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1 Higgy ó, csak higgy, higgy ó, csak higgy,  

 Minden lehetséges, csak…  

       Hogyan, most ezen az úton; 

 Hiszek Uram, hiszek Uram, 

 Minden lehetséges, hiszek Uram; 

 Hiszek Uram, hiszek Uram, 

 Minden lehetséges, hiszek Uram.  

       Maradjunk állva, fejünket meghajtva.  

       Uram, ne legyen ez csak egy ének, hanem legyen a mi szívünk mélyéből énekelve, „Most 

hiszek!” A tanítványok egyszer azt mondták, miután Jézus olyan sok hatalmos dolgot tett, azt 

mondták, „Uram, most hiszünk.”  

       Jézus azt mondta, „Most hisztek?”  

2   Ők azt mondták, „Hisszük, hogy Te mindent tudsz, és nincs szükséged rá, hogy ember 

tanítson Téged.” Tehát, Atyám, mi felismerjük ma este, hogy nincs szükséged a mi 

tanításunkra, de nekünk szükségünk van a Tiédre. Ezért imádkozunk, hogy taníts minket 

arra, hogyan imádkozzunk, hogyan éljünk, és hogyan higgyünk. Add meg ezt, Uram, ezen a 

szolgálaton keresztül ma este. Ha valamire szükségünk van, add meg nekünk, Urunk. Kérjük 

ezt Jézus Nevében. Ámen.  

3   Tudom, hogy ma este újból sokaknak állniuk kell. És kint találkoztam olyan csoportokkal, 

akik azt mondták, hogy nem tudnak bejutni, és az ő autójuk rádiójában hallgatják. És most 

megpróbáljuk olyan gyorsan, amint csak tudjuk ma este, vasárnap estét átadni a betegekért 

való imádkozásra, amint felállíthatunk itt egy imasort. De ezt a szolgálatot ma este a 

betegekért való imádságra szenteljük.  

4   Akarom, hogy felépüljetek most a… Istennek Szent jövendöléseiben (nagy 

bölcsességeiben), hitben, ennek az órának a hitében. A hit! Ebben a korszakban több hitre 

van szükségünk, mint valaha volt, bármelyik korszakban, mert ennek elragadtatási hitnek 

kell lenni, hogy fel legyünk vitetve. Ezért azt akarjuk, hogy mindent higgyetek ma este, amit 

láttatok, hallottatok, az Igét, amit hallottatok a prédikációban, a jeleket és csodákat, 
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amelyeket láttatok megtörténni. Azt akarjuk, hogy őrizzetek meg mindent a ti szívetekben, 

gondolkodjatok arról, hogy vajon Istentől való-e vagy nem.  

5   Úgy van, mint az öreg Elizeus mondta, „Ha Isten Isten, akkor szolgáljatok Neki.” És ha 

Jézus minden Keresztény dolognak a középpontja, akkor azt hiszem, minden más dolgot el 

kellene engednünk és Hozzá kötődnünk. Ne felejtsétek, hogy Ő a Központ, Ő az Sarkcsillag, Ő 

a Végső, Ő az Abszolút. És ha Ő az Sarkcsillag… csak egy dolog van, ami a Sarkcsillagra mutat, 

ez az iránytű, amellyel vitorláztok. És az iránytű, amellyel én megpróbálok veletek vitorlázni 

az az Ige, és az Ige mindig Rá mutat.  

6   És mi érezzük, hogy egy nagy nyomorúságos időn megyünk át, és megpróbáltatásokon, 

zavarodottsági időn, és aggodalom a nemzetek között, és mindenféle dolgok történnek, 

néha elborítanak, mint… Mindenütt látom, mint egy… egy hajóban, kint a tengeren. És az 

enyém a felelősség a hajón. Hogyan fogjuk mi megtenni? És itt jön egy fehér tarajos hullám, 

százszor nagyobb a hajómnál. De mindegyikkel megbirkózunk. „Mi több mint győztesek 

vagyunk Általa.” A Kapitány, a Főkapitány kezében tartja a kötelet, ami a hajóra van kötve, 

és át fog húzni minket. Minden egyes hullámon.  

7   Most ma este, így siethetünk, és korán kiengedlek titeket. Mi nagyra értékeljük, hogy 

nagy távolságot vezettek, és így tovább, és hogy nektek vezetni kell, és áldozatot hoztok. És 

látjátok, ez arra késztet engem, ahol csak állni akarok, és csak beszélni, és mindent 

megtenni, hogy segítsek nektek. De, amikor itt vagyok, igyekszem megnyomni, ahogy csak 

tudom, hogy segítsek abban a pillanatban, amint itt vagyunk. Aztán veszitek… Ha túl sokat 

adtok az embereknek egyszerre, nem emlékeznek rá. Csak egy dolgot kell venned, és 

tartsátok azt egyenesen a személynek, amíg meg nem látják. És amikor a szívükben 

megszilárdították, aztán fognak… aztán taníthattok nekik valami mást. Csak lépésről lépésre 

megyünk.  

8   Most imádkozzatok és legyetek jókedvűek, és higgyetek ma este a gyógyulásotokért. Nem 

hiszem, hogy az értelmetekben bármely kérdés merül fel erre az időre vonatkozólag. Nem 

hiszem, hogy az elmétekben van egy kérdés, hogy Isten az Ő népe között van-e vagy sem. 

Hiszem, hogy mindannyian hiszitek ezt. És én… Nincs kétségem róla. Ismerem az én népem, 

barátaimat, és Krisztus barátait, Krisztus gyermekeit, hiszem ezt.  

9   És nagy örömömre szolgál, hogy megláthatom, amikor tudjátok, hogy van egy Üzenetetek 

Istentől, és átadjátok a népnek, és látjátok az emberek reagálását Arra. Akkor visszanéztek 

és azt mondjátok, „Köszönöm Neked, Atyám.” Ó, milyen egy öröm, ha láthatjuk, hogy a 

gyermekek eszik a hozzájuk küldött Kenyeret! Felismeritek, hogy ez egy látomás volt évekkel 

ezelőtt itt, ebben a gyülekezeti házban? Ez igaz, „Az Élet Kenyere.” Neville testvér, te lehet, 

emlékszel rá. Nagyszerű idő!  

10   Most lapozzunk, ha akarjátok követni az felolvasást, vagy lejegyezni azt, csak… Azt 

hiszem, nem lenne helyénvaló egy szolgálat Isten Igéjének a felolvasása nélkül, és néhány 
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megjegyzést elmondani, ha ez egy gyógyító szolgálat lenne, vagy bármilyen. Mindannyian 

megértjük. Azt hiszem, hogy nincsenek idegenek közöttünk. De mindannyian értjük, hogy mi 

a gyógyulás. Ez nem az, amit valaki tehet nektek; hanem az, amit Isten már megtett értetek. 

A megváltás ugyanazon a vonalon történik. Az egyetlen dolog, hogy megkapják az emberek, 

hogy higgyék, ez az Igazság. És Isten tanítja ezt az Ő Igéjében, és azután bebizonyítja 

azoknak, akik hiszi Azt, mert Ő mondta, „Minden lehetséges azok számára, akik hisznek.”  

11   Azt mondjátok, „Semmi sem lehetetlen Istennek.” Hiszitek ezt? Akkor semmi sem 

lehetetlen nektek sem. „Mert minden lehetséges azoknak,” (Isten egy Személy) „azoknak, 

akik hisznek.” Látjátok? Tehát nincs semmi lehetetlen nektek, mert ti, ha csak hihettek.  

12   Most az 1. Királyok 17. részből szeretném felolvasni az első hét verset, ha az Úr akarja.  

És szóla a Thesbites Illés, a Gileád lakói közül Akhábnak; Él az Úr, az Izráel Istene, aki 

előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én 

beszédem szerint.  

És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván;  

Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérith patakja mellett, mely a 

Jordán felé folyik.  

És a patakból lesz neked italod; a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak 

téged ott.  

       Figyeljétek meg, „tápláljanak téged ott,” nem valahol máshol. „Ott!”  

Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék; és elméne és leüle a Kérith 

patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. (A Jordántól keletre van.)  

És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.  

És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak; mert nem volt eső a földre.  

13   Az Úr adja az Ő áldásait Igéjének olvasásához. És most, ma este, szeretnék venni egy 

szöveget, „szellemi Táplálék megfelelő időben.” Ma reggel volt egy leckénk, „Istennek 

szolgálni, vagy próbálni szolgálni Neki anélkül, hogy… hogy ideje lenne, szezonja lenne, helye 

lenne, vagy a személy lenne.” És most ez: Szellemi Táplálék megfelelő időben.  

14   Ez a próféta, Illés, nagyon keveset tudunk róla. De tudjuk, hogy ő volt Isten szolgája 

abban az időben.  

15   És Isten már háromszor használta az Ő Szellemét, amely Illésen volt, megígérte még 

kétszer; ötször, a kegyelemnek száma. Először Illésen használta Azt; kettős mértékben jött 

Elizeusra; volt Keresztelő Jánoson; és látszólagosan jönni fog, hogy kihívja a pogány 

Menyasszonyt; és jönni fog Mózessel, hogy hazavigye a Zsidókat. Ez igaz. Öt alkalommal, 

amint Isten megígérte, hogy használja az Illés Szellemét, és már háromszor megtette.  
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16   Nos, ez a nagy próféta, mi nem tudjuk honnan jött. Tudjuk, hogy tisbei volt. De honnan 

jött ő… 

17   Keveset tudunk a prófétákról. Nem tudjuk honnan jöttek. Nagyon ritkán… Nem ismerek 

bárkit azokból, hogy gyülekezetből jött, vagy bárki azokból származna. Csak közönséges 

emberek voltak, félelmet nem ismertek, és gyakran műveletlenek. És soha nem írtak 

semmit, ők maguk. Ézsaiás és Jeremiás, egy pár közülük írt valamit, de ez a nagy ember, Illés 

soha nem írt valamit. Sokan közülük nem írtak; talán nem tudtak írni. De olyan emberek 

voltak, akik kemények (csiszolatlan, faragatlan). Nincsenek olyan emberek, mint ezek a régi 

próféták a Bibliában. Ők szembeszálltak királyságokkal, királyokkal, emberekkel, 

gyülekezetekkel, és minden mással, és szilárdan megálltak Istennek Igéjénél, és Isten 

igazolta őket. Ők nagyon kemény (erős) egyének voltak.  

18   És ez az Illés volt az egyik legcivilizálatlanabb közülük. Ő egy ember volt a pusztaságból. 

Ő kijött a pusztaságból; a pusztaságban élt. A Biblia azt mondja, hogy szőr öltözéke volt. 

Körbe beborította magát egy báránybőrrel, és egy darab bőrrel, egy tevebőrrel beborította 

az ágyékát, nagyon… szakáll borította az ő arcát, azt gondolom egy nagyon durva kinézetű 

ember volt, és megvizsgáljuk.  

19   De mi nem… nem mindnyájan haltak meg. Ők nem mind halottak. A Niceai tanács 

napjaiban… sokan közületek, akik elolvasták A Niceai tanács a korai gyülekezetről, amikor ők 

akartak csinálni egy szervezetet, és az összes többi gyülekezetet feloszlatni, és egybejönni, 

amikor a Niceai tanácsban voltak, bejött oda a pusztából kemény ember, mint Elizeus, csak 

növényeket evett; nagy kemény ember. De a méltóságok, a magas-rangúak, Konstantin 

alatt, és így tovább, elcsendesítették az ő hangjukat. Mert ezek a próféták tudták, hogy a 

búzamagnak, a Menyasszony Gyülekezetnek a földbe kellett esni, ugyanúgy, mint a 

Vőlegény búzamagnak a földbe kellett esni. És az ott feküdt ezer évig.  

20   Ezért írják a könyveikben ma, „Hol van a hangtalan (néma) Isten, aki állni tudott és 

szemlélni, nézte a kisgyermekek meggyilkolását, és oroszlánok asszonyokat darabokra 

téptek, ül az egekben és semmit nem mond arról?” Ők nem ismerik az Igét. A búzamagnak a 

földbe kellett esni. Hogyan tudott egy igazságos Isten állni és nézni a Saját Fiát leköpik és 

meghal, és így tovább? De ez az Ige szerint volt, hogy így kellett lenni. És így van ez még 

ebben az órában is.  

21   Illés egy nagy ember volt. Ő előtte egy bűnös nemzedék volt. Akháb volt a király, az apja 

ő előtte gonosz volt. Salamon óta az egyik gonosz király a másik után volt. És ez a férfi, 

Akháb, aki huszonkét évet uralkodott Samáriában, a legrosszabb közülük. Ő valódi modern 

oktatás híve volt. Hitt a vallásban, feltétlenül. És mindent a modern irányzatban tartott. 

Négyszáz Zsidó prófétája volt, mindegyik jól iskolázott és képzett. Isten küldött neki egyet, és 

nem hitte azt, és ez Illés volt.  
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22   De ez a tisbei Illés a pusztaság embere volt. Nem egy simulékony (puha) ember; ő egy 

kemény ember volt. Egy nap, miután Akháb vétkezett, amíg Isten nem állhatta többé azt, 

szólt Illéshez a pusztaságban. És itt jön le a Samáriába vezető úton, ahogy gyakran 

szemléltettem; talán fehér szakáll borította az egész arcát, a kopasz feje ragyogott a 

napsütésben, a kis öreg keskeny szemei, kezében egy bottal, egy mosollyal az arcán, 

egyenesen Izrael királyához ment, és azt mondta, „A… Még harmat sem fog esni, amíg én 

nem szólítom.”  

23   Isten adjon nekünk ilyen embert, látjátok, embert, aki tudja, mit csinál a kifejezéssel, ÍGY 

SZÓL AZ ÚR.  

24   Most megállapítjuk, hogy mielőtt ezt megtette, Isten elhívta őt. Isten beszélt vele, ezért 

nem félt semmitől. Ő nem félt az ő üzenetétől, hogy az nem fog megtörténni! Tudta, hogy az 

összhangban volt az Úr Igéjével, és tudta, hogy ő Isten prófétája volt arra az órára. Emiatt a 

király akár lefejeztetné, börtönbe vetné, bármit is tennének, az nem számít; neki volt egy 

megbízása, „ÍGY SZÓL AZ ÚR,” egyenesen a király arcába. Milyen egy durva személy! De 

mielőtt ezt megtette, megjövendölte ezt a nagy szárazságot…  

25   Mert Isten nem hagyja a bűnt büntetlenül. Büntetésnek kell lennie. Mire jó egy törvény, 

büntetés nélkül? Mi jót tenne azt mondani, „az törvény ellen van átmenni a (piros) lámpán,” 

és nincs bírság mögötte, vagy nincs büntetés mögötte? Az nem lenne egy törvény. Tehát van 

egy büntetése a bűnnek. És amikor Isten egy törvényt alkot, és a törvényt megvetik, akkor 

büntetés kell, hogy legyen azért.  

26   És ez a nemzet megsértette az Ő összes törvényét. Ó, ők voltak a nagy gyülekezet, nekik 

volt a templomuk. Rengeteg képzett (művelt) emberük volt. Az ország minden táján próféták 

voltak, iskolák voltak azoknak, kijöttek azokból, mint egy gép. És bőven voltak próféták és 

papok, és írástudók, és elég vallásuk volt, de távol voltak Isten Igéjétől. Így Isten hívott egy 

embert az ő összes soraikon kívülről, és elküldte őt az ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL.  

27   És figyeljétek meg, hogyan gondoskodik Ő az Övéiről (Sajátjáról). Mielőtt elküldte ezt a 

prófétát az üzenettel, azt mondta, „Illés, menj le és mond el Akháb királynak ezeket a 

dolgokat. És most, amikor ezt megteszed, távolítsd el magad tőle gyorsan, mert Én 

készítettem neked egy helyet, hogy menj a szárazság alatt. Én fogok vigyázni rád Illés, ha 

csak az Én Igémet prédikálod, tedd csak azt, amit mondok, hogy tegyél.”  

28   Most én megyek, hogy tipizáljam (jelképezzem) ezt a nagy szolgálatot ma este, az Illés 

idejéből, azzal az órával, amiben most vagyunk. Azt hiszem, hogy ez egy tökéletes példa. A 

nemzetre gondolok… ha én… volna idő, hogy visszamenjünk, de én akarok elég időt szánni az 

imasorra.  

29   Tehát, ha visszamennénk és látnánk, Izrael ugyanazon az alapon vette Palesztinát, mint 

mi vettük ezt az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokba jöttünk, kiűztük a lakosokat, akik 
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az indiánok voltak, és bírtokba vettük a földet. És így jött Izrael Palesztinába Józsué vezetése 

alatt, Isten alatt, kiűzték a lakosokat és elvették a földet.  

30   Az első királyaik hatalmas emberek voltak; Dávid, Salamon, és nagy emberek. A mi első 

elnökeink is nagy emberek voltak; Washington, Lincoln, és így tovább. Aztán végül az 

elnökök, vagy királyok egyre romlottabbak lettek, és végül ezzel az Akhábbal végződött. 

Nagy mintakép, jellegzetes a mi napunkra. És az emberek annyira modernek voltak, hogy 

nem akarták hallani az Úr igaz Igéjét.  

31   És elképzelhetitek, hogy egy ilyen modern népnek minek hangzana Istennek egy valódi 

igaz szolgája. „Ő őrült, neki elment az esze. Nem lehet egy ilyen dolog.” Ők vallásosak voltak, 

nagyon vallásosak. Őszinte emberek voltak, őszinte nép volt. Nagyon vallásosak voltak.  

32   Tehát, ő (Illés) tudta, hogy többre van szükség, mit egy közönséges teológia, többre van 

szükség, mint bármely általános üzenet, többre van szükség, mint csak prédikálni az Igét, 

hogy feltörje a kőkemény szívüket. Ő tudta megragadni azt, ÍGY SZÓL AZ ÚR, hogy az ítéletet 

a népre hozza, tehát, ő tudta, hogy mikor ment ki az ÍGY SZÓL AZ ÚR. És az volt az ÍGY SZÓL 

AZ ÚR. Ennek elutasítása ítélet volt. Mi látjuk ezt a mi napjainkban is. Mi látjuk azt bármelyik 

napban. Semmi sem marad, csak az ítélet, amikor átlépitek a kegyelem határát.  

33   Most ott van a minta, én mintázom Illéstől a mai gyülekezetet, a mai napnak 

gyülekezetét. Közvetlenül az ítélet előtt megkapta ezt az üzenetet. Illés képviselte, hogy 

természet szerint gondoskodni, az ő természetes ételét, mert most nem fog esni az Isten 

Igéje szerint, három és fél évig, vagy amíg Illés hívta. „Bármilyen időt mondasz Illés, az, ami 

fog lenni.” Ezért ő felment a királyhoz és azt mondta, „Még harmat sem fog esni, amíg én 

nem szólítom.” Ez elég nagy teher, nem? Ez egy meglehetős üzenet!  

34   És most mintázzuk (jelképezzük) ezt a mi napunknak szellemi szárazságával. Most, 

mindannyian tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy ma egy nagy szellemi szárazság van a 

földön, szellemi értelemben. És tudjátok, hogy próféták megjövendölték, éppen mielőtt 

Krisztus második eljövetele lenne, mondták, „Éhség lesz a földön, nem csupán kenyér után, 

hanem Isten Igéjének hallására.” És most van ez a nap, „hallgatni Istennek igaz Igéjét.” Most, 

ez jelképezi a természetes szárazsággal a szellemit.  

35   Bűn és hitetlenség, hamis tanítók által, és modern oktatás hívei által a gyülekezetben, 

hozták a helyüket, a közelgő eljövendő ítélethez. Aztán elfordultak Isten Igéjétől és az Ő 

prófétájától, az Igének egy modern teológiai fogalmához.  

36   Figyeljétek meg itt, éppen abban az időben Isten mindig felemel valamit. Mert Ő nem 

cselekszik semmit, amíg először kijelenti azt az embereknek, és Ő mindig kijelenti azt az Ő 

szolgái által.  

37   Most, de Illés ebben az időben egy titkos helyen volt, amelyet Isten elrendelt, hogy 

menjen el. Ez a dolog, amit szeretnénk látni, mielőtt az imasorunk lesz. Illésnek volt egy 

titkos helye, Isten Maga gondoskodott arról. Most, a gyülekezet soha nem gondoskodott 
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róla, a király soha nem gondoskodott róla, ő sem gondoskodott magáról, de Isten 

gondoskodott egy titkos helyről Illés számára, hogy legyen folyamatosan tápláléka az aszály 

idején, ahol az étele napról napra biztosítva volt. Nem kellett a szükségen tűnődnie, hogy mi 

történik holnap, vagy, hogy elfogy az utánpótlás (ellátás). Isten azt mondta, „Én 

megparancsoltam a hollóknak, hogy táplálni fognak téged.” Milyen egy csodálatos dolog, 

egy jelképe a mi titkos helyünknek Krisztusban.  

38   Amikor a világtanács, és mindaz, ami ma megy, azt mondja, „A csodák napjai elmúltak.” 

Az Istennek nagy erejét kivették a gyülekezetekből. Úgy tűnik, többé már nincsen semmi 

más csupán, „Egy zengő érc és pengő cimbalom.” Tudjuk, hogy ez az igazság. „És az 

Istenfélelem (kegyesség) formája van, és megtagadják annak Erejét.”  

39   Ez ugyanaz a dolog, amit Dávid tett ma reggel az ökrös szekérrel, eltávolodott az Igétől. 

Amikor az Ige be volt mutatva és adva nekik, nem akarták Azt; ezért ők eltávolodtak Attól.  

40   Ez az, amit az emberek tettek Illés napjaiban, eltávolodtak az Igétől. Azt gondolták, hogy 

nekik volt az Ige, de nekik nem volt Az. Tehát figyeljétek meg akkor a…  

41   Abban az időben, amikor Ő megbüntette a hitetlent, Ő készített egy utat a hívőnek. Az 

ugyanaz a dolog, amit Ő minden alkalommal tesz. Azokban a napokban, amikor vízzel 

pusztította el a világot, készített egy menekülési utat Noénak. Azokban a napokban, amikor 

az Egyiptomiakat megfullasztotta, Ő készített egy menekülési utat az Ő népének a tengeren 

keresztül. Hogyan Isten készíti az Ő útját! És ott, ahol nincs út, Ő az Út. Ő az Út!  

42   Most mi felismerjük, hogy a történelem valaha ismert egyik legnagyobb órájával nézünk 

szembe. Nem a fényes robbanófejek, a csillogó rakéták egy fejjel rajta, amitől félnünk kell. 

Azok a gyülekezetek, amelyektől félnünk kell. Ez az óra, amiben élünk, hogy vigyáznunk 

(figyelnünk) kellene.  

43   Most figyeljétek meg, de Isten készített egy utat Illésnek megmenekülni. És Ő készített 

egy utat az Ő hívő gyermekeinek megmenekülni most, a haragtól és az eljövendő dolgoktól.  

44   Mert Isten nem ítélheti csak azokat az embereket, és küld azokra büntetést, és 

elsüllyeszti Sodomát és Gomorát, és elsüllyeszti Kapernaumot a tenger közepébe, és elítéli 

azokat a nemzedékeket, Sodomát és Gomorát, és aztán enged minket tenni ugyanazt a 

dolgot, kapjuk azzal együtt. Amilyen biztos volt az ítélet számukra, olyan biztos a mi 

számunkra is. Most figyeljük meg, hogy a…  

45   Amikor ezek a dolgok felbukkannak, ennek a napnak modern áramlata, Isten felállított 

egy embert abban a napban, vagy felemelt egy embert, inkább, harcolni a hatalmakkal, és ők 

nem hallgattak rá. Azt gondolták, hogy őrült, „Elvesztette az eszét. Csak egy öreg fanatikus, 

együgyű a pusztából, meglehetősen bozontos-bogaras.” De mégis, ő az Úr Igéje volt.  

46   Ma azt mondják, „Az Ige nem azt jelenti, amit mond.” „Ó, nos, a Biblia egy történelmi 

könyv.” Azt gondolom láttátok ezt, hogy most azt állítják, hogy „Éva nem almát evett, ő 
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evett egy…” Mi volt az? Azt hiszem… „Az egy sárgabarack volt,” azt mondják most. „Az egy 

sárgabarack volt.” És aztán, hogy, „Mózes soha nem vitte át a gyermekeket a 

Vöröstengeren. Az volt egy nagy csomó nádas, fent a tenger másik végén, és ő átment egy 

nádas tengeren.” Akkor hogy volt a víz, v-í-z, falként mindkét oldalon; ha ők szárazföldön 

mentek keresztül? Ó, ilyen ostobaságot! De látjátok, hogy olyan fajta napnak jönni kell, hogy 

Isten haragja leszálljon az emberekre. Ez meglesz.  

47   Azt mondják, hogy nincs olyan dolog, mint ezek… Még a gyülekezeti emberek sem 

hisznek a csodákban. Azt mondják, „Adok neked ezer dollárt, mutass nekem egy csodát!” 

Nos, ők nem látják, ha tízezer dolog történt is előttük. Miért, ők soha nem látják azt.  

       Azt mondjátok, „Ez lehetetlen.” Ó, nem, nem az.  

48   Illés egyszer Dótánban volt, és a szíriai hadsereg átment és körülvették a várost, hogy 

elvigyék, mert tudták, hogy ott van, a nemzet ereje a látóban volt. Miért, a király… Az egyik 

ember elmondta a szíriai királynak, azt mondta, „Miért, te tudod, a Tisbei Illés próféta 

elmondja Izrael királyának, amiről te beszélsz a titkos kamrádban.”  

49   Azt mondta, „Menjetek, kapjátok el azt az ember! Ez az ember, aki akadályoz minket.” 

És az egész szíriai hadsereg körülvette Dótánt. Ők mind a körül voltak.  

50   És Géházi, a próféta szolgája felébredt és azt mondta, „Ó, atyám, a seregek mind 

körülöttünk vannak. Mi teljesen körül vagyunk véve.”  

51   Ő azt mondta, „Miért, többen vannak velünk, mint velük.” Látjátok?  

       És Géházi körülnézett, azt mondta, „Senkit nem látok.”  

52   Ő azt mondta, „Úr Isten, nyisd meg a fiú szemeit.” És az ő szemei felnyíltak, és az összes 

hegyek tele voltak Angyalokkal és harci szekerekkel, láthatatlan Erők körülöttük ültek.  

53   Illés kiment egyenesen oda, és a Biblia azt mondja, hogy „Megverte őket vaksággal.” Ő 

odament hozzájuk; vakok voltak vele szemben. Kiment, és azt mondta, „Illést keresitek?”  

       Azt mondták, „Igen, őt keressük.”  

54   Azt mondta, „Gyertek, megmondom nektek pontosan, hol van,” és egyenesen csapdába 

vezette őket, egyenesen ahhoz a hadsereghez sétáltak, és megkapták őket.  

55   Most a Biblia azt mondja, „Megverte őket vaksággal.” Ez eldönti a kérdést. És az 

emberek annyira vakok szellemileg ma, habár az Úr Isten lejön az emberek közé, és mindent 

megtesz, azokat a dolgokat, amit Ő megígért, még mindig nem látják. Ők szellemileg vakok; 

nem ismerik Istent, nem ismerik az Ő nagy Erejét. Most figyeljük meg, hogy ők ezt tették Illés 

napjaiban, és még ma is ezt teszik. Isten bünteti meg vaksággal őket. Ők azt mondják ma, 

hogy „Nincsenek csodák, nincsen ilyen dolog, mindez érzelem.” 
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56   És ugyanazt mondták Illésről, mert amikor Illés felvitetett és Elizeus elfoglalta az ő 

helyét, egy fiatalember, ment kopasz fejű ifjú, a gyerekek kifutottak mögötte, és azt 

mondták, „Öreg kopasz, miért nem mentél fel Illéssel?” Látjátok, ők még a kezdetben sem 

hitték Azt, az emberek, miután olyan sok mindent megtettek. Istennek ez a nagy embere át 

volt szállítva egy tűz szekérrel a Mennybe, és az emberek még mindig nem hitték Azt. És az ő 

kisgyermekeik kifutottak ez az ember után, és azt mondták, „Öreg kopasz, miért nem mentél 

fel?” Látjátok? És akkor a próféta megátkozta a gyermekeket, és egy nőstény medve megölt 

azokból negyvenkettőt.  

57   Most figyeljétek meg. Ma, amint akkor volt, az ő saját értelmezésüket teszik az Igéhez. 

Most, ha ők akarják tenni azt, ez a számukra van, de ők megpróbálják elhitetni azt nekünk. A 

Biblia azt mondja, „Az Isten Igéjének nincs egyéni értelmezése.” Isten teszi az Ő Saját 

értelmezését. Isten megerősíti az Ő Igéjét, és ez az értelmezése Annak. Amint sokszor 

mondtam, Ő azt mondta kezdetben, „Legyen világosság,” és lett világosság. Ezt nem kellett 

értelmezni; ez megtörtént. Ő azt mondta, „Egy szűz foganni fog,” ő megtette. Azt mondta, 

„Ő kiönti a Szellemét,” és megtette. És azt mondta, „Az utolsó napokban,” a dolgok, amit Ő 

fog tenni, és Ő teszi azt! Nincs szükség semmi értelmezésre; Isten teszi az Ő Saját 

értelmezését. Nem számít, amit az ostoba (balga) emberek mondanak, az nem állítja meg 

Isten egy kicsit sem.  

58   Amikor Jézus a földön volt, Ő olyan sok hitetlenséggel küzdött, amivel mi ma, talán még 

többel. De az nem állította meg Őt; Ő ment egyenesen teljesíteni, és elfoglalni az Ő 

szolgálatát, és Isten megerősített mindent, amit Ő tett. Azt mondta, „Én nem vagyok 

Egyedül. Én és az Atya egy vagyunk; Ő lakik Bennem. Nem Én vagyok, aki cselekszik, ez az 

Atya, aki Bennem lakik. És ha Én nem cselekszem az Ő munkáit, akkor ne higgyetek Nekem, 

de ha Én a munkáit cselekszem, és mégsem hisztek Nekem, higgyetek a munkáiban.” 

Látjátok? Más szavakkal, ők… „Kutassátok a Szentírásokat,” azt mondta, „mert az ahol 

gondoljátok, hogy kaptatok Örökkévaló Életet, a Szentírás ismerete által. És a Szentírások 

Önmagukban tesznek bizonyságot Rólam.” Ámen! Micsoda egy kijelentés! „Ők azok, a 

Szentírások, amik elmondják nektek, Ki vagyok Én,” mondta Jézus.  

59   És a Szentírások mondják el nektek az órát, amiben élünk. És a dolgok, amiket láttok 

elvégezni, az Maga Isten az Ő népe között. Senki sem támaszthatja fel a halottakat, csak 

Isten. Senki sem teheti a dolgokat, amiket Ő tesz most, csak Ő. Mert a Biblia mondja, „Ő 

ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.”  

60   Most látjuk az embereknek modern irányzatát, akkor, „Ó, a napok elmúltak, nincs olyan 

dolog, mint csodák. Az emberek mind felemelt érzelmekkel működtek.”  

61   Figyeljetek Illésre, a prófétára, felkiáltott azok ellen és a teológiájuk ellen. Figyeljétek 

meg, figyeljétek meg, úgy beszélt, mintha ő volna Maga Isten. Illés úgy beszélt, mintha Maga 

Isten lenne, „A harmat nem fog esni az égből, amíg én nem hívom.” Ámen! Igen, uram. A 

próféta már olyan sokáig volt Isten Jelenlétében!  
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62   Az Ószövetségi próféták, vagy bármikor, amikor ők Isten Jelenlétében éltek, amíg ők 

Igévé váltak, az ő Üzenetük az Ige Maga. És emlékezzetek, ő azt mondta, „ÍGY SZÓL AZ ÚR.” 

És amikor ezek az emberek Isten üzenetei voltak, és ők annyira elmerülté váltak, hogy a saját 

gondolkozásuk… Lehet, hogy ellenkezett a saját gondolkozásukkal, lehet ők nem voltak 

képesek pontosan látni azt. De ők kimondták Istennek Igéjét, „ÍGY SZÓL AZ ÚR.”  

63   „Nem lesz eső, amíg én nem hívom.” Ó, milyen egy kijelentés! Ő Isten Jelenlétében volt, 

és olyan tökéletesen igazolva volt. És ne felejtsétek el, hogy Ámós 3:7-ből is az következik, 

„Az Úr Isten semmit nem tesz, amíg először Ő kijelenti az Ő szolgáinak, a prófétáknak.” Azt 

mondta, „Nem lesz semmi eső.” Ő először…  

64   Azok kinevették őt, azt gondolták, hogy őrült, „Ez fanatikus!” De nézzétek, neki volt ÍGY 

SZÓL AZ ÚR, hogy nem esik az eső. És mielőtt ő tette azt, Isten kijelentette az Illésnek, az Ő 

szolgájának. És ő egy igazolt, bizonyított próféta volt, így az embereknek illett volna 

megtérni. De, inkább kinevették őt, azt mondták, „Ó, mi kaptunk elég esőt! A víztározóink 

tele vannak. A folyóink jól mennek.”  

65   A Biblia azt mondta, „Még harmat sem volt három évig és hat hónapig.” Az összes patak 

és víz kiszáradt, mindenhol. Ez nem az az ember volt, hanem Isten beszélt az emberen 

keresztül. Az volt az „Én” az volt. Mi tudjuk mindig. Így ő…  

66   Megállapítjuk, hogy amikor egy ember jön, Istentől küldve, Istentől elrendelve az 

igazsággal, az ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL, az üzenet és a hírnök egy és ugyanaz. Mert ő azért van 

küldve, hogy képviselje az ÍGY SZÓL AZ URAT, Ige Igével, így ő és az ő üzenete ugyanaz.  

67   Egy felekezeti ember, a felekezet pártfogása alatt, ő és az ő gyülekezete „egy.” Egy 

teológus, a teológia alatt, egy bizonyos felekezet által készítve, ő és az ő üzenete egy; a 

gyülekezetnek teológiája, egy teológus. Ez pontosan.  

68   Akkor, amikor egy ember jön ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL, ő és az Üzenete egy. És amikor Illés 

jött az ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL, ő és az ő üzenete egyé vált. Csak amint Jézus, amikor eljött, Ő 

volt az Ige, Szent János 1. Tehát Istennek Igéje és a kornak a hírnöke egy és ugyanaz volt 

minden időben. Ez igaz.  

69   Jézus volt az Ige, akiről prófétáltak. Ő volt, amit a próféták mondtak, hogy történni fog, 

„Egy szűz foganni fog, és ezt a Gyermeket szüli.” Vissza Út a kezdetbe, Isten mondta nekik, 

azt mondta, „Az asszony Magva össze fogja zúzni a kígyó fejét, és ő (kígyó) fogja megsebezni 

az ő (nőnem) sarkát.” Mind ezek a próféciák voltak adva. Dávid kiáltotta, mind a többi 

próféták a korokon át Róla beszéltek. Ő volt az Ige megnyilvánulva (szemmel láthatóvá 

téve)! Halleluja!  

70   Most látjátok, hogy hová próbálok eljutni? Ma reggel elég egyértelműen beszéltem 

veletek. Nem látjátok az élő Isten felhatalmazását (hatalmát) az élő Gyülekezetben, a 

Menyasszonyban? A betegek meggyógyulnak, a halottak feltámadnak, a nyomorékok járnak, 
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a vakok látnak, az Evangélium kiindul (működik) az Ő erejében, mert az Üzenet és a hírnök 

ugyanaz. Az Ige a Gyülekezetben van, személyben.  

71   Az Isten Igéje Illésben volt, amikor fellépett ott az ÍGY SZÓL AZ ÚRRAL, és azt mondta, 

„Nem fog esni.” Ez nem Illés volt, ez Isten volt Illésben.  

72   Sokszor elmondtam, ahogy a Keresztény tudós hölgy, aki egyszer elmondta nekem. 

Sokszor beszéltem róla. Azt mondta, „Branham úr, túlságosan nagyon büszke vagy Jézusra.”  

       Azt mondtam, „Remélem ez az egyetlen dolog, amiért felelnem kell.”  

       És ő azt mondta, „Te próbálod Őt Istenné tenni.”  

       Azt mondtam, „Ő Isten volt.”  

73   Azt mondta, „Ó, Ő egy próféta volt, Ő egy jó ember volt, de nem volt Isten.”  

74   És azt mondtam, „Nos, mutass nekem egy Szentírást, ami azt mondja, hogy Ő nem volt.”  

75   Azt mondta, „A Szent János Könyvében azt mondja, hogy Ő ’sírt’, amikor Lázár sírjához 

ment.” 

76   „Nos,” mondtam, „biztosan, Ő sírt. Ő mindkettő volt, ember és Isten. Ő egy ember volt 

és sírt; de Neki Istennek kellett lenni, hogy feltámassza a halottakat.” Ez igaz. Azt mondtam, 

„Ő egy ember volt, éhező, de Ő Isten volt, táplálva ötezer embert néhány kenyérrel és öt 

hallal.” Ez igaz. „Ő egy ember volt, aludt egy hajónak hátulján; de Isten volt Benne, aki képes 

volt lecsendesíteni a vizeket.” Miért? Ő és az Ő Üzenete Egy volt.  

77   Azt mondta, „Én és az Én Atyám Egy vagyunk. Az Én Atyám Bennem lakik.” Ő volt az 

Istenség teljessége testben.  

78   Azt gondolom, hogy olyan meglepő volt a másnap, amikor a Hét Gyülekezeti Kort 

hoztam. Az elején nem tudtam megérteni, Jézus ott áll azokkal… ezzel a fehérséggel fölötte, 

azt mondta, „A haja fehér volt, mint a gyapjú.” Nem tudtam megérteni, hogy egy 

harminchárom éves férfinek, hogyan lehet hófehér haja.  

79   Én hívtam egy jó teológust, Pünkösdi teológust, egy drága jó barátomat. Nos, az Jack 

Moore testvér volt. Ő okos, intelligens ember. Azt mondta, „Branham testvér, az volt a 

megdicsőült Jézus. Így nézett ki, miután megdicsőült.” Nem, én nem tudtam elhinni azt. 

Nem.  

       Azt mondtam, „Nos, Moore testvér, köszönöm.”  

80   Ott voltam a szobában és beszéltem Istennel. Futottam az én konkordanciámért, és Ő 

visszavitt Dánielhez, ahol azt mondja, „És ő ment ahhoz, Akinek az Ősi Napok vannak, haja 

fehér volt, mint a gyapjú.” Azt mondtam, „Uram, nem tudom, mit mondjak, és felelősségem 

van.” Most ez előtte volt a… és emlékszem, a Hét Pecsét felnyitása előtt volt, körülbelül egy 

évvel, vagy többel előtte. Ott imádkoztam, „Uram, mi volt az?”  
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81   Néztem és előttem állt, és ott állt egy férfi, és ő egy bíró volt és fehér paróka volt rajta. A 

régi napok bírái fehér parókát viseltek, hogy megmutassák, hogy ő a legfelsőbb tekintély 

(hatalom).  

82   És amikor láttam Jézust a fehér parókával, azt mondtam, az csak igazolja az igazságot, 

amit ismerünk, hogy Ő a Legfelsőbb Tekintély. Isten tanúskodott ugyanarról a Megdicsőülés 

Hegyén, azt mondta, „Ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok, a Legfelsőbb Tekintély 

(Hatalom)!  

83   Aztán ezelőtt kint ott a Hét Pecsét kezdeténél, amikor a Hét Angyal leereszkedett 

piramis formájában, ott állt és azt mondta, hogy térjek vissza ide, és beszéljek a Hét 

Pecsétről, és Ő velem lesz, megmutatja nekem, mik az elveszett dolgok. Mindig azt 

gondoltam, hogy a lepecsételt Könyv hátoldalán van, és ez valami, ami nem íródott meg a 

Könyvben, de kiderült, hogy ismerté vált, hogy Ő nem teheti azt. Ez nem valami, amit a 

Könyvben írtak… Ez valami, amit elrejtettek a Könyvben. „Mert aki elvesz egy Szót Ebből, 

vagy hozzáad egy szót Ahhoz…” Így ez egy rejtély, ami a Könyvben volt, a hét gyülekezeti 

korban. Mindegyik bemutatott egy-egy rejtélyt, mindarról a vízkeresztségről, és ezekről a 

más dolgokról, amit ők körbe tapogattak (ügyetlenkedtek) olyan hosszú ideje.  

84   Aztán, amikor felment, a nagy obszervatóriumok (csillagvizsgálók) lent az úton 

Kaliforniában, kivizsgálták lent Mexikóban, Tucson fölött, mindenütt készítettek fényképeket 

Arról. Az egy titokzatos látvány volt. Fred Sothmann ott ül egyenesen hátul, és én, és Gene 

Norman testvér, ott állt, amikor az felment. Fényképeket készítettek, de még mindig nem 

tudnak semmit róla. Itt valamikor ezelőtt mindenki azt mondta, „Figyelj ide. Ez úgy néz ki, 

mint ez, és azoknak az Angyaloknak a szárnyai, hogyan voltak összehajtva ott abban.”  

85   Egyik nap jobbra fordítva, láttam, ott volt Jézus Krisztus, olyan tökéletesen, mint a 

Hoffman festményén. Ott állt egy fehér parókában, nézett le a föld felé, bemutatva, hogy Ő 

a Legfelsőbb Tekintély. Az Egek (Mennyek) kijelentik (bizonyítják) azt, a Biblia bizonyítja, az 

Üzenet bizonyítja, minden ugyanúgy. A Legfelsőbb Tekintély, a fehér parókával; látjátok az Ő 

fekete szakállát alatta. Sokan közületek látták a képet. Nekünk megvan ott hátul. Csak 

fordítsátok azt jobbra, oldalra, és nézzétek azt. Ott van Ő, olyan tökéletes, amint az volt, 

hogy az felvétel volt Róla. Ők néznek arra rossz irányból. Úgy kell néznetek, hogy 

elfordítjátok jobbra. És csak az Úr Isten fedheti fel melyik a megfelelő szög. Fordítsátok 

jobbra és nézzétek meg. Ott van Ő, olyan tökéletes, ahogy azt lefényképezték ott.  

86   Amikor először láttam Őt, úgy nézett ki, mint Hoffman… Feje. Előtte soha nem láttam 

azt. Évekkel később láttam Billy Sunday’s gyülekezeti házában. Azóta nem hiányzik ez a 

festmény a házamból.  

87   Aztán itt az égben, mutatva, hogy az ugyanaz az Isten, akit láttam ebben a látomásban 

itt kint, csak egy kisfiúként kint itt közelében, ahol ez az iskola áll, Ő úgy nézett ki, mint az. És 
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itt az Egekben harminchárom évvel később kijelenti azt, hogy ez az igazság. Ő így néz ki; nem 

valami titokzatos, valakinek valami elképzelése.  

88   Mint Vatikánban, nekik van egy képük ott, amit Krisztusnak neveznek, kis fehér 

körszakállal, vagy egy szakállgyűrű veszi körül az Ő állát, körülbelül egy centi hosszú, fut 

körbe, beborítva az Ő száját, és ezt hívják Krisztusnak.  

89   Ez csak egy görög művészre emlékeztet, amit egyszer láttam egy ókori katedrálisban, 

megmutatva, hogy Ádám és Éva úgy néz ki; mintha valami vadállatok, vagy hasonlók 

lennének. Ez az, amit a testi értelem észlelhet valami szellemi dologról. Azt gondolom, hogy 

Ádám a legszebb férfi volt, aki valaha élt, és Éva tökéletes asszony volt minden tekintetben.  

90   Most a testi értelem becsomagolja a dolgokat az ő saját ötleteibe (elképzeléseibe), aztán 

Isten leküldi és kinyitja a dolgokat az Ő Ereje által. Pontosan ezt történt itt Akháb napjaiban.  

91   Most mi megállapítjuk, hogy Illés mondhatta azt, mert az órának az Üzenete, és Istennek 

Igéje… A hírnök, az Üzenet-az Üzenet, és az Ige pontosan ugyanaz volt. A próféta, az Ige, az 

Üzenet; a hírnök, Üzenet és Üzenet ugyanaz volt. Jézus azt mondta, „Ha nem cselekszem 

azokat a dolgokat, amik írva vannak Rólam, akkor ne higgyetek Nekem.” Ez jó. Bármely 

ember és az ő üzenete egy.  

92   Ezért van ma, hogy nem hisznek Isten munkáinak cselekedeteiben, mert nem fogadják el 

Isten Üzenetét. Ők nem hiszik az Üzenetet.  

93   De azok, akik hiszik Istennek ezt az óráját, amelyben élünk, ezek a dolgok elrejtett Étel. 

Csak gondoljátok meg, Isten úgy elrejtette Azt, hogy ők egyenesen néznek Arra, és nem 

látják. Ugyanúgy, ahogy Illés megvakította a szíriai hadsereget. Ugyanúgy, ahogy Isten 

elvakítja a hitetleneket az igazságtól, a hívő gyermekeinek valódi Ételétől.  

94   Amint Noét „egy fanatikusnak” hívták, épített egy bárkát, az ő szemei nyitottak voltak 

Isten Igéjére és ígéretére. Ugyanaz a dolog, amit ők fanatizmusnak hívtak, megmentette 

Noét és az ő családját. Látjátok, ugyanaz a dolog. Az, amit az emberek kinevetnek, az a 

dolog, amiért mi imádkozunk. Az a dolog, amit az emberek „őrültségnek” hívnak, mi 

„Nagyszerűnek” hívjuk! És amit a világ „nagyszerűnek” hív, Isten „bolondságnak” hívja. És 

amit a világ „bolondságnak” hív, Isten „Nagyszerűnek” hívja! Ez csak pontosan az ellentét 

(különbség) Jó és rossz között. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.  

95   Ne felejtsétek el, Isten titkos tervével, Isten hívására, Isten Igéjével az ő titkos helyére 

ment. Illés ment az ő titkos helyére Isten előre tudása (terve) által, és hívta az ő életére, 

összhangban az Igével. Ha nem ez a mód (út) a mi belépésünkre, akkor nem tudom, hogyan 

kerülünk oda.  

96   És figyeljétek meg, mielőtt az aszály elkezdődött, Illés erre a titkos helyre ment az ő 

életéért. Egy valódi típusa, hogy mielőtt az ítélet elkezd lesújtani a földre, a Gyülekezet már 

ki van hívva, a Menyasszony már ki van választva, és csak várakozik, mielőtt az ítélet lesújt. 
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Már várakozik, és eszi az Isten Élelmét, élvezve Isten áldásait. Bármelyik ember az ő normális 

értelmében tudja, hogy egyenesen haladunk, egészen az ítélet órájában vagyunk.  

97   Nézzétek! Azon a reggelen Banks testvér, és sokan mások ott álltak azon a hegyen, akik 

itt vannak ma este.  

98   És beszélni akarok arról a hegyről jövő vasárnap reggel, ha az Úr akarja. Kaptam egy 

nagy kinyilatkoztatást, valamit tovább, amit alig tudok visszatartani, hogy el ne mondjam ma 

este. De én… Látjátok? És csak állandóan, egész idő alatt, egyik dolog történik a másik után. 

Látjátok? Az soha nem fog megállni, mert ez volt ÍGY SZÓL AZ ÚR.  

99   Mindegyikőtök itt, több ezer alkalommal a szalagokon keresztül, hallottatok engem állni 

és mondani, „ÍGY SZÓL AZ ÚR, így és így lesz.” És még az újságokban és magazinokban 

igazolják, hogy ez így van. Nem tudják mi ez az egész, de látták azt. Nem tudják mi ez, de 

látták megtörténni az Ige igazságát pontosan.  

100   Itt álltunk lent a folyónál, amikor az Úrnak Angyala lejött azon a napon, harminchárom 

éve, vagy 1933-ban volt, lejött, és elmondta a dolgokat, amit tett. Kimentek és sok ember 

állt ott a parton, azt mondták, „Billy, mit jelent ez?”  

101   Azt mondtam, „Ez nem értem volt; hanem értetek. Én hiszek; ti nem. És csak ment 

tovább.  

102   Aztán a pásztor azt mondta nekem, ő mondta, „Gondolod, hogy te a hét osztályos 

műveltségeddel elmész az egész világon keresztül, és imádkozol uralkodókért és 

hatalmasságokér és királyokér és dolgokért? És ó,” mondta, „felejtsd el!”  

103   Én nem tudtam elfelejteni, Az a szívemre volt vésve. Most itt, harminchárom évvel 

később, minden, ami Ő mondott tökéletesen megtörtént, ahogy Ő mondta, hogy megteszi. 

Ő Isten és nem tud kudarcot vallani. Ő mindig megtartja az Ő Szavát. Ő… Soha ne 

kételkedjetek Abban.  

104   Most figyeljétek meg, ő ment Isten terve által (előre tudás), Isten hívásával, és Isten 

Igéjével, és bement a szárazság beállta előtt.  

       Most mi tudjuk, hogy az ítélet készen áll, hogy lesújtson.  

105   Azon a napon a hegyen álltunk, itt állt Bans Wood testvér, mi felmentünk a hegyre. 

Talán újra felidézem azért, hogy felépítsem a ti hiteteket erre az ima sorra, amelyet 

létrehozunk a következő tíz, tizenöt percben. Épp csak a Banks testvér előtt jártam. Ő volt… 

Azt hiszem ő hátra hagyta Ruby testvérnőt, amikor ő beteg volt. És mögöttem jött, 

észrevettem, hogy az arca vörös lett. Visszanéztem. Gondoltam egy kicsit nehéz lehet neki 

felmászni a hegyre, úgyhogy lelassítottam. Éppen azokban a pusztaságokban, pontosan fent 

a hegyekben, pontosan, ahol az Úrnak Angyalai megjelentek. Akkor abban az irányban 

haladtunk, ahol ők néhány hónappal előtte megjelentek.  
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106   És amikor felmentem a hegyre, az Istennek Szelleme… Amikor megfordultam, néztem a 

hegy tetejéről, Ő azt mondta, „Vedd fel ezt a követ és mond neki, ’ÍGY SZÓL AZ ÚR, a 

következő néhány órában te fogod látni az Isten Dicsőségét.’”  

107   Én csak felvettem a követ és azt mondtam, „Banks testvér, nem tudom miért,” 

feldobtam a levegőbe és azt mondtam, „ÍGY SZÓL AZ ÚR, látni fogod az Isten Dicsőségét.”  

       Ő azt mondta, „Ez Rubyt jelenti?”  

108   Azt mondtam, „Nem, nem gondolom, hogy bármi köze lenne hozzád, Bankshoz vagy 

Rubyhoz, egyikőtökhöz sem. Én csak gondolom, Az volt csak mondva, ’ÍGY SZÓL AZ ÚR, 

valami történni fog.’”  

109   És másnap reggel, amikor ott álltunk, sok ember, nem tudom hányan, itt ülnek most, 

tizenkettő vagy tizennégy ott volt, tizenöt közülük ült ott. Hirtelen egy szolgáló lépett fel 

hozzám és azt mondta, „Branham testvér,” mondta, „az én nevem X.Y.” Azt mondta, „Én az 

egyik szponzorod voltam Kaliforniában.”  

110   Azt mondtam, „Örülök, hogy találkoztunk, uram.” Douglas McHughes. Azt mondta, „Én 

vagyok…” Én mondtam, „Örülök, hogy találkoztunk.” Kezet fogtam vele.  

111   Azt mondta, „Nos, most szeretnék feltenni neked egy kérdést.” Mondta… Roy 

Roberson gondnok itt; Woods testvér, Terry és Billy, és ó, Mc Anally testvér, és nem tudom 

ki állt még ott. És én… Ő azt mondta, „Szeretnék kérdezni valamit.” Azt mondta, „Ad az Úr 

neked látomásokat itt kint is?”  

112   Azt mondtam, „Igen, testvérem, de azért jöttem ide, hogy elszabaduljak attól, hogy jól 

kipihenjem magam.”  

       És néztem körülötte, és láttam egy erős testalkatú orvost, aki ránézett és azt mondta, 

„McHughes tiszteletes, ez az allergia a szemedben, hamarosan elveszi a látásodat. Két évig 

kezeltelek, nem tudok tenni ellene semmit.”  

       És hozzá fordultam. Azt mondtam, „Amit kérdezni akartál tőlem, az orvos azt mondta 

neked az egyik nap, ’hogy allergia volt a szemedben.’” Ez napközben volt, körülbelül tizenegy 

órakor, és ő napszemüveget viselt. És azt mondtam, „Az oka; te nem viseled ezt a nap miatt, 

ez a szemed miatt van. Ő mondta neked, hogy ’elveszíted a szemed.’”  

       És ő elkezdett sírni, azt mondta, „Ez igaz.”  

113   Megfordultam, hogy újra körbe menjek, lapáttal a kezemben. (És néztem; láttam őt ott 

állni és rám nézni, az ő szemei csak olyan tiszták.) Azt mondtam, „De ÍGY SZÓL AZ ÚR, nem 

fogod elveszíteni a szemedet.” Vele voltam tavaly ősszel vadászni, jobban lát, mint én, és 

bárkitől a csoportban. Ő soha… 

114   És láttam egy idős hölgyet, hogy lehúzza a harisnyáját és felemeli a szoknyája szélét. 

Azt mondta, „Fiam, ha látod Branham testvért, mond meg neki, hogy imádkozzon a 
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lábamért.” És lenéztem oda, és kis… úgy nézett ki, mint daganatok lógnának a lábán 

mindenütt körbe.  

115   Azt mondtam, „A te édesanyád egy ősz hajú asszony. ’Fiam,’ látod. Mondta neked, 

mielőtt eljöttél, ha látsz engem, hogy imádkozzak a lábáért. Kis daganatok mindenütt lógnak 

a lábán.” Ő mintha elájult volna.  

       Azt mondta, „Ez az igazság.”  

       Azt mondtam, „Mondd meg neki, hogy ne aggódjon. Minden rendben lesz.”  

116   Elkezdtem körbe sétálni. Aztán hallottam az Isten Hangját beszélni, azt mondta, „Menj 

gyorsan az útból.”  

       Roy Roberson ott állt, tudtam, hogy ő egy veterán volt a háborúból, a vállára tettem a 

kezemet, azt mondtam, „Roy testvér, bújj el, amilyen gyorsan csak tudsz!”  

       Azt kérdezte, „Mi a baj?”  

       Azt mondtam, „Menj az útból! Bújj el!”  

117   És csak elkezdtem sétálni, letettem a lapátot, megfordultam, levettem a kalapom. És itt 

jött Ő, az Isten Dicsősége leereszkedett egy forgószélben, amely kihasította a hegy oldalát, 

és robban és megrázta a helyet, levágta a bokrok tetejét; csak körülbelül három vagy négy, 

öt lábra (1,5 méterre) a fejem fölött. Felment vissza, mint egy tölcsér; és újra robbant. És itt 

jött háromszor.  

118   És amikor elment harmadszor, átjött Banks testvér és azt mondta, „Ez az, amiről 

beszéltél?”  

       Azt mondtam, „Igen.”  

       Azt mondta, „Mi volt az?”  

119   Azt mondtam, „Isten a forgószélben jelenik meg.” Nem tudtam, hogy Ő akarja-e, hogy 

elmondjam az embereknek vagy sem.  

120   Aztán mentem és imádkoztam egy kicsit. Aztán Ő mondta, hogy elmondhatom nekik. 

Azt mondtam, „Az ítélet lesújt a nyugati partra.” Nézzetek őrá (nőnem) ma! Nézzétek mi 

történt pár órával azután: Alaszka süllyedt. És most az egész dolog megy alá. Bemegyünk az 

ítéletbe. A kegyelem el lett utasítva.  

121   De hála Istennek, mi kaptunk rejtett Táplálékot, szellemi Táplálékot, mi Jézus Krisztus 

jóságából, és irgalmának kinyilatkoztatásában élünk ezekben az utolsó napokban, Aki 

Önmagát igazolja az Ő népe között. Ámen! Ők bementek. Illés bement, mielőtt a szárazság 

kezdődött. Hála Istennek hogy bemehetünk, mielőtt betör az ítélet. Most van az ideje kijönni 

és bemenni, ki ezekből a szervezetekből, és be Krisztusba, egy kijöveteli és bemeneteli idő 

minden igaz hívő számára.  
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122   Aztán ő hívva volt, és ott maradt. Figyeljétek meg, ő soha nem hagyta el ezt a patakot, 

amíg Isten nem hívta.  

123   És miután az aszály majdnem elmúlt, kihívta onnan egy özvegy házába. Figyeljétek 

meg, Ő hívta ehhez az özvegyasszonyhoz. És ez az özvegy nem társult (nem csatlakozott, 

nem egyesült) a hitetlenekkel; akik vették a fenevad bélyegét a szárazság alatt. Ezért Ő hívta 

őt (nőnem) ki, hogy… hívta Illést, hogy életben tartsa ezt az özvegyet. Csak egy kis 

pogácsájuk volt, egy apró dolog, ami neki megmaradt (amit ő tartott). És Illés azt mondta, 

„Add nekem az elsőt, mert, ÍGY SZÓL AZ ÚR, a hordó nem fog kiürülni, sem a bögre 

(agyagedény) nem fog kiszáradni addig a napig, amíg az Úr Isten esőt nem küld a földre.” 

Tegyétek Istent elsőnek, az Ő Igéjét elsőnek!  

124   Figyeljétek meg, ott a hordóban volt liszt. Minden alkalommal, amikor ő (nőnem) ment 

lisztér, ott volt a liszt a hordóban. Ott volt olaj az agyagedényben, minden alkalommal, 

amikor ő ment érte. Miért? A liszt Krisztust képviselte az étel-áldozatban. A malomkövet 

csak helyesen kellett beállítani, hogy mindegyiküket megőrölje. Minden lisztet pontosan 

ugyan ennek a malomkőnek, ami azt mutatja, hogy Ő ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké. 

Az volt az Ige, az Élet Kenyere, követte az üzenetet, hogy igazolja az Igét.  

125   Így van ez ma is, barátaim. Ma is így van, hogy az Élet Kenyere, amit a gyermekek 

esznek, követi Istennek Üzenetét, hogy életben tartsa őket az aszály idején. Mi van, ha mi 

állunk ma az Ő jelenlétében? Mi van, ha mi pontosan most állunk az Ő jelenlétében? Ő 

cselekedne és tenne csak pontosan úgy, mint tett a napokban, amikor Ő testben volt itt a 

földön. A Menyasszony a Férj része, a Gyülekezet ugyanaz, mint Krisztus. „A munkákat, amit 

Én cselekszem ti is tenni fogjátok.” És az az Ige, ami tette azt. Ő azt mondta nekünk, hogy a 

dolgok, amit Ő tett, mi szintén tenni fogjuk.  

126   Mi itt újra megfigyelhetjük, ha az Ige bennünk van és hozzánk jött, ahogy Az tett Illés 

napjaiban, ugyanazt fogja tenni, amit ő tett, ő táplál az Istennek elrejtett Dolgaiból, amelyek 

el vannak rejtve a világtól. Ó! Ismét eggyé teszi az Üzenetet és az üzenethozót. A szellemi 

Táplálék készen áll, és ez a szezonjában van most. És mindannyian ehetitek ezt a Táplálékot, 

ha akarjátok, ha hajlandók vagytok eltávolodni ennek az órának minden hitetlenségétől, ha 

készen vagytok Krisztusba jönni, bejönni az Ő ígéretébe.  

       És emlékezzetek az Ő ígéreteire, Malakiás 4-ben, Lukács 17:30-ban, Szent János 14:12-

ben is, és még sok más Szentírásban, mondjuk Jóel 2:38, és mindaz, amit Ő tenni fog, vagy 

inkább 2:28, amit Ő tenni fog ezekben az utolsó napokban. És hogy a próféta azt mondta, 

hogy ezekben az utolsó napokban Világosság lesz, hogy az munkálkodna, mit tenne Az, az 

összes Szentírás ezekre az utolsó napokra mutat. És ez Krisztus! Ha ti lehettek most Ebben 

elrejtve, ebben a titkos Helyben, ehettek és látjátok Isten jóságát és irgalmasságát. Ha 

betegek vagytok, ott van a gyógyulás.  
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127   Emlékezzetek, amikor Elizeus később hívva volt… Aztán az étel-áldozat, ami ő volt, 

Krisztus, és életben tartotta az özvegy házát Azzal. Figyeljétek meg később, amikor tüzet 

hívott le az egekből, és így tovább, és bizonyította az ő küldetését Istentől a prófétaság 

Szelleme.  

128   Figyeljétek meg a pusztában, amikor lefeküdt oda a boróka fa alá, egy Angyal jött le 

ugyanazzal az étellel, és sütött néhány pogácsát és táplálta őt. És egy kicsit később Ő 

elaltatta újra és felébresztette, és még néhány sült pogácsát adott neki. És ő ment negyven 

napig ezeknek a pogácsáknak erejében. Dicsőség Istennek! Ő ugyanaz tegnap, ma, és 

mindörökké. Ó, mennyire szeretjük Őt, szellemi Étel saját szezonunkban!  

129   „Nem helyes elvenni a gyerekek kenyerét és a kutyáknak adni.” Nem ugyanezt mondta 

Jézus a sziroföníciai asszonynak? Ő küldve volt az Övéihez. Ez igaz. És ez, akikhez Ő jött… Ő 

soha nem ment a pogányokhoz.  

130   És most, ma látogatja a pogányokat az ő idejükben, és ez nem találkozik…  

131   Azt mondjátok, „Miért van az, hogy az Üzenet nem megy ki ezekbe a nagy helyekbe, 

ezekbe a nagy kampányokba, mint a felekezetek közé?”  

132   Ez nem az ő Ételük. Ez nem az úgynevezett gyülekezet Étele. Ez a Menyasszony Étele. 

Ez szellemi Étel a szezonjában. Ez beteggé tenné az ő gyomrukat. Ez túlságosan gazdag (bő) a 

számukra. Látjátok? Látjátok? Ti nem tehetitek azt. De a gyermekek számára Ez Kenyér, Ez 

Élet, Ez Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.  

133   Menjünk, hogy ne legyen túl késő, ha nem kezdjük az imasort most, akkor hajtsuk meg 

a fejünket csak egy pillanatra.  

134   Drága Istenem, Étel a megfelelő időben, szellemi Étel. Valami, amiről a világ nem tud 

semmit. Hogyan mi halljuk a mi Urunkat mondani azon az estén, vagy azon a napon ott lent 

Samáriában, ugyanazon a helyen, ahol Elizeus feljött és azt mondta, „Még harmat sem fog 

esni, amíg én nem szólítom.” Itt állt Jézus, ott mondták az Ő tanítványai.  

       Azt mondták, „Mester, miért nem eszel?”  

       Ő azt mondta, „Nekem van Ételem, amit ti nem tudtok.”  

135   Valóban, Uram, az Ő Étele az volt, hogy Isten akaratát cselekedje, hogy lássa Isten 

munkáit megnyilvánulni az Ő órájában. Ő ott volt, hogy lássa, hogy az megtörtént. „Én nem 

teszek semmit, kivéve, ha az Atyám megmutatja Nekem először. Amit az Atyám 

megmutatott nekem, az, amit teszek.” 

136   És, Atyám, így van ez ma is. A Gyülekezet, az igazi hívő, a hívők Testének van 

hozzáférése az Ételhez, szellemi Ételhez, amiről a névlegesek semmit nem tudnak. A világ 

semmit nem tud erről az Ételről, Atyám. De a Te Gyülekezeted, a Te néped, a Te Fiad 

Menyasszonya szereti Azt.  



19 
 

137   Nekünk van hozzáférésünk a testünk gyógyulásához, amikor az orvosok elbuktak. 

Nekünk van hozzáférésünk ehhez. Ez egy Étel Istentől, amit Ő adott az Ő Gyülekezetének, és 

megígérte azt az utolsó napban az Ő hívő gyermekeinek. És, Atyám, segíts nekünk, hogy hívő 

gyermekek legyünk, mert minden lehetséges a hívőknek. Add meg ezt, Drága Istenünk. 

Kérjük ezt Jézus Nevében. Ámen.  

138   Azt hiszem, Billy azt mondta nekem, hogy kiadtak néhány imakártyát. Ha valaki 

elmondaná nekem az imakártyán lévő betűt, csak ezt akarom. [Valaki azt mondja, „C.”-

Szerk.] C, rendben, vegyük a C-t, egy, kezdjük el, amíg megkezdjük a sort. Látjátok, most, ők 

lehetnek mindenen túl. Most, ha mindenki… Nos, látjátok, megpróbálom ezt. Nem tudom, 

hogy meg tudjuk-e csinálni vagy sem. Vagy nekünk csak lehet egy hívó sorunk; ti ülhettek 

nyugodtan. Az nem számít nekem. Ha inkább fel akartok jönni az emelvényre, vagy legyen 

egy hívó vonal, az nem számít, csak bármelyik módon. Én egyedül csak a Szentszellemtől 

függök. Én Tőle függök, hogy megvédje (igazolja) ezt az Igét, amit prédikáltam.  

139   George Wright testvér, én hiszem Ezt. Amióta egy kisfiúként lementem a házadhoz sok 

évvel ezelőtt, hogy meghallgassam a fában elhelyezkedő öreg amerikai kecskefejőt [más 

néven lappantyú, ez egy madár.-a fordító], még mindig ugyanazt az Üzenetet hiszem. 

Hiszem Ez ugyanaz.  

140   Rendben, látom, hogy ott hátul rendezik az imasort. Rendben, C ima kártya, egy, kettő, 

három, négy, öt, kezdjetek jönni és álljatok ide. Ha nem tudsz felkelni, ha csak felemelnétek 

a kezeteket, valaki fog segíteni előre jönni. [Valaki beszél Branham testvérhez-Szerk.] Mi az? 

Igen. Hát bizony. C ima kártya, egyes kettes, hármas, négyes, ötös. És most figyeljétek meg, 

ha nincs imakártyád…  

141   Most már hosszú, hosszú ideje nem volt nekem ez a fajta imasor. Hányan emlékeztek 

az én elhívásomra (megbízásomra), amikor építettük ezt az imaházat itt? Azt mondta, 

„Végezd egy evangélista munkáját.” Nem azt mondta, hogy egy evangélista vagyok. Azt 

mondta, „Végezd egy evangélista munkáját,” látjátok, „mert eljön az óra, amikor ez meg fog 

változni.” Ez az óra elérkezik. Rendben. Most, ebben, Ő…  

142   Nem keverhetsz össze két vagy három különböző szolgálatot egyszerre, pásztor és 

evangelizálás ugyanabban az időben. Nem lehetsz egy próféta és talán egy pásztor 

ugyanabban az időben, látjátok, mert különböznek a munkáid, különböznek a szolgálataid.  

143   De az Úr megadta nekem, mit tegyek az Üzenetemben. De aztán azt mondta, „Tegyed 

egy evangélista munkáját, teljesítsd bebizonyítva a te szolgálatodat, mert az óra el fog 

érkezni, amikor ők nem fogják elviselni az egészséges Tanítást.” Ha nem jött ez el most! 

Minden felekezeti gyülekezet elutasított. Ők nem fogják elviselni a jó Tanítást. „De az ő saját 

vágyuk szerint fogják hozni az ő saját tanítóikat, és mesékhez fognak fordulni. És fognak 

tenni nagy dolgokat, mint Jannes és Jambres, akik ellenálltak Mózesnek, de az ő 
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bolondságuk nyilvánvalóvá válik.” Látjátok? Látjátok? Rendben, utánzók! Látjátok, hogy 

Jambres…  

144   És Isten a Mennyben tudja, hogy itt fekszik ennek az imaháznak a sarok kövében 1933 

óta, írva van a Bibliának egyik oldalán, pontosan ott fekszik. Nézzétek meg, hogy mit tettek. 

Nézzétek, hogy mi történik. Megszemélyesítők (utánzók), csak pontosan. Azt mondta, 

„Hagyjátok őket magukra, az ő bolondságuk ugyanúgy ismerté lesz, mint Jannes és Jambres 

volt.” Itt vagyunk abban a napban.  

145   Akkor láttam a gyülekezetet, amikor csak a sarokkövet lefektettük, az emberek 

függeszkedtek az ablakpárkányokban és mindenütt körülöttünk, álltak az imaház falai körül. 

Na, tessék. Azt mondták, amikor az felépül, itt a város népe azt mondta, „Hat hónapon 

belül…” Nekünk egy dollár és nyolcvan cent volt egy imaház felépítésére, sok garázs 

tulajdonos elhatározta, hogy az ő garázsa lesz. De ez még mindig egy bárány akol Isten 

Juhainak.  

146   Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. C, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. 

Rendben.  

147   Most, „Én az Úr ültettem azt, én fogom öntözni éjjel és nappal, nehogy valaki kiragadja 

azt az Én kezemből.” Nézzetek a kritikusokra! Felekezet nem akarja támogatni Azt. Nincs 

olyan gyülekezet, mint Ez, körbe itt az országban. Nincs Pünkösdi az országban, semmi más 

elviselni (életben tartani) Azt. Mindenki a vízkeresztség ellen, mindenki minden más ellen. 

Még az én saját családom is, a saját apám is ajtót mutatott, egy kis papírzsákba raktam a 

ruháimat és elmentem New Albany-ban élni. Igaz.  

 De sok veszélyen át, csapdán és kelepcén,  

 Én már átmentem;  

 Ez kegyelem, ami elhozott engem eddig biztonságban,  

       Ötvenhat éves vagyok, és hamarosan át kell mennem a folyón. 

 A kegyelem elvisz engem. 

 Amikor már tízezer éve ott vagyok, 

 Fényesen ragyogva, mint a nap;  

 Nem lesz kevesebb napunk énekelni Isten dicséretét, 

 Mint amikor először elkezdtük.  

       Ó, mennyire szeretem Jézust! Ő az egész világ számomra!  

148   Ó, rendben, hányadikat tettem… Hol hagytam félbe, tíz? Tudunk venni még többet? 

Rendben. Mi volt az, tíz, tizenöt? Rendben. C, tíztől, tizenötig, bárhol is vagy, ha fel tudsz 
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állni és bejönni. Mit mondasz? Mi az? Rendben. C, tizenöt-húsz, akkor. Legyen az C, tizenöt-

húsz. Ez tíznél több ember lenne. Látjuk… Látjátok, ahol ott sorban állnak, nem akarjuk őket 

összezsúfolni. És fogjuk… Rendben.  

149   Most adjátok a ti osztatlan figyelmeteket nekem; nem lesz hosszú. De, most, ó, milyen 

egy óra, milyen egy idő! Bárcsak mindenki szerethetné az Urat. Bárcsak mindannyian 

eljöhetnének erre a helyre és felismernék ennek a percnek a lehetőségét. Hadd próbáljuk 

meg. Csak adjátok nekem a ti figyelmeteket.  

150   Mit próbálunk mi itt tenni? Mi Istent ezen a helyen Igéjén keresztül teszteljük. Illés 

ugyanazt tette, kiment a hegyre, miután tudta, hogy Istentől volt elküldve, hogy tegye azt. 

Azt mondta, „Most hadd bizonyítsuk be, hogy ki az Isten, legyen az Isten, aki tűzzel felel, 

legyen Isten.”  

151   És a pogányok vagdosták (magukat), ó, mondták, „Nos, biztos, nem…” A pogányok 

tudták, hogy a tűz nem fog leesni, ezért sikoltoztak és folytatták.  

152   De Illés tudta, hogy az esni fog, mert neki volt egy látomása az Úrtól. 

       Azt mondjátok, „Ő kapott egy látomást?”  

153   Igen, uram! Amikor mindent rendbehozott, azt mondta, „Uram, mindezt a Te 

parancsodra tettem.” És akkor a tűz elkezdett esni. Amikor Isten Igéje be van tartva betűre, 

akkor az Isten feladata, hogy gondoskodjon a többiről. Ő csak arra kér, hogy feküdj arra. De 

légy biztos, hogy te vagy elhívva arra ott kint tenni. Látjátok? És ha te vagy, akkor Ő 

gondoskodni fog a többiről.  

154   Most itt fognak az emberek átjönni ezen a vonalon, hogy én fogok imádkozni… Nos, ti 

csak a falnál vagytok most, rendben, hogy elkezdjük a sort. Most, először legalább valahol itt 

az épületben, néhány ember…  

       Hányan vannak itt betegek és nincsen imakártyájuk, emeljétek fel a kezeteket. Látjátok, 

mindenütt. Most tudjátok, ha a mi Urunk… És hiszem Ő fog, ha Ő ugyanaz tegnap, ma, és 

mindörökké. Neki volt imasora. Az emberek jöttek hozzá nagy sorokban, sokaságban, Ő 

megérintette őket, megáldotta őket. Aztán megállt valamikor és azt mondta, „Ki érintett 

Engem?” Körülnézett, elmondta egy asszonynak miért érintette Őt, és elmondta, hogy a 

vérének folyása megszűnt, az ő hite meggyógyította.  

155   Mi van, ha az asszony megfordult volna, és azt mondja, „Nos, nem is tudom, Uram, 

nekem ez már hosszú ideje volt”? Nem történt volna meg. Nem, nem történt volna meg. 

Nem.  

156   Mi van, ha Ő megmondta a sziroföníciai asszonynak, „Amiért ezt a szót mondtad a te 

lányod, az ördög kiment belőle,” mi lenne, ha azt mondja, „Nos, most, Uram, azt akarom, 

hogy Te ezen a módon tegyed”?  Az ördög még mindig benne lenne a lányában. De ő 

remélte, hogy megtalálja a gyermekét, ahogy Ő mondta, hogy megtalálja.  
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157   Most Ő mondta nekünk, „Ha te tudsz hinni! Ha te mondhatnád ennek a hegynek, 

’Mozdulj,’ és nem kételkedsz a szívedben, de hiszed, hogy amit mondtál megtörténik, 

meglehet neked. Amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkapjátok azt, és meg lesz adva 

nektek.” Milyen egy ígéret!  

158   Most az az ember, aki a szociális (társaságkedvelő, barátságos) evangéliumot 

prédikálja, egyáltalán nem hiszi el. Ő felment az ajtóhoz, benéz, vagy áll ott, és azt mondja, 

„Nos, csak még egy csomó szent görgő,” és elmegy. Látjátok? De ő nem tudja, hogy ez az 

elrejtett Étel. Nem tudja, hogy ez a titkos Dolog, ami el van rejtve előle. Nem tudja ezt. Ez 

szánalomra méltó, egy szellemi meztelen, nyomorult, vak, és nem tudja. Látjátok? Ez egy 

rossz dolog.  

159   Ó, Istenem, hadd halljak meg inkább, de soha ne legyek olyan. Inkább meghalnék (igen, 

uram), mint ezt tenni. És gondolom mindannyian közülünk így lenne, nem? [Gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

160   De most Isten megígérte nekünk ezeket a dolgokat az utolsó napokban. Malakiás 4-ben 

azt mondta, hogy Jézus Krisztus lejön, és megszemélyesíti Magát emberi testben, úgy, mint 

Szodomában tett. Ez igaz. És azt mondta, hogy a világ egy Szodomai állapotban lesz. És azt 

mondta, „Amint akkor volt, úgy lesz, amikor az Emberfia kijelentetik azon a napon.” Látjátok, 

ezt az Embert, aki lejött egy férfi formájában, amely „Elohim” volt, Ábrahám által (számára, 

mellett, szerint), mielőtt ez a megígért fiú eljött. Figyelitek, mi volt az, Ábrahám azt mondta, 

az Isten volt. És a Biblia azt mondta, hogy három férfi jött hozzá, porral a ruhájukon, úton 

voltak, leültek és ettek, mint az ember. És Jézus azt mondta, „Éppen abban az időben, 

amikor a világ Szodomai állapotba kerül, akkor az embernek Fia újra kijelenti Magát,” nem 

Isten Fia. Az embernek Fia, látjátok, kijelenti Magát.  

161   Most pedig jegyezzétek meg azt, amit az utolsó próféta mondott, „Íme, Én elküldöm 

nektek Illést, a prófétát, és ő fogja helyreállítani a gyermekek szívét vissza az atyákhoz. 

Látjátok? Egy Üzenet, hogy visszahozza őket a Bibliához, és az embernek Fia kijelenti Magát 

abban a napban. És abban a napban, amikor a hetedik angyal az utolsó gyülekezeti kornak 

hangzik, Isten titkainak ismerté kell lenni abban a napban. A Hét Pecsétnek fel kell töretni. A 

rejtélyek mind ezekben a gyülekezetekben, és dolgok, hogyan történtek, és mi fog-… 

hogyan, mi történt. 

162   Látjátok, ők nem tudják Azt. Jézus azt mondta, „Ti vak farizeusok!” Azt mondta, „Ha a 

vak vezeti a vakot, nem mindketten az árokba esnek?” Látjátok, ez az oka annak, hogy az 

emberek nem látják Ezt.  

163   Ezeknek a Pecséteknek a titka Az, minden egyes ezekből a gyülekezetekből csinált egy 

szervezetet, és abban járt (maradt), és ez az egyik titok (rejtett) dolog, ami Isten előtt rossz 

volt. Látod ezt doktor Lee? Látjátok, figyeljétek. Ez van. Ez a dolog pontosan ott van. Ez az 

egyik a titkokból. Ők megszervezték és, látjátok, és teljesen kiléptek Isten akaratából. És ez 
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lesz leleplezve az utolsó napokban, és vezeti az embereket, nem egy hitvalláshoz vagy egy 

felekezethez, hanem vissza az igaz Igéhez. És az igazi Ige egy bizonyos embercsoporthoz fog 

jönni, és az embernek Fia felfedi (megmutatja, kijelenti) Magát azok között, „az ugyanaz 

tegnap, ma, és mindörökké.”  

164   Jaj, nekem! (Ó, Istenem!) Ó, én szeretem ezt. Szeretem-szeretek dicsekedni Vele. 

Szeretem Őt naggyá tenni az emberek előtt. Nem kell Őt naggyá tennem; Ő már nagy. Ő oly 

magas, hogy nem tudsz fölé emelkedni, oly mély, hogy nem tudsz alá ereszkedni, oly széles, 

hogy nem tudod körbejárni, mégis van Neki helye a szívedben. Nem fogadnád be Őt? Milyen 

csodálatos Urunk van! Rendben.  

165   Most csendesedjünk el mindannyian. Most beszéltünk Erről. És most van abból a 

dologból, igaz? Most lehetnek itt néhányan idegenek. Talán mondhatnám, ha… neked, ha 

Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz, akkor mit tenne ebben a percben? Ugyanazt 

tenné, amit Ő korábban tett, amikor Ő itt volt. Igaz ez? Az emberek hitének meg kellene 

érinteni az Ő ruháját, és Ő megfordulna. Mit, ahogy Ő tett az asszonnyal a kútnál, és más 

helyeken, és Ő észlelte az ő gondolatukat.  

       Most ti azt mondjátok, „Ő meg tudna gyógyítani engem?”  

166   Az Ő Igéje azt mondja, hogy már megtette. De a dolog abban van, hogy megismertesse 

Magát, hogy Ő itt van.  

167   Most, ha Ő megjelenne nekünk fizikai testben, pontosan úgy nézne ki, mint Hofmann 

Krisztusnak Feje harminchárom évesen, és vér folyna az Ő kezéből, és így tovább, szög 

sebhelyek mindenütt Rajta, én nem fogadnám el. Nem, nem. Nem, nem. Amikor Ő Maga 

eljön, „Minden szem látni fogja Őt, minden nyelv meg fogja vallani Őt; és amint a villámlás 

kelettől nyugatig jön, úgy fog az lenni.” Látjátok? Mi nem hiszünk ezekbe a kultuszokba 

(vallásgyakorlatok, rajongott személyek, szekták) és klánokba (érdekszövetkezetek). Mi 

hisszük, hogy Isten az Ige.  

168   De Ő megtestesíti Magát, veszi a ti testeteket és az én testem, és ad ajándékokat 

nektek és nekem, és ezeken az ajándékokon keresztül Ő ismerté teszi Magát. Ez a titkos Étel. 

Nem számít, hogy Ő mennyire tenné Magát ismerté általam, neked hinned kell Azt, neked is 

kell, hogy legyen egy hitnek ajándéka, szintén, hogy higgyed Azt. Hiszitek? [Gyülekezet azt 

mondja, „Ámen.”-Szerk.] És most, ha Ő megnyilvánítja Magát ebben a módban, fogtok hinni 

Neki? [„Ámen.”] Teljes szívetekből fogtok hinni Neki? Ó, milyen csodálatos, csak várni Rá, 

csak várni, hogy meglássuk, mit mond Ő.  

169   Itt áll egy férfi. Soha nem láttam őt az életemben, ahogy tudom. Úgy néz ki, mint egy jó 

erős, egészséges ember, és valószínűleg az is. Én nem tudom. De ott áll. Most én mehetnék, 

rátehetném a kezem az emberre, és imádkozhatnék érte, megkérdezhetném, hogy elhinné-

e. Ő állhatna itt és mondhatná nekem, így szólva, „Kérlek, hogy imádkozz X.Y.-ért. Nekem 
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bokasüllyedésem van (lúdtalp). Állandóan fejfájásom van. Gyomorfekélyeim vannak,” vagy 

valami. Ő, én nem tudom. Bármi ilyen dolgot mondhatna.  

170   Én azt mondanám, „Rendben van, uram, testvérem, rád fogom tenni a kezem, hogy 

imádkozzak érted.” Ez teljesen rendben lenne. Pontosan ezt csináltuk az összes korszakokon 

keresztül. Igaz ez?  

171   De emlékezzetek, Jézus azt mondta, hogy eltérő lenne éppen az Ő eljövetelének 

idejében, mint az volt Szodoma idejében. És az a Férfi, aki feljött, hátat fordított a sátornak, 

ahol Sára volt, és azt mondta, (nem „Ábrám,” most) „Ábrahám.”  

172   Látjátok, ő Ábrám volt az előző nap. De ő találkozott egy látomással, és az Úr azt 

mondta neki, „Meg fogom változtatni a neved.”  

173   És itt van az Úr, Maga, egy embernek formájában, evett és ivott vele. Azt mondta, 

„Ábrahám, hol van a feleséged Sára?” S-á… ra; nem Sz-á-r-a-i.  

       Azt mondta, „A hátad mögött a sátorban.”  

174    Azt mondta, „Én meglátogatlak téged az Én huszonöt évvel ezelőtti ígéretem szerint.”  

175   És Sára nevetett magában. Ő azt mondta, „Sára nevetett éppen akkor a sátorban, ezt 

mondván, ’Hogyan lehetnének ezek a dolgok?’” Van bármi túl nehéz Istennek? Látjátok? 

Semmi. Nem, uram.  

176   Most Ő azt mondta, Jézus megígérte, hogy, „Ő, az embernek Fia,” Aki az Ige, (hiszitek 

azt?) „hogy eljönne az utolsó napokban és kijelentené Magát abban az időben, amikor a 

világ olyan volt, mint Szodoma és Gomora.” Hiszitek, hogy ez igaz?  

177   Mielőtt egyszer imádkozunk, néhányan ott kint imádkozzatok és nézzétek, hogy az 

embernek Fia még mindig ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké. Csak kérdezd meg, hogy 

vajon Ő van, mond, „Uram, az az ember nem ismer engem, de tudom, hogy Te ugyanaz vagy 

tegnap, ma, és mindörökké,” nézzétek, hogy Ő azt mondja nektek.  

       Igen, uram. Most csak egy pillanatra emeljétek fel a fejeteket.  

178   Mögöttem van. Ez egy gyermek. Most egy láztól ég. Ez egy kislány. A városon kívülről 

vagy. A gyermeknek gyomorbaja van. Az volt. Csak higgy.  

179   Ez az, amit mondott, hogy Ő tenné? Soha nem láttam ezt a személyt az életemben. 

Isten a Mennyben tudja ezt.  

180   Ez az ember itt nagyon erősnek, és egészségesnek látszik. De látjátok ezt az árnyékot 

ott fölötte? Ez azt jelenti, ha Isten nem segít rajta, akkor nem lesz itt sokáig. Neked rákod 

van. A tüdődben van.  

       Most, az embernek Fia itt van.  
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       Van egy teher a szíveden, egy kisfiú, egy kisgyermek. Igaz ez? Hiszed, hogy Isten meg 

tudja mondani nekem mi a baj ezzel a gyermekkel? [A testvér azt mondja, „Tudom, hogy 

képes rá.”-Szerk.] Ő képes. Neki vannak kis ájulás időszakok, mint egy epilepsziásnak. Neki 

éppen volt egy nemrég. [„Ma reggel.”] Ez igaz, ma reggel. És te hiszed, hogy élni fogsz, hogy 

felneveld ezt a fiút, és hogy ő rendben lesz? [„Igen.”]  

181   Hol van Charlie Cox? Hol van? Charlie, hol vagy? Azt gondoltam, hogy ma este itt van. 

Odaát van, Charlie. Gary, hol vagy? Larry, itt van? Az ő kisfia is pontosan ugyanabban 

szenvedett. Hol van Larry? Gyere ide egy percre. Nos, itt vagy. Ennek a kisfiúnak itt ugyanaz 

volt. Az édesapja és édesanyja nagyon jó barátaim. Évekkel ezelőtt ott lent voltam, és ez a 

kisfiú volt egy időszaka, csak elájult és elenyészett. Az epilepszia volt. Fogtam a kisfiút és 

megkértem Istent, hogy gyógyítsa meg. Azóta soha nem volt neki egy sem. Az ő apja; az ő 

anyja itt ülnek valahol; és itt van a kisfiú, saját maga.  

182   Most hiszed, uram? (Köszönöm, Larry.) Hiszed, uram? A Mennynek Istene adja neked 

ugyanezt, és éljél, hogy felneveld a gyermeket. Isten áldjon.  

       Imádkozzunk.  

183   Drága Istenem, segíts rajta. Imádkozom, hogy a Te irgalmad és kegyelmed legyen rajta, 

és álld meg őt. Jézus Nevében.  

184   Most térj vissza Louisianába, boldogan, magasztald Istent érte.  

185   Ó, igen, Louisianából jött, biztos, a Charles tó körül. Igaz. Látod, most megragadhattam 

a gondolataidat. Dicsősség legyen Istennek!  

186   Nos, te egy jó dolgot kérsz, egy babát akarsz. Már van gyermeked, néhány gyermek, de 

akarsz még egyet. A Mennynek Istene adja meg neked, testvérnőm. Gyere ide, én csak rád 

akarom tenni a kezemet.  

187   Drága Istenem, add meg az asszonynak a szíve vágyát, mert ez egy kiváló ok. Jézus 

Nevében. Ámen.  

       Most menj el és kapj gyermeket.  

188   Isten egy jó Isten. Hiszitek? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Ő mindent tud, 

amire nekünk szükségünk van. Ő minden szükségünket kielégíti, ha mi hisszük azt. Ő 

mondta, „Ha te tudsz hinni!”  

189   Valahol már kezet ráztunk. Nem emlékszem, hogy hol, de valahol kezet ráztam veled. 

Nem emlékszek pontosan, de mi voltunk valahol, valahol ma, de nem tudom hol volt az. De 

ez nem az, amiről itt mi beszélünk. Itt vagy, hogy beszéljünk arról, vagy, hogy imádkozzunk, 

azt akarod, hogy én imádkozzak valaki másért. Ez igaz. Ő nincs itt. Georgia-ban van, beteg. 

Nem csak fizikailag, de szellemileg is beteg; a te unokatestvéred. Hiszed, hogy Isten 

gondoskodik róla, mert te mellé álltál? Hiszed? Gyere ide és imádkozzunk együtt.  
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190   Drága Istenem, add meg ennek az embernek a szíve vágyát, hogy elmehessen és ezt az 

embert Istenhez kiáltozva találja meg. Jézus Nevében kérem ezt. Ámen.  

       Isten áldjon. Ne kételkedj. Higgy teljes szívedből.  

191   Hogy vagy? Nem az volt, hogy nem akartam kezet nyújtani neked, hanem, mikor 

kinyújtottad a kezedet, észrevettem valamit. Egy árnyék volt, igazi sötét és fekete. Ez volt az 

oka. Tudom, fogtam a kezed, és így találtam meg, látod. De ez egy rák. Hiszed, hogy Isten 

képes mozdítani azt? A melleden van, a baloldalon. Vissza akarsz-e menni Carolina-ba 

dicsérni az Urat, hogy jól vagy? Látod, mire gondolok? Imádkozzunk.  

192   Drága Istenem, Jézus Krisztusnak a Nevében, az az Egy, Aki most jelen van; a 

gyermekek eszik az Isten Kenyerét, lehetne ennek a gyermeknek is hit élvezni Isten 

Kenyerét, amit Ő ad neki most az ő gyógyulásáért. Menjen el jól a Jézus Nevében. Ámen.  

       Isten áldjon meg, testvérem. Higgy teljes szívedből.  

       Örvenddel?  

193   Nem egy csodálatos idő? Úgy néz ki, mintha félelemmel vegyes tisztelet szállna az 

emberekre. Vagy talán úgy hangzik a fülembe, mintha valami éppen haladna, [Branham 

testvér fúj a mikrofonba-szerk.] „Pfű!” Éppen csinál egy zajt, mint „Pfű,” mint az, látjátok. Ez 

a gyermekeknek a Kenyere. Látjátok? Ez a tiétek, Ez számotokra van. Nem számomra; ez 

számotokra van. Nagyon hálás vagyok ebben a pillanatban, nem… Én jól vagyok, amennyire 

tudom; de Ez számomra is Kenyér, mikor szükségem van rá. Ez Kenyér számotokra. Ez 

bátorítás. Azoknak is, akik éppen nem betegek, ez a szíveteket pontosan Isten elé hozza.  

194   Ez pontosan a szezonban van, amit Ő mondott, hogy tenne, „És amint volt Szodoma 

napjaiban, úgy lesz az embernek Fia eljövetelében, amikor az embernek Fia 

megmutatkozik.” Látjátok? „És íme, elküldöm nektek Illés prófétát az Úr nagy és rettenetes 

napja előtt. Ő helyre fogja állítani az emberek szívét vissza az Atyákhoz.” Látjátok? Látjátok?  

195   „És akkor az igazak kijönnek a gonoszok hamuján.” Égni fognak, mint egy kemence, 

látjátok, a föld is fog. Mi látjuk ez esni fog ott. A vulkánok széterjednek a földön, és az egek is 

égni fognak.  

       Ó, Örökkévaló Szikla, könyörülj rajtam most és ezután.  

196   Hogy vagy te? Nos, egy dolog, egy hölgy baj, női baj. Vannak más dolgok. Ideges vagy, 

éppen az a kor, hogy ideges vagy. Mindenféle szövődmények. De van egy vágyad is, hogy 

megkapd a Szentszellemet. Ez igaz. Ez az, ami van. Hiszed, te vagy… Megvallottál mindent? 

Hiszed, ha rád teszem a kezem és kérem Istent, hogy megteszi, és el fog jön a Szentszellem? 

[A testvérnő azt mondja, „Igen.”-Szerk.] Hiszed azt? [„Igen, uram.”] Imádkozzunk.  

197   Drága Istenem, a kezeimet rá teszem erre az asszonyra, apostoli formában, és kérem, 

hogy megkapja a Szentszellem keresztségét. Jézus Krisztus Nevében kapja meg. Ámen.  
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198   Ne kételkedj. Az a tied, látod. Ez a tiétek. Ez a gyermekek Kenyere.  

199   Egy kicsit furcsa érzésed volt, amikor azt mondtam, „női baj,” ugye? Mert az is volt. 

Hiszed, hogy rendbe jössz most? Menj csak hálát adva az Úrnak.  

200   Hogy vagy? Hiszel teljes szívedből? Hiszed, hogy képes leszel úgy enni, mint réges-

régen? Rendben. Menj és mondd, „Köszönöm, Uram. Hiszem azt.” Az Úr Jelenléte.  

201   Hiszed, hogy a hátfájásod el fog hagyni és jól leszel? Nos, menj csak azt mondva, 

„Köszönöm Drága Istenem,” és Isten megadja.  

202   Hiszed, hogy jól lehetsz, hogy az Úr jót tesz veled, és nem lesz ízületi gyuladásod, és jól 

és egészséges leszel? Hiszed? Menj, hálát adva Neki, mondd, „Uram, teljes szívből 

elfogadom és hiszem.”  

       Mit gondoltok mindannyian Erről?  

203   Te ott, tedd a kezed a melletted ülő asszonyra a jobb oldalon, mond meg neki, hogy a 

viszere és az ízületi gyuladása elhagyja. Amikor ő…?… 

204   Isten áldjon meg. Hiszed, hogy most jól leszel. Menj haza és légy… Isten áldjon meg. 

Menj az utadon és mondd, „Köszönöm, Úr Jézus!”  

205   Hogy vagy te? [A testvérnő azt mondja, „Dicsőség az Úrnak.”-Szerk.] Hiszed, hogy a női 

baj téged is elhagy? [„Igen.”] És jól leszel? [„Köszönöm, Jézus.”] Menj és mondd, „Köszönöm 

Neked, Uram.” [„Köszönöm Neked, Jézus.”]  

206   Hogy vagy te? [A testvérnő azt mondja, „Meghúztam egy porcomat.”-Szerk.] Miért, én, 

én! [„Totten.”] Ismerem a nevedet. Én szoktam… [„Totten.”] amikor pásztor voltam a 

Baptista gyülekezetben. [„Totten.”] Totten. [„Della Totten.”] Della Totten nővér. Most 

hátfájásban szenvedsz. [„Igen.”] Minden rendben lesz. Hiszed, hogy megszabadít ettől? 

[„Igen.”] Emlékszel mi történt ott Milltown-ban, a Baptista gyülekezetben évekkel ezelőtt? 

[„Igen, emlékszem rá!”] Ő még ma is ugyanaz az Isten. [„Ó, hála Istennek!”] Isten áldjon 

meg, testvérnő.  

       George Wright, hol vagy? Emlékszel? Én hogyan… 

       Hiszed, ha csak rád teszem a kezem, ezzel a kenettel, hiszed, hogy meggyógyulsz? Gyere 

ide. Jézus Krisztus Nevében legyen ő meggyógyulva. Ámen. Higgy!  

       Nos, mindannyian hisztek teljes szívetekből? [A gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.]  

207   Nos, milyen jó régi emlékeket idéz, hogy látom ezt a hölgyet! Nem tudom a nevét már, 

de én… [Valaki azt mondja, „Totten.”] Totten. Totten, ez igaz. Ó, igen, a lánya Bridie volt, ez 

igaz. Pontosan így van. Ne gondold, hogy magamon kívül vagyok, csak egy kicsit mintha, 

tudod, ez olyan… nem tudom megmagyarázni ezt.  
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208   De a hátfájásod elment, hölgyem. Menj, dicsőítsd az Urat, és mond, „Köszönöm Neked, 

Uram.”  

209   Hiszed, hogy a te szívbajod is rendben lesz? [A beteg azt mondja, „Igen.”-Szerk.] Menj 

csak, örvendezz, és mondd, „Köszönöm, Úr Jézus,” és hidd. Rendben. Higgy most. Ne 

kételkedj.  

210   Gyere, hölgyem. Hiszel teljes szívvel? Több bajod van. Hátfájásod is van. Hiszed, hogy 

Isten meggyógyít? Rendben, csak menj, örvendezz. Ez Ő, Aki teszi, hogy így érzed magad. Adj 

hálát az Úrnak. Isten áldjon meg, testvérnő.  

211   Szia, fiacskám. [A fiú azt mondja, „szia!”-Szerk.] Hiszed, hogy Isten meg fogja gyógyítani 

ezt a gyermeket az idegességtől, és egészségessé teszi? Hiszed? Rendben. Szia, pajtás, hadd 

rázzam meg a kezedet.  

212   Drága Istenem, vedd el ezt a gonosz dolgot ettől a kisfiútól, és éljen és legyen normális. 

Jézus Nevében. Ámen.  

213   Isten áldjon, testvér. Hiszed ezt, ugye? És minden rendben lesz. Egyáltalán ne 

kételkedj. 

214   Nagyon fiatal vagy, hogy szívbajos légy. Hiszed, hogy Isten meggyógyít? [A beteg azt 

mondja, „Igen, uram.”-Szerk.] Menj és mondd, „Köszönöm, Uram, a gyógyulásomat.”  

215   Hiszed, hogy Isten meggyógyítja a gyomorbetegségedet és jól leszel? Menj tovább, 

örvendezz, és mondd, „Köszönöm, Uram.”  

216   Ő még mindig Isten, ugye? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Az egyetlen dolog, 

amit tenned kell, csak higgy. Nem így van? Hiszel az embernek Fiában, az utolsó napokban?  

217   Néhány perccel ezelőtt történt valami és nem tudom… próbálom megtalálni, hol volt. 

Valakinek hite volt és tett valamit. Vagy talán következő vasárnap foglalkozom ezzel, vagy 

amikor tudok. Te vagy… Ott van újra. Te felemelted a kezedet. Hiszed, hogy Isten 

meggyógyítja a szívbajod, és jól leszel, meggyógyítja kint ott a lányodat… hiszed? Neff 

asszony, hiszed, hogy Isten… Leo Neff, én nem ismerlek téged, de az, aki te vagy. 

Szívbetegséged van és a kislányodnak vesebetegsége van. Hiszed, hogy meggyógyul? A hited 

meggyógyít. Higgy teljes szívvel. 

218   Te ott hátul a medencénél ott állsz gyomorbetegséggel, Jézus Krisztus meggyógyít.  

219   Hisztek? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Ő ugyanaz tegnap, ma, és 

mindörökké. Tegyük a kezeinket egymásra most. Ó, gondoljatok az órára, ahol mi vagyunk, 

gondolkodjatok az időről. Gondolkodjatok, hogy mi Jézus Krisztusnak az Isten Fiának valódi 

Jelenlétében vagyunk. Ő megígérte, hogy megteszi ezt az utolsó napokban. Kezeimet ezekre 

a zsebkendőkre teszem.  
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220   Drága Istenem, imádkozom, hogy álld meg ezeket a zsebkendőket az emberek testének 

a gyógyulására, Jézus Krisztus Nevén keresztül.  

221   Most kezeteket egymásra téve, mindegyik Krisztus Testének tagja. Ugyanaz a 

Szentszellem, Aki megígérte, hogy kinyilatkoztatja a szíveknek titkait és teszi ezeket a 

dolgokat, Ő bennetek van. Te egy része vagy Neki, és Ő egy rész belőled. Most Ő ezt mondja, 

„Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek.” Ez te vagy. „Ha kezüket a betegekre teszik, azok 

meggyógyulnak.” Most ne magatokért imádkozzatok, hanem azért, akire rátettétek a 

kezeteket, mert ő imádkozik érted. Most imádkozzunk együtt, és ne legyen egy gyenge 

személy sem ebben az épületben. Miért várnánk tovább kedves testvérem, testvérnőm, itt 

van a Szentszellem, Isten, egyenesen itt, a valódi dolog, amiről mi beszéltünk.  

222   Drága Jézus, mi felismerjük a Te Jelenlétedet. Te hoztad azt a kis babát vissza az életre, 

egy másik nap, miután meghalt, a hit imája által. Drága Istenem, sokan vannak itt, mi nem 

juthatunk oda, az idő elhalad, de ők egymásra tették a kezüket. Ők hívők. Mi Jézus Krisztus 

Jelenlétében ülünk, feltámadt a halálból, ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.  

223   Sátán, te le vagy győzve! Jézus Krisztus legyőzött téged! Ő feltámadt a halálból, és 

közöttünk áll ma este, igazolva az utolsó napoknak ezt az Üzenetét. Gyere ki ezekből az 

emberekből! Hagyd el őket a Jézus Krisztus Nevében! „Az Én Nevemben ördögöket űznek 

ki,” és te ki vagy űzve. Jézus Krisztus Nevében, hagyd el ezt a gyülekezetet!  

224   Mindenki most, aki elfogadja a gyógyulását, álljon lábra. Mindenki, aki elfogadja 

gyógyulását, álljon lábra. Most emeljétek fel a kezeteket és dicsőítsétek Őt!  

       „Most elfogadom a gyógyulásomat,” mondjátok ezt Istennek. Most elfogadom a 

gyógyulásomat. [A gyülekezet azt mondja, „Most elfogadom a gyógyulásomat.”-Szerk.] Te 

ugyanaz vagy tegnap, ma, és mindörökké, Krisztus. [„Te ugyanaz vagy tegnap, ma, és 

mindörökké, Krisztus.”] Most hiszek Neked. [„Most hiszek Neked.”] Segíts az én 

hitetlenségemen. [„Segíts az én hitetlenségemen.”] Ámen. [„Ámen.”] 

 Én dicsérni fogom Őt, Én dicsérni fogom Őt, 

 Dicsérjétek a bűnösökért megöletett Bárányt;  

 Adjon dicsőséget Neki minden nép, 

 Mert az Ő Vére eltörölt minden foltot. 

 

225   Nem szeretitek Őt? [Gyülekezet azt mondja, „Ámen.”-Szerk.] Akkor dicsérjük Őt. 

Mindenki, kezét felemelve dicsérje Őt, miközben a testvér idejön, hogy elbocsátson minket.  

 


