es i át adtok 

neki, vagy hogy talán egész héten nem is olvastátok az Ő Igéjét, ár égis eg  g ülekezethez 
tartoztok. És azt mondod: - Saj álo , hog  íg  á ta  Jézussal. Szeret ék ost egtér i… 
Kérlek, akkor emeljétek fel a kezeteket és mondjátok: - Krisztus, meg akarok térni! Óh, Isten 
áldjon meg. Legalább száz kéz emelkedett fel. Érzitek, hogy valahogyan rosszul bántatok az 
Úr Jézussal. Nem számít, melyik gyülekezetbe tartozol. Az nem számít. Lehetsz metodista, 
baptista, református, katolikus, evangélikus, az nem számít. Felismerted, hogy rosszul bántál 
Jézussal? És tudod, hog  ű ös ag . Ne  i ádkozol, és e  di sőíted Őt. Akkor g ere ki 
ide az oltárhoz velem és mondd: - Ura , e aptól kezd e foglak Téged. Igaz, őszi te szí el 
akarlak szolgál i Téged a ai aptól kezd e… Meg árlak titeket. G ertek ide ost az 
ülőhel eitekről. A tö iek pedig tartsák a fejüket eghajt a. Csak adjatok ekik hel et, hog  
tudja ak előre jö i. Szeret ék i de  sze él t lát i, akik fele elték a kezüket és akik 

egg őződtek arról, hog  e  jól á tak Vele.  Kérlek, álljatok ide eg  rö id imádság 
erejéig, aztá  e jetek issza a hel etekre, ielőtt efejezzük.  

Iste  keg el é ől eg  asszo  olt az, aki először az oltárhoz i dult. Most pedig ár a 
férfiak is jönnek. Isten áldjon meg. (Branham testvér imádkozik egy asszonnyal.) Ez a kis 
hölgy itt megtért és azt mondta: - Csak szeret é  i ád i Őt… Óh, Iste e . Ne  aj, ha 



  

le aradsz a a soráról, it szá ít az eked? G ere ide. Test ére , test ér ő , ez tö et 
jelent neked, mint egy vacsora. Lehet, hogy ez jelenti azt, hogy a Mennybe mész. Lehet, 
hogy ez jelenti számodra az Örök Életet. Nem számít, hogy pünkösdi, baptista, vagy bármi is 
legyél, nem számít. Gyere ide. Gyere ide. Tudod, hogy rosszul bántál Vele. Gyertek ide. 
Indián barátaim itt, Isten áldja meg a szíveteket. El akartam menni az apacs rezervátumba. 
Visszajö ök ajd. El eg ek oda. Ne  jöttök akkor, ha… Fe t a teraszo ? Ne hidd, hog  túl 
messze vagy. Majd ha egy napon a pokolba érsz, akkor leszel csak túl messze. De ma délután 
nem! Akkor hát jöttök? Így van. Gyertek ide.  

Me ire… Két süket-néma fiú jön errefelé, akik jelbeszéddel beszélnek. És vannak, akikhez 
Isten olyan jó volt, hogy megadta nektek a hallásotokat, ti meg ültök ott és nem mozdultok. 
Óh, Istenem! Azt mondod: - Nézd, prédikátor. Neke  doktori í e  a … Ne  érdekel, 

id a ! Kőszí ed is a . I ká  i ádd Őt addig, a íg teheted! „Csókoljátok a Fiút, amíg 
tehetitek, nehogy felgerjedjen haragja!” É  a szí e el akaro  Őt sókol i. Két fiatal 
ember állt fel a teraszon és most jönnek errefelé, csak fiatal férfiak. Hát nem jöttök? Várunk. 
Akarjátok csókolni a Fiút? Akartok megállni itt mellette és azt mondani: - Úr Jézus, teljes 
szí e ől saj álo , ahog a  élte . G ülekezeti tag olta . Ige , igaz, de soha e  á ta  
Veled jól. Én is a könnyeimmel akarom mosni a lábadat. A bizonyságtételemmel akarom a te 
jó illatodat árasztani. El akarom mondani a világnak, hogy szeretlek Téged! Féltem a 

u kahel e e . Félte  a szo szédo  iatt. I ádkozta … Lehet, hog  tö é e  fog 
szeretni engem. De, Jézus, engem nem érdekel, hogy ki szeret e ge , ha Te szeretsz… 
Minden ember halandó. Meg fog halni, mint te, de Krisztus halhatatlan. Hát nem jöttök?  

Amint vagyok, úgy fogadj el,  
Bocsánattal és megváltással, 
Mert ígérem, hogy hinni fogok, 
Óh, Isten Báránya! Jövök! Jövök! 

Most pedig, mivel sok ember áll itt, megkérdezem, hogy hány prédikátor jönne ide velem? 
Szeret é  lát i, hog  i ől ag tok. É  is idehel eze  aga at az oltárra. Bű ös ag ok. 
Iste  o sá atát akaro . É … Iste  áldjo  eg e eteket, férfiak és asszo ok. Most 
fig eljetek, pásztorok, hölg ek és urak. Va  eg  dolog, a i e  tudo , hog  ű ösök 
vagytok itt Phoenix (fínix)- e . Bű ösök ag tok a a , hog  e  jó közösségetek a . Hát 
nem szégyellitek magatokat? Nem szégyellitek, ahogyan bántatok Vele? Csak nézzétek meg 
a prédikátorokat, mind férfiak, mind asszonyok! Óh, Istenem! Hányan sajnáljátok, hogy így 
bántatok Jézussal? Emeljétek fel a kezeteket. Kezemet Istenhez emelve, én is szégyellem 
magamat. Sok hely van, ahová elmehettem volna, és ahová nem mentem el. Sok dolog van, 
amit megtehettem volna, de mégsem tettem meg. Azt gondoltam, hogy túl fáradt vagyok. 
De miközben most prédikáltam, valami azt mondta nekem: - És mi van veled? Én ezt 
pontosan magamnak prédikáltam.  

Jézust meghívták a farizeushoz. Fáradt volt és elcsigázott, fájt a torka, de még úgyis 
elment. Pedig tudta, hogy nem látják szívesen. Úgyis elment. Én pedig szégyellem magam! 



  

Megtérek. Megtérek Iste  előtt és itt a hallgatóság előtt. És ha te is egtérsz, test ére , 
teljes szí ed ől, és test ér ő , akkor iztos ag ok e e, hog  Krisztus, Aki itt áll ost 
közöttünk, megbocsát nekünk. És olyan közösségünk lesz itt Phoenix (fínix)-ben, mint 
amilyen a pünkösd napján volt. Mindnyájan, testvérek, csak bontsátok le a válaszfalakat. 
Csak felejtsétek el azokat. Akár Isten Gyülekezeteihez tartoztok, vagy baptisták, vagy 
reformátusok, vagy Egység-hí ők, ag  ár ik leg etek is! Háro ság hí ők, ag  ár ik 
legyetek is, csak felejtsétek el. Csak imádjuk az Úr Jézust.   

Most pedig, ti többiek, akik itt álltok i de felé az épület e … Való a  ko ol a  
gondoljátok? Emeljétek a kezeteket Istenhez. – É  egtesze . Iste  keg el é ől 
megteszem! Most pedig, hogy már leeresztettétek a kezeteket, fogjatok kezet valakivel és 
mondjátok: - Isten áldjon meg, testvérem. Iste  áldjo  eg, test ér ő … Me jetek oda 
hozzá és fogjatok kezet egymással. Mondjátok: - Iste  áldjo , test ére … Mi de hol… - 
Saj álo , hog  úg  á ta  eled, ahog  tette … Ha köztetek elle ségeskedés a , akkor 
menjetek oda ahhoz az emberhez és hozzátok rendbe azt a dolgot. Isten áldjon, testvérem. 
Iste  áldjo , test ér ő . Iste  áldjo , test ére . Iste  áldjo , test ére !   

Óh, drága az a folyam,    
Mely fehérré tesz, mint a hó. 
Más forrást nem ismerek,  
Csakis a Jézus vérét!           
Mi ossa el ű ö et?        
Se i ás, sak… (Csak maradjatok itt egy percre, csak maradjatok.) …Jézus vére. 
Mi gyógyít meg engem?         
Semmi más, csak Jézus vére.     
Óh, drága az a folyam 
Ami fehérré tesz, mint a hó 
Nem ismerek már forrást,  
Csak a Jézus vérét.  

Hányan érzitek jól magatokat? Csak emeljétek fel a kezeteket. Csak magasztaljuk így Istent. 
Bra ha  test ér és a g ülekezet tapsol.  Di sőség Iste ek! Ti prédikátorok, asszo ok és 

férfiak, hányan mondjátok: - Iste  keg el é ől a ai aptól kezd e i de  felekezeti falat 
lero olok… Maradjatok sak a saját g ülekezetetek e ! – És örömmel fogok kezet a 
test ére el, ár külö özü k eg ástól. Eg ütt űködök ele. Megteszek i de t, hog  
a Krisztus üg ét előré  ihessük… Ti… Megteszitek ezt? Csak e eljétek fel a kezeteket. 
Mondjátok: - Megtesze . Iste  keg el é ől egtesze … Hiszek ektek.  

Óh, drága az a folyam,   
Mely fehérré tesz engem, mint a hó 
Nem ismerek más forrást,  
Csakis Jézus Vérét…            

És i a  eletek, itt az oltár körül? Jól érzitek agatokat? Érzitek, hog  i de  ű ü k 



  

el osatott? Mi tudja el os i a ű ö et? Se i ás, sakis Jézus ére, e  az, hog  eg  
másik felekezethez csatlakozom, hanem csakis Jézus Vére! Óh, térjetek haza békességben. 
Isten legyen veletek. Menjetek el e gyülekezeteitekbe. Támogassátok azokat. Álljatok a 
pásztorotok mögött. Álljatok Isten programjai mögött. És imádkozzatok a pásztorotokért, és 

hadd söpörjön végig egy régimódi ébredés Phoenix (fínix)-en. Nemsokára Roberts (rabörtsz) 

test ér… Újra itt lesz. A ikor pedig eljö ek, i de ki, eg  szí el e jetek és űködjetek 
együtt, és érezzétek nagyon jól magatokat. Ne térjetek át. Csak menjetek a saját 
gyülekezetetekbe és imádjátok Istent. Amikor a szolgálatnak vége, hí játok eg őket a 
gyülekezetetekbe. Ha a másik testvér nem tartja a szavát, az legyen közte és Isten között. Ti 
tartsátok eg a sza atokat Iste ek, ez a legfő  dolog!  

Mi oshatja el a ű ü ket?  
Semmi más, csak Jézus Vére! 
Mi gyógyíthat meg engem?               
Semmi más, csak Jézus Vére.   
Óh, drága az a folyam,    
Amely fehérré tesz, mint a hó! 
Nem ismerek más forrást,  
Csakis a Jézus Vérét!           

A minap reggeli közben azt mondtam: - Iste  öröksége eg  so k a  kezdődött el. 
Valahányszor növeked i kezdett, egette a her ó eg a sáska… Azt o dta : - Egy 
napon Isten eljön egy rovarfújóval. Szeretetet fog a fa köré fújni, amíg egyetlen hernyó sem 
fog tud i rá ász i… Íg  a . Hisze , hog  ezt éppe  ost égzi, ti is hiszitek? Ige , ura ! 
Mi ez? Az Úr Jézus egész Teste! Mind ti metodisták, baptisták, reformátusok, egység-hí ők, 
kettőség-hí ők, és leg etek árkik is, Jézus Krisztus szeretete töltesse  ki a szí ü k e  a 
Sze tlélek által és teg e  i ket test érekké és test ér őkké! A ű ei ket a Vér mossa el! 
Milyen csodálatos ez! Milyen hálásak vagyunk Istennek!  

Stadklev (sztedszklev) testvér, gyere ide egy percre. Rendben van? (Valaki azt mondja: - 
Ámen!) Ez a férfi, aki velem volt Afrikában, tízezreket látott Krisztushoz jönni egy alkalmon. 

Julius Stadklev (júliusz sztedszklev) testvér, téged kérlek meg, hogy imádkozzál ezért a 
hallgatóságért. Aztán nemsokára hazamegyünk. Szeretnél mondani valamit, testvérem? 
Akarsz mondani valami? Ma este 7:30-kor lesz összejövetel. Ha Isten megengedi, akkor itt 
leszü k. I akárt ákat is ad ak ki a kö etkező… Há kor? :3 -kor. Gyertek el. Remélem, 
hog  ag  kitöltetésü k lesz a a esti g óg ulásra. Hozzátok el a ű ös arátaitokat. 
Néhány óra múlva ismét prédikálni fogok nektek, ha az Úr engedi. Most pedig menjetek és 
ebédeljetek meg, aztán gyertek vissza, és most már bezárjuk a szolgálatot.  

Most pedig, ha a pásztorotok megnyitja az ajtókat, akkor ma este menjetek a saját 
gyülekezetetekbe. Mert az a ti kötelességetek helye. Ha az Isten Gyülekezeteihez tartoztok, 
akkor oda e jetek. Ha az Eg esültekhez tartoztok, akkor oda. Ha… Bár il e  
gyülekezethez tartoztok, ma este foglaljátok el a ti kötelességetek helyét. Én evangélista 



  

ag ok. Látjátok? Ha pedig ti… Ha estére ezár ak, akkor g ertek le ide, és leg etek elü k. 
És ha nincs itt gyülekezetetek, akkor gyertek el hozzánk. Menjetek el az étterembe és 
eg etek, hí játok el a pi ér őt is ide a este. Re éljük, hog  találkozu k eletek. Addig 
pedig, erre éreztem vezetést: a kedves barátom annyi próbán és nehézségen ment át velem 
keresztül, hullá heg eke  és hullá ölg eke … Szeret é , hog  ő o dja el a efejező 
imádságot. Isten áldjon meg, Julius (júliusz) test ér. Mialatt eghajtjuk a fejü ket…  

*** 

 

 

William David Upshaw gyógyulása (1951) 

(Owen Jorgensen) 

 

„Ezen az estén 1951. februárjában, miközben Bill a szolgálatáról beszélt a 
hallgatóságnak Los A geles e , érezte, hog  az Úr a g ala el ozdul ellőle, és eg  a 
hallgatóság felé. Ez önmagában nem volt szokatlan dolog az összejövetelein, kivéve azt, 
hog  az a g al általá a  árt ezzel, a íg az i asor el e  kezdődött és elég ag  hitük e  
volt az embereknek. Bill figyelte a közönséget, miközben beszélt. Aztán meglátta: ott volt a 
Tűzoszlop ol a  élese , i t eg  fé képezőgép akuja. Eg  éko , öreg e er fölött állt 
meg, aki a terem végében ült a sor széléhez közel. 

Bill figyelte azt a természetfölötti fényt, amíg az egy látomást bontott ki. Bár a szemei 
teljesen nyitva voltak, többé nem látta a Kálvária templom közönségét. Helyette egy fiút 
látott, aki nyári napon egy szekérnyi szénát húzott. A fiú felmázott a szénakazal tetejére és 
elkezdte a vasvillával leszedni a szénát. Bill elméjének egy része tudta, hogy a los angeles-i 
Kálvária templomban van, és több ezer emberhez beszél, de az elméjének az aktív része 
annál a szénakazalnál volt, és figyelte a kinyíló drámát. Olyan érzés volt, mintha egyszerre 
két helyen lett volna. 

Amint figyelte, továbbra is a mikrofonba beszélt. – Látok egy fiút, amint egy szénakazal 
tetején játszik. Nagyon furcsa öltözéket visel. Óh! Leesett a szénakazalról és beverte a hátát 
a szekér élébe. Látom, hogy egy ember fel eszi őt és el iszi az or oshoz. Az or os ak fehér 
bajusza van, a szemüvege pedig lecsúszott az orra hegyéig. Az orvos próbál segíteni a fiún, 
de nem tud. Semmit nem tehet érte. Az orvos hazaküldi a fiút, hogy maradjon ágyban. A 
fiúnak olyan fájdalmai vannak, hogy még azt a rezgést sem bírja elviselni, amikor valaki 
végigmegy a szobája padlóján. A családja lyukakat ásat a padlóba, hogy ne legyen olyan 
rezgés. Most a fiú dolgozik ala i … Óh, ő ír. Most ag  e erre álik. Láto , hog  
tolószék e  tolják őt, és még egy kicsit járni is tud, ha mankót és deréktámaszt visel. Látom, 
hogy egy padnál ül, és az emberek megtapsolják a beszédeit. És testvérek, nem tudom, 
miért, de a Fehér Házat látom, Washington D.C.- e . Most el e t a láto ás… 



  

A láto ás elhag ta őt, és Bill újra a Kál ária te plo a  összeg űlt e ereket látta. 
Már nem látta az angyal világosságát ott hátul, ezért azoknak az arcát figyelte, akik arrafelé 
ültek, amerre a fény volt. – Ott van! – o dta Bill, előre utat a. Az az öreg e er ott 
hátul, ako a sor szélé  ül, ellette a a kókkal…  

Miközben mindenki hátrafordult, Bill megkérdezte Howard-tól, hogy hány imakártyát adtak 
ki. Ho ard az útjuk i de  estéjé   kárt át adott ki. …  A i t Ho ard felsorakoztatta 
az embereket, Ern Baxter odament Bill-hez és azt mondta: - Branham testvér, tudod, ki az az 

e er, akiről a láto ást láttad? – Ne , e  tudo … - William Upshaw (wiliem ápsa), az 
Eg esült Álla ok korá i kép iselője. Szeret e eszél i eled, ezért hátra ezettü k ég eg  

ikrofo t… Az eg ik diakónus bekapcsolta azt a mikrofont. Usphaw (ápsa) úr hangját 
mindenki hallhatta a hangszórókból. – Fiam, honnan tudtad, hogy leestem és megsérültem, 
amikor még gyerek voltam? Bill azt felelte: - Uram, soha korábban nem hallottam rólad. 
Csak azt tudom elmonda i, a it a láto ás a  látok… - Hát, pontosan ez történt. William 

Upshaw vagyok és nyolc évig voltam Georgia (dzsordzsa) álla  ko gresszusi kép iselője. 
1932- e  i dulta  az el ök álasztáso , de e  erte , ert elle e olta  a szeszfőzés 
és árusítás engedélyezésének. Ma is ellene vagyok. 18 éves voltam, amikor megsérültem. 66 
éve vagyok nyomorék: 7 évet kellett ágyban töltenem és 59 évet tolószékben és mankóval. 
Re getegszer i ádkoztak ár érte , sikertele ül. Néhá  appal ezelőtt Doktor Ro  Da is 
(roj dévisz) tanácsolta, hogy jöjjek el ide és kérjelek meg téged, hogy imádkozz értem. Fiam, 
meg fogok gyógyulni? 

- Nem tudom, testvérem, nem tudom neked megmondani. Csak azt tudom 
el o da i, a it a láto ás a  látok. És ost a láto ás el e t tőle . …  

Aznap este a Kál ária te plo a   e ert álasztottak ki az i asor a, és ők 
eg esé el előre jöttek, i deg ik a aga saját pro lé ájá al, a it a láto ások po tosa  
megállapítottak. Amint sor került az utolsó emberre, Bill megbotlott, és majdnem 

összeesett. Ern Baxter (örn beksztör) előrelépett, hog  elkapja őt, de Bill issza erte az 
eg e súl át. Megdörzsölte az ar át. Az ajkai astagok oltak a őre pedig a ira eg últ, 
mintha már vérkeringés sem lett volna benne.  

Hirtelen egy újabb látomás jelent meg. Bill egy fiatal orvost látott fehér orvosi 
köpenyben. Az orvos szemüveget viselt vastag lencsével és egy kerek reflektor volt a 
homlokán. Karba tett kézzel lenézett, és csalódottan rázta meg a fejét. Bill követte az orvos 
tekintetét és azt mondta: - Egy fiatal or ost látok, éko  és agas; ara ssárga keretű 
sze ü eg a  rajta. Eg  kis szí es őrű lá t űt, aki úg  5-6 éves lehet. A manduláját vette 
ki, de valami hiba történt, és a kislány a vállától lefelé lebénult. 

Ugyanebben a pillanatban amelyben a látomás elhag ta őt, Bill hallotta, hog  eg  
asszo  felsikolt. A tere  hátsó felé ől eg  ag dara  fekete asszo  jött i dult eg előre. 
Eg  kerekes feszítőkeretet húzott aga utá , és eg fol tá a  kiáltozott: - Uram, irgalmazz! 
Az az én kislányom volt! Több diakó us is pró álta egállíta i őt. De ol a  üg es olt, i t 



  

eg  fut allista, és erős karjai al az a ag dara  asszo  félretolta a diakó usokat, és sak 
jött előre. Végül eg  sor a elé álltak férfiak, ezért eg kellett áll ia, de to á  kia ált: - 
Tiszteletes, az az é  kis a á  olt! És po t íg  ézett ki az or os. Két é el ezelőtt törté t, 
és azóta sem járt a kislányom. Akkor most meggyógyult? 

- Ne  tudo , é é . A i t a kép iselő ek is o dta  korá a , sak azt o dhato  ki, 
amit a látomásban látok. Az ott a te kislá od, azo  a feszítőkerete ? – Igen, már annyit 
i ádkozta  a g óg ulásáért… - Nos, néném, én is imádkozhatok érte, és talán az Úr Jézus 

egg óg ítja őt, de hog  aló a  íg  lesz, azt e  o dhato  aga tól… Rá ézett a 
testvérére: - Howard, ő az utolsó sze él  az i asor a ? Ho ard óli tott és jelzett az 
utolsó sze él ek, hog  lépje  előre. Bill észre ette, hog  eg  sötét sík húzódott égig az 
emberek feje fölött. Amint figyelte, a csíkból egy utca lett. Aztán látott egy kis fekete lányt 
az utcán ugrálni egy babával a kezében. Bill azt mondta az anyukának: - Néném, Jézus 
Krisztus egjutal azott a hitedért. A kislá od egg óg ult… A eghatottságtól re eg e 
az a uka odalépett a feszítőkerethez és egpuszilta a lá át. Aztá  fel ézett és azt 
mondta: - Tiszteletes, mikor lesz jól a lányom? – Már ost is jól a , é é … Miköz e  az 
a uka az e a gélistára ézett, a kislá  ki újt a feszítő ől. A i t iztosa  érezte, hog  a 
lábai megtartják, felsikoltott. Az anyukája megfordult és felsikoltott, és aztán hanyatt esett, 
a diakó usok karjai a. Eg  per el késő  a a és lá a kéz a kéz e  sétáltak égig a sorok 
között, magasztalva Istent. A tömeg pedig lelkesen csatlakozott hozzájuk. 

Bill fig elte őket, a íg a a és lá a hátraértek. – Látjátok, mire képes az Úr Jézus – 
mondta, de már annyira gyenge volt, hogy elharapta a szavakat. Oda akart fordulni, hogy az 
imasorból az utolsó személlyel beszéljen, amikor újra észrevett egy mozgást a szeme 
sarká ól. A i t jo a  egfig elte, Bill a kép iselőt látta járni az utcán, a hallgatóság felett. 
Upsha  kép iselő sokoládé ar a öltö t iselt fehér síkokkal és eg  déli kalap olt a fejé . 
Itt a g ülekezet e  az idős álla férfi  sötétkék öltö  olt örös akke dő el. – Kép iselő 
úr, van önnek barna öltönye, véko , fehér síkokkal? Az idős úrie er fogta a ikrofo t és 
azt mondta: - Ige , fia . Teg apelőtt ette …  

Most már Bill tudta, mi fog történni. – Test ére , őszi te e er oltál és i deze  
évek alatt tisztelted Istent. Isten most megjutalmaz azzal, hogy életed utolsó napjait 

oldoggá teszi. Most ár járhatsz, kép iselő úr. Az Úr Jézus Krisztus egg óg ított téged… 

Upshaw úr nem tudta, mit tegyen. Azt mondta: - Di sőség Iste ek! Fia , ha Jézus 
Krisztus e gedi, hog  a kó élkül járjak, élete  hátralé ő részét az ő di sőségé ek 
szentelem! 

- Kép iselő úr – Bill megállt és megbotlott. Érezte, hogy rohamosan fogy az ereje. Ern 

Baxter és Leroy Kopp (líroj kop) tá asztották őt és elkezdték le ezet i az e el é ről. Bill 
azt suttogta: - Kép iselő úr, Jézus Krisztus Nevében állj lábra és járj. Isten meggyógyított 
téged. Ez ÍGY SZÓL AZ ÚR! 

Leroy Kopp (líroj kop) pásztor visszlépett a mikrofonhoz és azt mondta: - Branham 



  

test ér azt o dja, hog  a kép iselő egg óg ult! 

Willie Upshaw szíve repesett. Azt mondta magának: - Branham testvér ismeri Isten 
gondolatát, ezért most hitben ki kell lépnem és elfogadnom Jézus Krisztust Gyógyítómnak. 

Érezte, hog  ala i hűs dolog söpör égig a testé . Félrerúgta a a kóit, felállt és 
kilépett a széksor ellé. A lá á a  lé ő idegek, amelyek hosszú ideig halottak voltak, most 
élettől ele e edtek eg. Vér ára lott az összeaszott iz ai a. Csodálatos ódo  a lá ai 
tartották őt. Még eg  lépést tett, és ég eg et. Járt! Segítség élkül járt! 

Miközben a közönség Istent magasztalta, Willie Upshaw végigsétált a sorok mellett és 

kezet fogott a megdöbbent Leroy Kopp (líroj kop)-pal. Aztán olyan helyre állt, ahol mindenki 
láthatta őt, és Willie Upsha  lehajolt, és egéri tette a lá ujjait… 

 

*** 

 

 

„Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim; 
Akkor balgatag és tudatlan volnék én,  

oktalan állat volnék te irántad. 
De én mindenkor veled vagyok,  

te fogod az én jobb kezemet. 
Tanácsoddal igazgatsz engem, 

 és azutá  di sőség e fogadsz e e ge . 
Kicsodám van az egekben?  

Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! 
Ha elfogyatkozik is testem és szívem:  

szíve ek kősziklája és az é  öröksége   
te vagy, óh Isten, mindörökké! 

Mert í e, aki eltávoz ak tőled, elvesz ek:  
mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled. 
De én? Az Úr Istenben oly igen jó nékem.  

Az Úr Istenbe vetem reménységemet,  
hogy hirdessem minden te cselekedeteidet.” 

 

(Zsoltár 68: 21-28) 

 


