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AZ EGY ISTEN EGYSÁGE

AZ EGY GYÈLEKEZETBEN

` [Branham Testvárnek olvassa fel Neville Testvár a
Szent Jànos 17. rászát_Szerk.]

Ezeket beszálte Jázus, ás felemelá szemit az ágre, ás
monda, Atyàm, eljätt az ãra; dicsåâtsd meg a te Fiadat,
hogy a te Fiad is dicsåâtsen táged:

A mikánt te hatalmat adtàl náki minden testen, hogy
äräk áletet adjon mindennek a mit náki adtàl.

Az pedig az äräk álet, hogy megismerjenek táged, az
egyedèl igaz Istent, ás Jázus Krisztust a kit elkèldtál.

Án disåâtettelek táged e fäldän: elvágeztem a
munkàt, a melyet reàm bâztàl, hogy vágezzem azt.

Ás most te dicsåâts meg engem, Atyàm te magadnàl
azzal a dicsåsággel a mellyel bârtam te nàlad a vilàg
látele elått.

Megjelentettem a te nevedet az embereknek a kiket e
vilàgbãl nákem adtàl: tiáid valànak, ás nákem adtad
azokat; ás a te beszádedet megtartottàk.

Most tudtàk meg hogy mindaz te tåled van a mit
nákem adtàl:

Mert ama beszádeket, a melyeket nákem adtàl, å
nákik adtam ás åk befogadtàk, ás igazàn megismerták
hogy án tåled jåttem ki, ás elhitták, hogy te kèldtál
engem.

Án ezekárt känyärgäk: nem a vilàgárt känyärgäk,
hanem azokárt, a kiket nákem adtàl; mert a tiáid.

Ás az enyámek mind a tiáid, ás a tiáid az enyámek, ás
megdicsåâttetem å bennäk.

Ás nem vagyok täbbá e vilàgon, de åk a vilàgon
vannak, án pedig te hozzàd megyek. Szent Atyàm,
tartsd meg åket a te nevedben, a kiket nákem adtàl,
hogy egyek legyenek, mint mi.

Mikor veläk valák a vilàgon, án megtartàm åket a te
nevedben; a kiket nákem adtàl, megårizám ás senki el
nem veszett käzèlèk, csak a veszedelemnek fia: hogy
az âràs beteljesèljän.

Most pedig te hozzàd megyek, ás ezeket beszálem a
vilàgon, hogy åk az án ärämemet teljesen bârjàk å
magokban.
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Án a te âgádet nákik adtam; ás a vilàg gyælälte åket,
mivelhogy nem e vilàgbãl valãk, a mint hogy án sem e
vilàgbãl vagyok.

Nem azt kárem, hogy vedd ki åket e vilàgbãl, hanem
hogy årizd meg åket a gonosztãl.

Nem e vilàgbãl valãk, a mint hogy án sem e vilàgbãl
vagyok.

Szenteld meg åket a te igazsàgoddal: A te igád
igazsàg.

A mikáppen te kèldtál engem a vilàgra, çgy kèldtem
án is åket e vilàgra.

Ás án å árettäk oda szenteltem magamat, hogy åk is
megszenteltekká legyenek az igazsàgban.

De nemcsak å árettäk känyärgäk, hanem azokárt is,
a kik az å beszádäkre hisznek majd án bennem;

Hogy mindnyàjan egyek legyenek; a mint te án
bennem, Atyàm, ás án te benned, hogy åk is egyek
legyenek mi bennènk: hogy elhigyje a vilàg hogy te
kèldtál engem.

Ás án azt a dicsåságet a melyet nákem adtàl å nákik
adtam; hogy egyek legyenek, a mikáppen mi egy
vagyunk:

Án å bennäk, ás te án bennem; hogy täkáletesen egyá
legyenek, ás hogy megismerje a vilàg, hogy te kèldtál
engem, ás szereted åket, a mikánt engem szerettál.

Atyàm, a kiket nákem adtàl, akarom, hogy a hol án
vagyok, azok is án velem legyenek; hogy meglàthassàk
az án dicsåságemet, a melyet nákem adtàl: mert
szerettál engem e vilàg alapjànak felvettetáse elått.

Igazsàgos Atyàm, Ás e vilàg nem ismert táged: de án
ismertelek táged, ás ezek megismerik, hogy te kèldtál
engem;

Án megismertettem å veläk a te nevedet, ás
megismertetem: hogy az a szeretet legyen å bennäk a
mellyel engem szerettál, ás án is å bennäk legyek.

2 [Neville Testvár mondja, “Ás az Çr adja az Å àldàsàt az
egász rász olvasàsàhoz, a Szent Jànos Evangáliumànak 17.
rászáhez.” Ères rász a szalagon. A gyèlekezet ánekli: Vonj
Engem Käzelebb, ás azutàn Neville Testvár bevezeti Branham
Testvárt ás azt mondja, “Isten àldjon meg, Branham
Testvár.”_Szerk.]

3 Käszänäm, Neville Testvár. Az Çr àldjon meg táged,
Neville Testvár.



AZ EGY ISTEN EGYSÁGE AZ EGY GYÈLEKEZETBEN 3

4 Án áppen olyan vagyok mint Neville Testvár,
án^egyszeræen nem tudtam Karàcsonyig vàrni, felnyitni azt
az ajàndákot. Ás, tudjàtok, egy âzben fárfi ás kátszeresen
gyerek. Amint^De án biztosan hiszem, hogy Neville Testvár
igazàn jãl náz ki az å çj ältänyáben.
5 Ás án kaptam egyet a legcsinosabb felsåkabàtok käzèl
amelyet án valaha is làttam az áletemben, ettål a gyèlekezettål
lent itt, ás án biztosan ártákelem azt. Käszänäm, hogy egy
icipicit nagyobbnak itáltetek meg engem mint ami án
valãsàggal vagyok, de hiszem hogy åk adnak nekem egyet csak
egy kicsit kisebbet, holnap. Az egy kicsit tçl sok kabàt annak
az embernek a szàmàra akit be kell takarnia. Tehàt ti
hallottàtok, a Bibliàban, ahol a takarã tçl rävid volt az
embernek, vagy az àgy; tehàt az egyszeræen kärèlbelèl
majdnem olyan ezzel_ezzel itt velem, mert a_a kabàt
egyszeræen egy kicsit nagy volt. De az biztosan csinos, ás án
remálem hogy nekik van ott egy kärèlbelèl egy szàmmal kisebb
amely igazàn jãl illene ràm. Ás án is viselni fogom, hogy
megmutassam ápp çgy ahogy te is tetted azzal.
6 Làttam azt az idåt ahol án prádikàltam egy felsåkabàtban,
bizony, ärämmel hogy az rajtam lehet. Hàt, ánnekem nem volt
egy jã felsåkabàtom egász áletemben. Ez az elså alkalom
amikor valaha sajàtom egy jã felsåkabàt.
7 Kâvàncsi vagyok egyszeræen ha ez a gyèlekezet emlákszik
amikor elåszär mentem el ettål a gyèlekezettål. Ti emlákeztek
hogy mi volt akkor este amikor án elmentem St. Louis-ba,
ebbål a gyèlekezetbål, meglàtogatni Robert Daughternek a
lànyàt? Nos, Spencer Testvárnå ás Testvár, sejtem, hogy
emlákeznek arra. Roy Slaughter Testvár itt, ás sokan käzèlèk
akik^Nekem egyàltalàn mág csak egy kabàtom sem volt. Ás
a gyèlekezet gyæjtätt tizenegy dollàrt a jegyemre. Ás án
kälcsän kártem a testvárem felsåkabàtjàt. Ás az egyszeræen
kärèlbelèl kátszer nagyobb volt nàlam, ás án magammal
hordtam azt mert az szàmomra olyan rossznak tènt hogy azt
viseljem. Ás azutàn án rosszul náztem ki hogy nem volt egy sem
egyàltalàn, âgy án_án magammal hordtam azt. Ás mikor
àtjutottam oda, ott voltam egy pàr napot, ás az Çr kezdett
mækädni, ás meggyãgyâtotta a kicsi Betty-t.
8 Tudjàtok, án làttam åt nem rágen, å egy gyänyäræ fiatal
asszony most. Å vitustànc betegsággel szenvedett, ás csak
fekèdt mint egy àllat, ràngatãzott ässze-vissza, napokig ás
napokig. Ás a legjobb doktorok feladtàk åt. Án ott maradtam
az nap ás az este. Az Çr mutatott egy làtomàst a tovàbbi
teendårål, ás azt mondta, “A kicsi Bitty megszabadul mihelyt
åk megtetták azt.”
9 Án mondtam a lelkásznek ás az å apjànak, hogy àlljanak.
Azt mondtam a hälgynek, “Te az egyik nap a vàrosban voltàl,
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kicsi fazekakat vàsàrolni, ás vettál egyet az egy kák grànit
fazák. Az a te szekrányedben van, lent. Nem mozdâtottad azt
meg azãta hogy betetted azt oda.”
10 Å megriadt, azt mondta, “Ez igaz.”
11 Azt mondtam, “Menj vedd azt ás tältsd fel azt vâzzel, ás
hozz egy kicsi fehár tärèlkäzåt, ás jäjj ide. Mert IGY SZÃL AZ
ÇR, a kicsi Betty meg fog gyãgyulni.” Ás^
12 [Roy Slauhter Testvár, a gyèlekezetben, mondja, “Branham
Testvár, án szeretnák csak egy szãt mondani, ha az rendben
lenne?”] Igen, folytasd. [Te tudod hogy amikor ott voltàl,
emlákszel hogy_hogy án felhâvtalak. A leànyunk beteg volt. Ás
te felhâvtad a feleságedet, ás elgmondtad neki. Hàt, elåszär,
felhâvtalak ás èzentem, ‘Màr ät doktor azt mondta hogy az
orvosoknàl nincs remány.’”] Igen. [“Ás amikor te bejättál, azt
mondtad, ‘Slaughter Testvártål jätt egy hâvàs, elfogadod azt?’
Azt mondtad, ‘Å egyik a legjobb baràtaim käzèl,’ vagy
ilyesmit.”] Igen, uram. [“Ás mentál ás imàdkoztàl. Elmentál ás
felhâvtad a feleságedet, ás azt mondtad hogy hâvjon fel ás
mondja, ‘A làny rendben lesz.’ Ás å nem tudta hogy a làny
beteg volt, làtjàtok.”] Igen. [“Ás_ás âgy a kävetkezå nap å
elment ás a kãrhàzban volt. A doktorok bejättek. Azt mondtàk,
‘Valami_valami^tärtánt.’ A làny azt mondta, ‘Igen.’ Ás åk
kezdtek àtmenni azon, lehet, hogy valamit tettek. A làny azt
mondta, ‘Nem.’ Azt mondta, ‘Az a Branham Testvár imài
voltak.’”] Igen, emlákszem arra. [“Neki làza volt, åk nem
ismerták annak az okàt, az az ät doktor, tehàt nem volt idå. De
amikor án odajättem, a mezårål jättem, hogy felhâvjalak; ás a
feleságem kèldätt egy gyermeket hozzàm, hogy hâvjalak. Å
kojätt oda, ‘Hogy hâvjam Branham Testvárt.’”] Igen. [“Tehàt,
csak váletlenèl talàlkoztunk a mezån. Azutàn amikor
felhâvtalak, akkor imàdkoztàl. Ás te is felhâvtàl, ás azt
mondtad, ‘Mondd meg annak a lànynak hogy rendben van.’ Ás
å rendben van.”] Igen.
13 Kedves, án sejtem hogy te emlákszel arra, ugye, amikor mi
St. Louis-ban voltunk, a_az ässzejävetelen, hogy a Slaughter
Testvár kislànya igazàn megbetegedett. Ás mi a rági Belcher
Bath Hotelnàl voltunk. Án egyszeræen egászen jãl emlákszem
arra! Ás mi vettèk az èzenetet, ás az Çr elá mentènk; ás Å
mutatta a làtomàst, mondta. Ás án hâvtam Slaughter Testvárt
ás åket, hâvtam åket ás azt mondtam, “Mondd nekik, ‘IGY
SZÃL AZ ÇR. Ne aggãdjatok, å álni fog.’” Ás å ált. Az Çr
annyira jã volt!

14 Rengeteg dolog megtärtánt azãta, de Å mág ugyanaz az Çr
Jázus. Az olyan csodàlatos! Án nem tudok gondolni valami
jobbat mint azt tudni. Ha a vilàgnak ässzes pánzát äräkälnám,
az utolsã fillárig, ás álnák egy ezer ávet itt a fäldän, án inkàbb
szeretnám ismerni azt ami nekem áppen most van: Äräkkávalã
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Áletet. Az  Äräk áletnek váge lesz egy kisidå mçlva. Az
Äräkkávalã Áletnek nincsen váge, mert Annak nem volt
kezdete, ás âgy mi hàlàsak vagynuk azárt.

15 Neville Testvár áppen felolvasott náhàny Szentâràst, azt å
nekem tette, a Szent Jànos Känyvábål. Ás ott volt egy Iràs ott,
a 21. vers, ás án felszeretnám hâvni a ti figyelmeteket Arra, csak
egy pillanatra. Jázus, az Å imàjàban, imàdkozta ezt.

Hogy mindnyàjan egyek legyenek; a mint te án
bennem vagy Atyàm, ás án te benned, hogy åk is egyek
legyenek mi bennènk: hogy elhigyje a vilàg, hogy te
kèldtál engem.

16 Ás ha nekem megkellene neveznem ezt a szäveget, án
szeretnám ezt mondani: Az Egy Isten Egyságe Az Egy
Gyèlekezetben.

17 Tudjàtok, Isten azert kászâtette az embert, hogy_hogy az
vághezvigyen. Ez az amiárt ember kászâtetett. Ás az egász
áleten keresztèl, å prãbàlt valamit vághezvinni. Ás az å
megvalãsâtàsai, az ok hogy å prãbàlja azt tenni az, hogy å arra
volt tervezve çgy cselekedni. Isten kászâtette åt olymãdon. De a
baj ebbål, az å tettáben az, hogy å prãbàl tenni valamit
änmagàban. Ott van az ahol elkäveti az å hibàjàt ás bajba jut.

18 Most, a kezdetben, Genezisben, amely a Biblia mag
fejezete, mi megtalàljuk abban, hogy amikor Isten kászâtett egy
embert, Å olyannà kászâtette azt amilyennek Å tudta hogy
annak lennie kell. Ás å nem lehetett volna nagyobbra
terveztetve mint amilyen å. Mikor Å áletet kezdett el kászâteni,
Å azt a legalacsonyabb álettål kezdte el, amely, talàn, az
ebihal, a báka; ás a legmagasabb áletig, az ember, amely az
Isten kápmàsàban van.

19 Ás azutàn, ebben az áletben, az ember elkezd vághezvinni
dolgokat. De, amikor å tette, kezdte kihagyni Istent a kápbål.
Neki kezdtek lenni änzå indokai. Ás_ás mikor å azt tette,
elkezdett gondolkodni valamirål änmagàárt. Ás mi meglàtjuk,
hogy az nem tartott sokàig amâg å megrontotta azt a bolygãt
amelyre Isten tette åt. Å olyan egy àllapotba juttatta azt, amâg
az Å Teremtåje megszomorodott, az Å szâváben, hogy valaha is
egy embert kászâtett. Ás elkápzelhetitek hogy hogyan árzett
Isten amikor làtta ugyanazt a teremtmányt amelyet az Å
kápmàsàra kászâtett, ás uralkodàst adott neki, ás hogy az
embert Å azárt kászâtette, hogy tegyen valamit Åárte, ás mágis
minden ereját ás hatalmàt ràfordâtotta änzå vàgyakra ás
megvalãsâtàsokra.

20 Ás azutàn azt talàljuk, hogy nem tçl sokàra ezutàn a nagy
lecke utàn amelyre megtanâtotta Isten az embert az idå käzben,
elpusztâtva az egász vilàgot vâzzel; amint a Biblia elbeszáli
nekènk hogy Å elàrasztotta a fäldet, ás elpusztâtott mindent
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kiváve egy maradákot amelyet Å meghagyott, amely Noá ás az
å csalàdja volt. Ás egyszeræen azonnal miutàn å kijän abbãl a
nagy leckábål^
21 Ez egyszeræen çgy làtszik hogy az ember nem tud tanulni,
csak a kemány çton keresztèl. Megtalàljuk azt mág a mi
gyermekeinkben is; minekènk meg kell bèntetni åket, sokszor,
szigorçan, megártetni åket. Ez çgy làtszik hogy egy ember,
änmagàban, csak egy teljes kudarc kezdjèk azon. Amikor
elvesztette az å kapcsolatàt Istennel, å a sajàt maga uràvà vàlt,
täbbá nem fègätt Istentål. Ás mikor Isten megtanâtotta vele azt
a leckát, hogy mit jelent megprãbàlni egyedèl valamit tenni,
hogy az ässzes munkài nullàvà vàlnak, azonnal meglàtjuk åket
amint ismát lemennek çjra cselekedni. Ás a Biblia mondta
hogy, “Åk ápâtettek maguknak egy tornyot, ás fel akartak árni
a Mennyekbe,” feljutni a Mennybe análkèl ami Istennek
tervezve volt az å jävetelèk szàmàra.
22 Ás az ember täbbet tud elárni amikor åk egyesèlve vannak
egyèttesen. Most vegyetek egy embert, åmaga àltal, az å ereje
korlàtozva van egy emberre. Kát ember megkátszerezi az å
ereját. Nágy ember megnágyszerezi az å ereját. Ás Isten akarja
hogy mi egyek legyènk. Isten kászâtette az embert çgy, hogy
minekènk egynek kellene lennènk, a mi indokainknak egynek
kellene lenni, ás a mi cálpontjainknak egynek kellene lenni, ás
a mi_a mi megvalãsâtàsainknak egynek kellene lenni. Az
ember egyszeræen olyan mãdon van tervezve.
23 Ás megtudjuk, hogy azonnal az äzänvâz elåttiek rombolàsa
utàn, az ember ismát elkezdte àtvenni, änmaga.
24 Ás egász idå alatt mâg ezek a dolgok folynak, az álå Isten
Szelleme kèzd a hçs ellen, prãbàlva az embert eltàvolâtani az å
sajàt tettátål, prãbàlva az embert eltàvolâtani az å sàjàt änzå
indokaitãl ás cálpontjaitãl, egy tervhez amelyet Isten àllapâtott
meg. Ás addig ameddig az ember az å sajàt terván dolgozik, å
egy kudarc lesz. Ás egy ember csak akkor tehet jãt amikor
visszajän a helyes cálponthoz ás a helyes indokhoz, ás ez, az
Isten terve szerint az å szàmàra. Minden màs fundamentum
sèllyedási fäványen van.
25 Ás megtudjuk, azutàn, hogy åk megprãbàltak egyesèlni, ás
åk kezdenek^egy szemállyá vàltak. De ebben az egyságben
amit åk tettek abban az idåben, az egy politikai erå alatt volt.
Az ember egyá vàlt, az å cálpontjuk egy volt, az å
megvalãsâtàsaik egyek voltak, de az egy rossz fajta egy volt,
mert az ellene volt az Isten tervánek. De å folyamatosan
tovàbbment.
26 Ás vágèl, mikor ti egyságet talàltok az emberek käzätt
olyat mint az, åk nagy dolgokat tesznek. Csak názzetek àt a
vilàgon ma, mikor az emberek egyesâtik änmagukat egybe,
mágis a táves tervezet alatt, åk nagy dolgokat fognak tenni.



AZ EGY ISTEN EGYSÁGE AZ EGY GYÈLEKEZETBEN 7

27 Nos, åk ápâtettek egy tornyot amelyet án kátlem, hogy a
modern tudomàny ápâteni tudna ma, az å ässzes gápável ás
dolgokkal, mert åk osszevoltak egyesèlve. Nekik egy ártelmèk
volt, egy lelkèk, egy szàndákuk, egy indokuk, egy cálpontjuk,
az hogy, “Ápâtsenek egy tornyot olyan magasat, hogyha Isten
elkápzelte hogy elpusztâtsa åket çjbãl, åk felmennánek
egyenest a Mennyekbe Åvele. Ás ott nem lenne mãd hogy åk
visszatartsàk Åt attãl, vagy Å visszatartanà åket attãl,” amint
åk elgondoltàk. Ás megtudjuk, azutàn, hogy åk megszervezták
änmagukat egyèttesen, mi ismát teljesen az Isten akarata ellen
talàljuk åket.
28 Ás vajon az nem egy gyänyäræ kápe ennek a napnak, az
amikor az emberek prãbàlnak egyesèlni egyèttesen! Ás nekènk
egyesèltnek kellene lenni, de åk a táves rendszerek alatt
egyesèlnek. Megfigyeltátek valaha is, hogy hogyan az Ärdäg
lemàsolja az Isten dolgait? Làttàtok valaha azt, hogy hogyan
vesz å dolgokat amelyeket Isten tervezett?
29 Ás olyan becsapã a táves dolog! Most, egy hazugsàg, ha az
egyszeræen egyenesen egy valãdi hazugsàg, akkor akàrki
feltudja fedezni azt. De az a hazugsàg amelynek van kärèlbelèl
kilencvenkilenc szàzaláka az igazsàgbãl, az az amely a
megtávesztå.
30 Megfigyeltátek hogy hogyan csapta be az Ärdäg Ávàt?
Minden amelyet å mondott neki pontosan az igazsàg volt,
kiváve egy dolgot. Azt mondta, “A ti szemeitek megfognak
nyâlni, ás fogjàtok ismerni a helyeset ás a távest, ás_ás âgy
tovàbb. Ás ti olyanok lesztek mint az istenek, mert most ti nem
ismeritek a helyest a távestål.” Ás azok a dolgok igazak voltak.

De mikor Áva azt mondta, “Az Çr Isten azt mondta hogy
mi ‘meghalnànk.’”
31 Å azt mondta, “Bizony nem haltok meg.” Làtjàtok,
egyszeræen mennyi Igazsàg van abban, ás azutàn csak egy kicsi
a hazugsàgbãl.
32 Ahogy Jázus mondta, a fäldän, “Egy kicsi kovàsz az egász
darabot megkovàszolja.” Ás annak teljesen igaznak kell lenni,
vagy az egyàltalàn nem igaz. Ás az èdvässág tervánek
pontosnak kell lenni, ás Isten âgáretei pontosak, ás azok
pontosan mækädnek, vagy ott_ott valami táves valahol. Ás ha
az álå Isten gyèlekezete nem teszi azt amit Isten tervezett az å
szàmukra megtenni, ott valami hiba van azzal a rendszerrel,
valahol. Kell hogy legyen!
33 Vegyetek egy jã szerkezetet, mint egy ãràt, ás hadd legyen
annak a szerkezetnek minden rásze harmãniàban mækädå, ás
az tartani fogja a pontos idåt. De amikor egy rásze elmozdul
egy irànyba, ás egy màsik egy màs irànyba, az nem fogja
tartani az idåt. Nem szàmât, hogy milyen jãk az ákszerek,
annak az egásznek egyságben kell lenni.



8  A MONDOTT IGE

Ás az az Isten szàndáka, a mi szàmunkra egyesèlni
egyèttesen ás egynek lenni.

34 De mi megtudjuk ott, azt, ahogyan az Ärdäg lemàsolja a
dolgokat. Minden igazsàgtalansàg csak az igazsàgossàg
elferdâtáse. Egy hazugsàg csak az igazsàg elferdâtáse. Jã dolgok
amelyeket Isten tesz; a táves dolgok a jã dolgok elferdâtáse. Âgy
tehàt, az igazsàgtalansàg az igazsàgossàg elferdâtáse. Sàtàn
nem tud teremteni semmit, änmaga. Å egyszeræen kell vegye
azt amit Isten teremtett, hogy elferdâtse azt. Az ember ál az å
feleságável, täkáletesen helyes; de vesz egy màsik asszonyt, az
ugyanaz a cselekedet, elferdâtve, ás az halàl. Az egyik áletet
hoz, a màsik halàlt hoz. Ezen mãdon van minden_minden ami
a Sàtàn elárásáben van, egyszeræen venni azt amit Isten
kászâtett ás megvàltoztatni azt.

35 Gondolkoztatok ti valaha a Mohamedàn vallàsrãl? A
Mohamed sârjànàl, meg van nyergelve egy fehár lã, kátezer áve.
Minden nágy ãràban, årvàltàs van ás egy màsik fehár lovat
hoznak elå. Ás åk azt tiszteletteljesen csinàljàk, ás àllandã
hittel, hogy Mohamed fel fog tàmadni egy napon ás le fogja
tiporni a vilàgot. Åk hiszik azt. Ás ti valaha gondolkoztatok
azon hogy miárt a fehár lã? Tudtàtok hogy a Szentâràs mondja
hogy, “Jázus fog jänni, egy fehár lovon, ás a ruha amit hord
várbe van màrtva ás a Neve Isten Igájánek neveztetik.”? Ez
Jázus Krisztus, az aki jän, lovagolva az egekben, a seregekkel
Mägätte, egy fehár lovon lovagolva. Làtjàtok azt az elferdâtett
vallàst, megfordâtotta ás Mohamedet tette egy_egy fehár lãra?
De, Jázus a mennyekbål jän; Mohamed azonban fäldi. Tehàt,
Sàtan a fäldi dolgokkal mækädik, mâg Isten a mennyeiekkel.

36 Gondolkoztatok valaha a Babylon tornyàrãl ás
ässzehasonlâtottàtok azt a Jàkãb látràjàval? Hogyan prãbàltak
åk ápâteni lápcsåket a torony kärá, hogy elárják a Mennyet,
egyszeræen megprãbàlva elferdâteni Jàkãb látràjàt a mely a
Mennytål a fäldig árt, ás Angyalok ereszkedtek le ás
emelkedtek fel. Elferdâtve azt!

37 Gondolkoztatok valaha az Egyesèlt Nemzetekrål most,
megprãbàlva az ässzes nemzeteket, egy hatalmas nagy
testvárisággá tenni, egy egyesèlt erå alatt? Egyesèlt az rendben
van, de az táves dolog alatt van. Sàtàn irànyât minden
nemzetet. A Szentâràs mondja hogy Sàtàn a fäld uralkodãja.
Mikor å felvitte Jázust egy igen magas hegyre, ás megmutatta
Åneki a vilàg minden kiràlysàgàt, ás azt mondta, “ezek az
enyámek,” Jázus nem mondta hogy azok nem az ävái. Mert, az
ävái. Az az oka hogy nekènk vannak hàborçink ás
gyilkolàsunk, mert a vilàg kiràlysàgai az Ärdägtål vannak
irànyâtva. Ás mindaddig amâg azok az Ärdäg irànyâtàsàban
vannak, mi folytatni fogjuk a hàborçkat, ás harcokat, ás
egymàs gyilkolàsàt.
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38 De mi vàrunk egy Kiràlysàgot eljänni, ahol Krisztus fog
eljänni, ás ott nem lesznek täbbá hàborçk. Ás ott egy
äräkkávalã báke lesz.

39 Gondoltatok arra, hogy ebben az Oroszorszàgban, nekik
van egy hamis Pènkäsdjèk? Azok^Az az Ärdäg munkàja. Åk
prãbàlnak kányszerâteni minden embert a kommunizmusba,
ahol minden embernek minden käzäs. Tudjàtok hogy az a
Gyèlekezetnek àllapota volt a Szent Szellem alatt, Pènkäsd
Napjàn, hogy, “Az emberek eladtàk az å birtokaikat ás azokat
a tanâtvànyok làbaihoz tetták, ás szátosztottàk azokat minden
embernek amint azoknak szèkságèk volt.” Ás most az Ärdäg
megárkezett, ás bejutott a vilàgba ás csinàlt egy politikai eråt,
kányszerâteni az embert arra.

40 Isten nem kányszerâti az embert megtenni valamit. Ti
teszitek azt a ti sajàt szabad akaratotokon. Å figyelmeztethet
titeket, keresztèl dob egy torlaszt a ti utatokon. De ti mehettek
sajàt magatok, a sajàt dontástekkel, az Å Jelenlátáben, a ti
Megvàltãtokkà táve Åt. De Sàtàn elferdâtette Isten terveit, az å
sajàt terváre.

41 Gondolkoztatok valaha a Katolicizmusrãl ás a Katolikus
egyhàzrãl, prãbàlnak minden embert Katolikussà tenni? Az
nem fog mækädni. Az egy ember-kászâtette program alatt van.

42 Gondolkoztatok valaha a Protestàns gyèlekezetrål a
gyèlkezetek szävetságe alatt, prãbàlva ki kányszerâteni ezeket
az ässzes kicsi gyèlekezeteket? Ás az meg fog tärtánni, hogy ti
nem lesztek kápesek gyèlekezetbe jàrni hacsak nem tartoztok a
gyèlekezetek egyesèlásáhez, akkor a kicsi helyek olyan mint ez
biztosan megfognak fizetni azárt. De nekènk van egy Iràs
amely mondja, “Ne fálj, kicsiny nyàj, az a ti Atyàtok jãakarata,
hogy nektek adja a Kiràlysàgot.” Ez az amit mi vàrunk.

43 Azutàn, ti làtjàtok, az az egász az ellenság megvalãsâtàsa
amit prãbàl tenni, vágrehajtani, de az a táves terv alatt van. Az
az å sajàt terve alatt van, de neki nincs eredeti. Å kell hogy
vegyen valamit amelyet Isten tett, ás azutàn elferdâteni azt
igazsàgtalansàgba, hogy azt tehesse.

44 Ma åk megprãbàljàk elferdâteni a vilàgot, vagy àtalakâtani
azt egy hatalmas nagy nemzetek_nemzetek egyságábe, egy
testváriságbe. Ás ha az egy ember-kászâtett àlältäzet alatt
lenne, annak lenne egy vezetåje, ás az az Ärdäg lenne mert å a
vezetåje mindazoknak.

45 Isten Kiràlysàga nem errål a fäldrål valã. Isten Kiràlysàga
a mi szâveinkben van. Az a szellemi Kiràlysàg, Amelybe mi
beleszèlettènk. Jázus azt mondta, “Az Isten Kiràlysàga jän, de
nem bàntalmazàs nálkèl. Ás az Isten Kiràlysàga bennetek
van.” A Szent Szellem, Isten Kiràlysàga, mozogva az
emberben, ás kormànyozva ás irànyâtva åt, az a Kiràlysàg.
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46 Ás mi làtjuk, hogy ezek a nemzetek ide-oda jàrnak,
becsapva egymàst, bákárål beszálve; egy kássel mägättèk,
egyszeræen kászenlátben egymàst elpusztâtani.
47 Egy náhàny nappal ezelått, volt egy kivàltsàgom egy
lelkásszel beszálni aki egy nagy ember. Ás, Kaliforniàban, a
tudãsok, náhàny a legjobbak käzèl melyek vannak nekènk a
nemzetekben, egy ässzejävetelen talàlkoztak ott, ás egy_egy
titkos, zàrt talàlkozãt tartottak. Ás láván hogy az olyan
borzasztã volt, åk behâvtak egy lelkászt magukkal. Ás ez a
lelkász baràtom, azt mondta, “Branham Testvár, mielått engem
befogadhattak, åk kutattàk az án okmànyomat, a dádanyàmig,
mielått bemehettem erre a talàlkozãra.” Ás azt mondta,
“Bàrcsak ne lettem volna ott.” Azt mondta, “Amikor azok a
tudãsok felàlltak ás elkezdtek beszálni,” azt mondta, “çgy
làtszott hogy volt ott egy homàly letelepedve a szobàn àt, hogy
çgy árezted mintha egy jághàzban lennál, hæväs, hogy
mennyire megalvasztja az ember várát!” Azt mondta, “Åk,
nekènk nincs megengedve ezekrål a dolgokrãl beszálni. Mi
eskèdtetve vagyunk eskè alatt.”
48 De azt mondta, “Megvan engedve nekem, hogy elmondjak
neked ennyit.” Azt mondta, “Elhatàroztàk hogy megszèntetik
a hadsereget ás a repèlást, a repèlå testèletet, ás âgy tovàbb.”
Azt mondta, “Nekik nem kellenek azok täbbá.” Azt mondta,
“Nekik olyan halàlos fegyvereik vannak, hogy åk eltudnàk
pusztâtani az egász vilàgot egy màsodperc alatt.” Ás azt
mondta, “Ha åk käzälnák azt, akkor az emberek pànikba
esnánek, ás az utcàra mennánek nagy hangon kiabàlva.” Azt
mondta, “Nekik van egy bombàjuk melyet ha leejtenánek a
fäldre, csak egyetlen bomba felrobbantana ketszàznyolcvan
kilomátert kärbe, ás täbb mint harminc máter mályen.”
49 Hol tudnàtok elrejtåzni? Mi lenne ha leàsnàtok hàromszàz
máterre? Nem tudtok; ti belemerèlnátek a fäld vulkànikus
kitärásábe. De ha letudnàtok àsni hàromszàz máterre a fäld
alà, egy olyan megràzkãdàs ètne rajtatok amely, porrà tenne
titeket.

50 Azt mondta, “Ez az egyik nagy tudãs felkelt, ás å volt a
hadsereg tudãsànak a legjobbja. Azt mondta, ‘Tisztelt uraim,
bàrcsak vehetnák egy äreg tehenet ás egy szekeret, ás
àthajthatnák a hegyek mägá ás mindenrål elfelejtkezhetnák, ás
leszolgàlhatnàm az án kicsi idåmet a fäldän ás eltàvoznák.’ Azt
mondta, ‘De nekènk szembe kell názni azzal. A hegyek mägá
hajtani nem tesz semmi jãt.’ Azt mondta, ‘Azok a hegyek nem
vàlnak semmi màssà csak porrà, vagy vulkànikus hamuvà.’”

51 Ãh, testvár, az megárdemli megtudni hogy hol van neked
egy megmenekèlásed, azokban az idåkben! Nekènk van egy
megmenekèlásènk. Nekènk van egy Menedákènk. Az a
menedák az Çr äräk vádelmi szàrnyai alatt van; tudva ezt,
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hogy nektek van egy halhatatlan lelketek amely nem tud
meghalni, az nem atommal kászèlt, vagy hidrogánnel, vagy
oxigánnel, vagy bàrmivel, ami ezen a fäldän van; az a Szellem
àltal kászèlt, azt a Mindenhatã Isten teremtette, Änmaga, ás
adta nektek.
52 Milyen egy nap amelyben mi álènk, milyen egy idå, amikor
az ember megvalãsâtott ás megvalãsâtott amâg å sajàtmaga
valãsâtotta meg ezeket a dolgokat. Most mit fog å tenni
azokkal?
53 Làtjàtok, Sàtàn az embernek a feját hasznàlja. Å
vàlasztotta azt az Áden kertben, venni az ember feját, az å
gondolkodàsàt. Ás lehozta azt mág a gyèlekezethez is.
Làtjàtok, az Ärdäg egy ember feját veszi, âgy hasznàlni tudja az
å szemeit. Ás ha ti megfigyelitek, ha az ember nem valãdi
çjjàszèletett, szellemi, å azt fogja venni amit az å szemeivel làt,
az álet bèszkeságát. Ás å fog menni, sok ember, hogy azt
mondja, hogy å el_el fog árni valamit, ezert å gyèlekezethez
akar csatlakozni. Vallàsos akar lenni. Ás å kärbe fog názni
amâg megtalàlja a legnagyobb gyèlekezetet amit å talàlhatott,
mert az ember valami nagyot akar tenni. Akar magànak egy
nagy nevet csinàlni. Ez az amit a testi, bolond-gondolkodàsu,
ember gondol, “Ãh, bàrcsak lenne nekem egy szervezetem!
Bàrcsak tudnák hàzzàadni az án felekezetemhez náhàny ezret,
az lenne akkor a legnagyobb az orszàgban, abbãl a fajtàbãl!”
Mit hasznàl az? De å azt gondolja hogy å elár valamit mert
hogy täbbet ad hozzà.
54 Azt hiszem hogy az náhàny ávvel ezelått volt, 1944-ben, a
Baptistàknak volt egy_egy jelmondatuk, “Egy milliãval täbbet
’44-ben.” Ás mi volt amikor egy milliãval täbb volt nekik?
Egyszeræen mint egy klubhàz, ha nem voltak valãdi
çjjàszèletett Krisztus tanâtvànyai. Åk csak Baptistàk voltak
návlegesen.

55 Názzátek meg a màsik felekezeteket, a Luterànust, a
Presbiteriànust, a Pènkäsdieket, az ässzes màsik felekezeteket,
åk ugyanazok. Prãbàlnak vághezvinni valamit. Akarnak
valami nagyot tenni, làtjàtok, mert az az å szeme amire å
figyel. Å a szemável gondolkodik. Ás sokszor nem árti meg,
hogy az az a dolog amit neki nem kellene tenni. De, az Ärdäg
az ember szemát veszi, mutat neki valami csinosat. Megnyitja
az ember szemeit hogy arra názzen. Ás å bejuttatta azt a
gyèlekezetbe, az ember intellektuàlis gondolkozàsàba.

56 Valamivel ezelått, ez a nagy evangálista Billy Graham, itt
àllt Louisville-ben, ás feltartotta az å Bibliàjàt. Azt mondta,
“Ez Isten irànyadãja.” Ás neki igaza van. Neki pontosan igaza
van. Mordecai Ham, az evangálista, (az án äreg Kentucky
otthonom), ás án, mi ugyanannàl az asztalnàl èltènk; ás, Billy
Mordecai Ham alatt volt megtárâtve. Ás mi ott èltènk. Ás å azt
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mondta, “Mi tärtánik?” Azt mondta, “Pàl bement egy vàrosba
ás egyet megtárâtett, visszatárt egy ávvel kásåbb ás neki volt
harminc az az egy àltal.” Azt mondta, “Án bemegyek egy
vàrosba ás nekem van hçszezer megtárttem, visszatárve egy
ávvel kásåbb nem talàlok huszat. Valami hiba van.” Ás å azt
mondta, “Tudjàtok mi az? Az ti vagytok lusta prádikàtorok
akik az ápèletben èltäk, a ti irodàitokban, feltett làbaitokkal
az asztalon, ás nem mentek hogy a nápet meglàtogassàtok.”
57 Án azt gondoltam, “Billy, ez egy nagyon jã ászbeliság,”
kárlek ne idázz engem, “de az nem az.” Kik voltak azok a
pàsztorok akik elmentek ahhoz az egyhez akit Pàl megtárâtett?
58 Az nem az volt. Itt van az. Azok az çgynevezett talàlkozãk
ma, ás azok nagy talàlkozãk, de az csak az ember ászbeli rászán
mækädik. Egy ember egy ábredás bævälete alà kerèl, ás azt
mondja, “Igen, án elfogadom Krisztust,” ás å azt ászbelisággel
teszi mivel å egy nagy tämegben van. Teszi azt mert nagy
lelkászek vannak åelåtte, de az csak egy ászbeli felfogàs. Az az
ember soha nem tud tovàbbmenni. Neki el kell jutni az å
eszátål az å szâváig, ás çjjàszèletni, vagy soha nem lesz kápes a
vizsgàn megàllni.
59 Ászbeli felfogàs rendben van, de amikor
ti^Emlákezzetek, amikor a szemetek arra náznek, az Ärdäg a
szemeteket hasznàlja. Az Áden Kertjáben az bebizonyosodott,
hogy az Ärdäg az ember feját vàlasztotta, benne mækädni, de
Isten az å szâvát vàlasztja. Az Ärdäg mutat neki, az å
szemeivel, valamit amit názhet, ás azt mondja, “Làtva hiszel.”
60 De amikor Isten jän egy emberhez, Å az å szâváhez jän. Ás
Å hagyja, hogy å a szâve àltal higyjen dolgokat, hiten keresztèl,
amit a szemei nem làtnak. Mert a Szentâràs mondja hogy, “A
hit a remánylett dolgoknak valãsàga, a nem làtott dolgokrãl
valã meggyåzådás.”
61 Isten itt mækädik; Sàtàn itt mækädik. Tehàt valãban mi jãt
tesznek ezek a nagy iskolàk ás szeminàriumok? Náha az, nem
mindig, de nagyon sokszor, az hçzza innen, fel ide; amikor
annak kellene vinni innen, le ide az ember szâvábe.
62 Tudjàtok, a Szentâràs azt mondja, “Amint gondol az ember
a szâváben, olyan å.”
63 Az äreg hitetlen ás kritikus szokta mondani, “Milyen
nevetságes volt Isten, azt mondva hogy ászbeli kápesság volt ott
az ember szâváben, mert ott nincs semmi abban amivel
gondolkozhat.”
64 De kärèlbelèl nágy ávvel ezelått, a tudomàny
megàllapâtotta, hogy az emberi szâvben van egy gondolkodã
kápesság. Van ott egy kis helyság, egy kis hely ahol mág csak
egy sejt sincs, egy kis parcella az emberi szâvben. Az nincs meg
az àllatban vagy màs áletben. De az emberi szâvben van egy
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kicsi hely, ás åk soha nem tudtak kävetkeztetásre jutni, hogy
mi volt az, de vágèl ezt mondtàk, “Ez az a hely ahol a lálek
lakik.”
65 Tehàt Isten helyesen mondja az Å Szavait, “Amint gondol
az ember az å szâváben, olyan å.” Nem a fejáben! Ha Isten azt
akarta volna ártetni, hogy fej, Å azt mondta volna “fej.” Å azt
mondta, “az å szâve.”
66 Mi lenne ha, Mãzes, amikor å feljän, ás Mãzes^Isten azt
mondta, “Vesd le a saruidat, Mãzes, te szent fäldän vagy.” Mi
lenne ha Mãzes azt mondta volna, “Most vàrj egy percet, Uram,
án_án tudom hogy te azt akarod mondani, hogy az án
kalapomat. Án egyszeræen leveszem a kalapomat, az nagyobb
tisztelet”? Å soha nem mondta hogy a kalapot, Å azt mondta,
“sarukat”! Az az amit Å mondani akart.
67 Å soha nem çgy gondolta, hogy ràzz kezet ás csatlakozz
gyèlekezethez. Å azt mondta, “Neked çjjà kell szèletned, ás azt
pedig Fentrål.” Nem hogy tedd a nevedet egy känyvbe; hanem
lágy çjjàalkotott, ás a te leleked megvàltozzon, a teljes lányed
çjjà legyen alkotva ismát.
68 Nos, mikor az embernek soha_sohasem volt meg az a
megtapasztalàsa, å mágis Istennek egy fia alkotàsban, Istennek
egy bukott fia. Az az oka hogy å vehet fàt ás csinàlhat
ápèleteket, vehet vasat ás kászâthet gápezetet, vehet ákszereket
ás kászâthet ãràkat. Mit tehet å? Vehet valamit amely az eredeti
teremtásbål van, ás elferdâti azt annak az eredeti àllàsàbãl,
valami nagyot csinàlni, de nem tud teremteni. Csak Isten tud
teremteni, Å egyedèl.
69 Ás megfigyeljèk ebben azutàn, hogy Sàtàn az embernek a
feját vàlasztva, elvette az å ászbeli rászát. Ás most a gyèlekezet
elkezd mækädni az ember ászbeli rászán. “Ãh, ez egy nagy
gyèlekezet. Nekènk van egy nagy felekezetènk. Mi vagyunk a
legrágebbiek az orszàgban.” De, testvár, addig amâg az a fárfi
vagy asszony, vagy fiç vagy làny teljesen meg nem tárt, venni
fogja azokat az ászbeli felfogàsokat, ás azt mondja, “A Biblia
nem Ezt akarja mondani ás az nem Azt akarja mondani. A
csodàk napjai elmçltak. Ás ott nincs olyan egy dolog mint ezek
a màsik dolgok. Ott, Az, az nem igaz,” te azt mondod, “ás a
napok elmçltak.” Mert å ászbelisággel náz Arra.
70 De hadd vegye csak ugyanaz az ember ami kis ismerete van
az å fejáben ás adja azt àt Istennek, ás hadd jäjjän le az álå
Isten Szelleme az å szâvábe, akkor å Istennek minden Szavàt,
“az Igazsàg”_nak ás minden âgáretát “Isteni”-nek fogja
nevezni. Azutàn å tud tenni Istenárt.
71 Làtjàtok, azt a kicsi rászt, parcellàt az ember szâváben, Isten
kászâtette azt abba Änmaga szàmàra. Az az Å irànyâtã helye. Å
helyezkedik ott el, hogy irànyâtson tágedet. Az az Å helye. Az az
ahonnan Å elkèldi az Å èzenetát, az irànyâtã helyrål.
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72 Hogyan dolgozhat Å veletek amikor az Ärdäg szellem
termászete van ott lent? “Ás a fäldän minden ember bænben
szèletett, gonoszsàgban formàltatott, hazugsàgokat szãlva jätt
a vilàgra.” Ez igaz. Tehàt, abban a testi Àdàmi termászetben,
hogyan tud egy ember valamit vághezvinni, csupàn ha nem az
å ászbeliságei àltal?

73 De amikor å egy çj teremtás lesz, ás a rági ember elmçlt, ás
az çj Ember, Krisztus veszi az Å trãnjàt az emberi szâvben,
akkor az álet màskáppen náz ki, akkor å elindul egy çj çton. A
sajàt änzå indâtákaibãl, amâg, a valami nagyot kászâtsen
änmaga szàmàra valã terve, elkezd egyenesen a Kàlvària felá
fordulni, Istent felismerni. Azutàn mindene, az å cálpontja, az
indâtáka, a megvalãsâtàsa, a tette, ás minden ami å, a kereszt
dicsåságáben fekszik, ahol Krisztus àrat fizetett az emberi
áletárt. Krisztus a mi Áletènk.

74 Az az amiárt Jázus azt mondta, “Hacsak nem szèletik az
ember çjjà, å mág csak nem is ártheti meg az Isten
Kiràlysàgàt.” Nem tudjàtok. Az nincs meg bennetek hogy
megtegyátek azt.

75 Akkor miárt kászâtette Isten azt a kicsi helyet? Å kászâtette
azt, hogy ti meg legyetek tältve abban. Nektek be kell
tältekezni valamivel. Nem lehettek egy emberi lány, betältás
nálkèl. Az idå eljätt amikor egy däntásre vagytok kányszerâtve,
ás az most van, mert az kányszerâtve van a vilàgon mindenhol.

76 Hallottam lelkászeket tàblàzatokkal felàllva ás prãbàltàk
megmagyaràzni, hogy mi volt a fenevad jegye. De, valami fajta
tàblàzat, ahhoz nem kell egy tàblàzat. Az Iràs azt mondja,
“Mindegyik aki nem kapta meg az Isten Pecsátját annak meg
van a fenevad jegye.” Csak kát osztàly van a fäldän. Egyiknek
van az Isten Jegye, a màsiknak van az Ärdäg jegye. Ás
mindegyik aki nem kapta meg az Isten Jegyát annak megvan az
Ärdäg jegye. Ez az amit az Iràs mondott.

77 Tehàt, ti kányszerâtve vagytok egy däntást tenni. [Branham
Testvár tapsol egyszer_Szerk.] Ás hadd daràljam Ezt belátek,
nem durvànak lenni, vagy_vagy aljasnak, de megmondani
nektek az Igazsàgot ás figyelmeztetni titeket. Az embernek
tenni kell valamit azzal kapcsolatban. Ez a ti^Az
kányszerâtve lett ràtok. Nektek muszàly egy däntást tenni.

78 Akkor ha án megtudom nektek mutatni az Isten Igáje àltal,
hogy mi az álå Isten Pecsátje, akkor tudni fogjàtok. A Biblia
azt mondta, az Efázus 4:30-ban, egyszer, sok helyen az Iràson
keresztèl hogy, A Szent Szellem az Isten Pecsátje. Akkor a
Szent Szellem nálkèl, ti elvagytok jegyezve a màsik oldalra;
nem szàmât hogy mennyire ászbeli, hogy mennyi nagy
felekezetekhez tertoztok, hogy mennyire kegyesek ás
vallàsosak vagytok.
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79 Sàtàn ugyanaz a dolog volt! Sàtàn az nem valami nagy
àllat egy villàs farokkal ás villàs patàkkal; å egy szellem, ás a
Biblia azt mondta, “Olyan ravasz hogy becsapnà mág a
Vàlasztottat is ha lehetságes lenne.” Å vallàsos.
80 Kain nem volt áppen annyira vallàsos mint Àbel? Kain nem
ajànlott fel àldozatot áppen ugyançgy mint Àbel tette? Nem
ápâtett Kain gyèlekezetet az Çrnak, ugyançgy mint Àbel? Nem
ment le Kain ás imàdott áppen ugyançgy mint Àbel? Nem
àldozott Kain áppen ugyançgy mint Àbel? De az egyik ászbeli
felfogàs àltal jott, viràgokat hozott ás a mezånek gyèmälcseit,
ás az å oltàràt gyänyärære megcsinàlta, ászbelire.
81 De Àbel, hit àltal, egy bàrànyt vàlasztott, mert a vár ás az
álet volt az amit az igányelt, ás elhurcolta azt egy kåhäz ás
kalapàlgatta annak kicsi torkàt amâg az halàlra várzett. Isten
azt mondta, “Ez igaz Àbel.” Ez igaz. Hogyan jätt az åhozzà?
Kinyilatkoztatàs àltal, nem ászbeliság àltal. Az å szâván
keresztèl tudta Azt.
82 Jázus azt mondta, “Ezen a sziklàn ápâtem fel az Án
Gyèlekezetemet, ás a pokol kapui nem uralkodhatnak Azon.”
Szellemi kijelentás, szellemi felfogàs! “Az ember a kèlsåt
názi,” mondja az Iràs, “Isten a szâvet názi.”
83 Ti meg vagytok tältve valamival. Meglehetsz tältve
kátsággel. Szegány szâvetek tçlcsordulva lehet kátsággel.
Remálem hogy nem. Szâveitek tele lehetnek ràgãdàsokkal ás
aggodalommal. Ás meglehet az, hogy a szâveitek tele vannak
bajjal.
84 Ás meglehet az, hogy tele vagy vallàsossàggal,
ászbelisággel, jã illatosâtott teolãgiàval, nagy gyèlekezethez
tartozva amely ávek ãta fennàll, olyan magabiztossàggal helyet
foglalva hàtul amennyire csak lehetsz. Testvár, hadd mondjam
meg neked, te hozhatsz tagokat abba a gyèlekezetbe egászen
addig amâg megäregszel ás meghalsz, ás semmi màst nem fogsz
csinàlni hanem csak egy màsik Bàbel tornyot ápâtsz. Biztosan!
85 Tele lehettek butasàggal, tele lehettek ártelmetlensággel,
tele lehettek valamivel, de nem maradhattok èresen! A Biblia
mondja, hogy nem.
86 A Biblia azt mondta, “Amikor a tisztàtalan szellem kijätt
az emberbål, å szàraz helyeken jàr, nyugalmat kutatva. Ás
azutàn visszajän hát màsik ärdäggel gonoszabbal mint å volt,
ás annak az embernek az utolsã àllapota nyolcszor rosszabb
volt mint volt az a kezdetben.”
87 Ez az ami ezekkel az ässzejävetelekkel tärtánik, amikor az
emberek elåmennek ábredásekbe ás csak egy ászbeli
felfogàshoz vannak vezetve. Elmegy ás csatlakozik valamelyik
gyèlekezethez, ás abban megmarad, meg van elágedve. “Ez
rendben van. Ott nincs semmi ezekkel a màsik ostobasàgokkal.
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Nekènk nem kellene hogy meglegyen Az.” A pàsztor azt
mondja, “Ãh, ez az egász. Az mág valamikor egy màsik korban
volt.” Ás az elså dolog tudjàtok, az az ärdäg visszatár hát
màsik ärdäggel, ás egy vallàsos ärdäggá vàlik. Akkor å igazàn
tele van. Akkor neki van bèszkeságe ás fáltákenyságe. Ás_ás
å_å_å mág ugyanazon Istenre is haragszik aki a Bibliàt ârta,
lenáz, ás azt mondja, “‘Ezeket a dolgokat melyeket Án teszek,
ti is tenni fogjàtok.’ Az a tanâtvànyoknak volt.”

88 “Menjetek az egász vilàgra, ás prádikàljàtok az
Evangáliumot,” mondta Jázus, az Å utolsã megbâzàsa a
gyèlekezetnek. “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat akik
hisznek.” Meddig? “Az egász vilàgra.” Kinek? “Minden
teremtmánynek.” Ezek a jelek fognak kävetni náhànyat
käzèlèk? Az Iràs azt mondja, “Fogja kävetni åket,”
mindegyiket, “aki hisz. Az Án Nevemben ärdägäket fognak
kiæzni. Çj nyelveken fognak beszálni. Ha kâgyãkat szednek fel
vagy halàlos dolgokat isznak, az nem fog àrtani nekik. Ha
kezeiket betegekre teszik, azok meggyãgyulnak.” Ez az amit
Jázus mondott.

89 “Ezek a jelek fogjàk kävetni a hâvåket,” nem negatâv
gondolkodãkat, nem ászbeli gyèlekezeti tagokat; hanem az
çjjàszèletett hâvåket akik kijännek az ászbeliságbål, a szâvhez,
ahol Isten foglalja el a trãnt az Å irànyâtã szobàjàban, a ti
árzelmeiteket irànyâtani, a hiteteket irànyâtani, a ti
jellemeteket irànyâtani.

90 Isten megakar tälteni titeket. Miárt akar Å titeket
megtälteni? Mivel akar Å titeket megtälteni? Megakar tälteni
titeket Änmagàval, a Szent Szellemmel, megtältve a Szent
Szellemmel!

91 Jázus azt mondta, a Lukàcs 24:49-ben, hogy, “Kaptok eråt,
miutàn a Szent Szellem eljå reàtok. Akkor lesztek Nákem
tançim Jeruzsàlemben, Jçdeàban, ás Samàriàban, a fäld
legvágså rászáig.” Mikor? Amikor megkapjàtok a doktori
fokozatotokat? Amikor vátelát làttad egy Bälcsászettudomànyi
Baccalaureusnak? Nem. “Hanem amikor megkaptàtok a Szent
Szellemet, azutàn lesztek Nákem tançim ezen a nemzedáken
àt, a nemzedáken amelyik eljå, a fäld legvágså rászáig.”

92 Ás a Pènkäsd napjàn, amikor a Szent Szellem jätt a
Mennybål mint egy sebesen zçgã szálnek zendèláse, ás
betältätte az egász hàzat ahol åk èltek, jelek ás csodàk
tärtántek käzättèk.

93 Ás az ászbeli gondolkodàsçak azt mondtàk, “Emberek ás
testvárek, mit tehetènk hogy meglegyènk mentve?”

94 Páter azt mondta, “Tárjetek meg, mindnyàjan, ás
keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus Neváben a ti bænätäk
bocsànatàra, ás veszitek a Szent Szellem ajàndákàt. Mert az
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âgáret nektek van, ás a ti gyermekeiteknek, ás azoknak akik
tàvol vannak, áppen annyinak amennyit az Çr a mi Istenènk el
fog hâvni.”
95 Ez az amivel Isten titeket meg akar tälteni. Å megakar
tälteni titeket a Szent Szellemmel, ás azutàn ti egyságben
lesztek. Mivel, egy gyèlekezettel? Nem, uram. Ti egyságben
lesztek! Mivel, egy hitvallàssal? Nem, uram. Egyságben lesztek
Istennel! Ás ti ás Å egy lesztek, amint Å ás az Atya egy. Ás
Istennek a Szent Szelleme fog álni bennetek. Ás ugyanazokat a
munkàkat amelyet a Szent Szellem vághezvitt amikor Å itt volt
Krisztus Jázusban, fogja vághezvinni bennetek, mert Å azt
mondta, Å megfogja tenni azt. Azutàn mi egyek vagyunk.
96 Jázus imàdkozott azárt, imàban ma este, a mi Mennyei
Mesterènk imàdkozott az Atyàhoz, hogy mi “egyek” legyènk
amint Å ás Isten egy. Ás mennyire voltak käzel Åk? Isten volt az
Álet ás a Szellem Åbenne! Ás ha mi egyek vagyunk Åvele, mi
leszènk, az Å Szelleme ás Álete lesz mibennènk. Akkor fäldi,
testi, ászbeli felfogàs, ás hitvallàsok ás dogmàk, eltænnek; ás egy
çj, fejlett, çjjàszèletett Szent Szellem keresztságánek szæz
tapasztalata fogja elfoglalni a helyet az emberi szâvben. Akkor ti
egy lesztek, akkor a testvár igazàn testvár lesz, a testvárnå
testvárnå lesz. A ti cálpontjaitok ás a ti indâtákaitok ás minden
ami ti vagytok, ás minden ami mág lenni akartok, vagy lenni
prãbàltok, Isten Kiràlysàga szàmàra lesz; nem szàmât milyen
gyèlekezetet kápviseltek, hovà mentek, vagy mit tesztek.
97 Nagyon sok ember van ma aki azt mondja, hogy, “A Szent
Szellem nem valãsàgos ma.”

98  Mialatt tâzezerek käzèlèk, ás milliãk, azt mondjàk, Az nem
çgy van, vannak sokan akik álvezik Annak àldàsait. Täbbnyire
szegányemberek, emberek aki le lettek verve ás ki lettek vetve
a vilàgtãl, emberek akik ki lettek dobva a gyèlekezetekbål
mert hitták Istent Istennek lenni, de åk be lettek tältve az Å
Szellemável. Åk egyek szàndákban. Egyek szâvben. Kik azok az
emberek? Metodista, Baptista, Presbiteriànus, Katolikus,
Jehova Tançja, Ortodox, Zsidã, mindnyàjan egyèttesen, åk
eggyá vàlnak. Nem eggyá egy hitvallàs szàmàra, nem eggyá egy
felekezet szàmàra; az az Ärdäg munkàja, ászbeli felfogàson
keresztèl.

99 De, a Szent Szellem mækädik, az Isten Kiràlysàga
bennetek! Ás Isten foglal helyet a ti szâvetek trãnjàn, az Å
irànyâtã szobàjàban, a ti árzelmeiteket irànyâtva, ás az eråtäket
irànyâtva, az elkápzeláseiteket irànyâtva, ás eggyá tesz titeket
Åvele, testváriságben ás szeretetben. Ás Isten betält titeket
szeretettel. Å betält titeket eråvel. Å betält titeket a
Szellemmel. Å betält titeket az Å Sajàt Isteni Termászetável, ás
Å megvàltoztatja a ti testi termászeteteket az Å termászetáre.
Azutàn, ebben, ti egy çj teremtássá vàltok Krisztusban.
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100 Azutàn, a szeretet. Kimentek ás làtszãlag a madarak
màskánt ánekelnek. Ãh, micsoda kèlänbság az amikor Krisztus
jän! Ahogyan visszanázhettek ás azt gondoljàtok, “Hogyan
tudtam án valaha Attãl tàvol àllni? Hogyan tudtam án valaha
elvetni Azt?” Minden màs. Nektek nincsenek ellenságeitek; åk
mindannyian ádesnek tènnek. Megtudtok bocsàtani mindent
ami valaha tärtánt. A legkegyetlenebb ellenság, tudnàtok
imàdkozni árte az utcàn, kärèlälelni åt ás felemelni åt; nem
szàmât hogy milyen hitvallàs, milyen felekezethez tartozik å, å
egy teremtmány akiárt Krisztus meghalt. Ez az amivel Isten
megakar titeket tälteni. Ez a megtältás. Ez a Kiràlysàg. Ez az
amiben mi egy vagyunk.
101 Egyek vagyunk, akkor, nem_nem egy felekezetet
tàmogatni, nem egy kultuszt tàmogatni vagy_vagy valami
hitvallàst. Mi egyek vagyunk, Isten Kiràlysàgàt tàmogatni.
Azutàn vesszèk az Å Tervezetát, ás, minden idåben, amikor az
àldott Biblia mond valamit, a Szent Szellem felkiàlt bennetek,
“Ez çgy van! Ez az Án Szavam!”
102 Å nem mondja hogy, “Doktor Jones mondta? Mi van ezzel?
Vagy, Ilyen-ás-ilyen Doktor mondta?” Az nem szàmât, hogy
milyen doktor mondta çgy.
103 Jázus mondta, hogy Ez az Igazsàg. “Ás az egek ás a fäld
elmçlnak, de az Án Szavam soha nem fog elmçlni.” Ez az
amikor mi egyek vagyunk.
104 Ti mindnyàjan Metodistàk, Baptistàk, Presbiteriànusok,
kik mindannyian^Bàrki vagy te, mi egyek vagyunk. Ne
hagyjàtok hogy az Ärdäg hasznàlja a ti szemeteket. Hagyjàtok
hogy Isten hasznàlja a ti szâveteket. Ha názitek ás prãbàljàtok
megárteni mi Az, mi teszi Azt, “Hogyan jän Az olymãdon?”
Nem kátelkedtek Azon amikor megkapjàtok a Szent Szellemet.
Ha mág mindig kátelkedtek az Isten Igájáben, az megmutatja,
hogy Isten nincs a szâvetetekben. A Szent Szellem nem
kátelkedik egy Isten mondott dologban sem. Az azt mondja,
“Àmen ás àmen! Ez çgy van, mert Isten mondta çgy!” [Ères
hely a szalagon_Szerk.]
105 Àbrahàm hâvta azokat a dolgokat amelyek nem voltak,
mintha azok volnànak, mert Isten mondta çgy. Isten azt
mondta neki, a hetvenät ávnál, ás Sàrànak a hatvanät ávnál,
hogy nekik, egy babàjèk lesz. Hàt, az nevetságes volt azt
gondolni. De Isten mondta çgy, ás Àbràhàm Isten fia volt. Ás å
ment huszonät ávet, hâvott mindent^

Mindennap, “Sàra,” azt mondja, “hogy vagy, kedves?”
106 “Nem árzek màst mint án valaha áreztem.” Å negyven áve
elmçlta a nåi vàltozàs koràt. Soha nem volt gyermeke, mikor å
tizenhátáves kora ãta ált vele. De hitt Istenben, ás hâvott
minden azzal ellenkezåt çgy mint nem látezåt, ás å Isten Igáját
az Igazsàgnak nevezte.
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Elså hãnap elmçlt. “Hogyan árzel, Sàra?”
“Semmi vàltozàs.”
“Nos,” azt mondja, “dicsåság Istennek, nekènk meg lesz a

babànk bàrhogy is!”
Elmçlt egy áv. “Hogyan árzel?”
“Semmi vàltozàs.”
“De nekènk meg lesz az bàrhogy is!”

107 Ás a Biblia azt mondta, “Ahelyett hogy gyengèlt volna, å
egyre eråsädätt.” Az mág nagyobb csoda lesz. Isten mondta
çgy, annak meg kell tärtánnie.
108 Huszonät áv, ás most å kilencven ás å szàz. Az egyik nap
egy Angyal lejätt, Å hàtat fordât a sàtornak, ás azt mondja,
“Àbrahàm, Án meg foglak làtogatni táged,” ás elmondta
Àbrahàmnak, hogy mi fog tärtánni.
109 Ás a kicsi Izsàk megszèletett. Miárt? “Mert Àbrahàm nem
tàntorgott meg az Isten âgáretáben, hitetlenság àltal, de erås
volt, hàlàt adva Istennek.” Miárt? Az nem az å fejáben volt; az
az å szâváben volt.
110 Isten trãnja az emberi szâvben van. Ott vàlunk mi eggyá,
egyek szàndákban, egyek megvalãsâtàsban. Ha egy Metodista
testvár megnyer szàz lelket Istennek, “Àmen ás àmen!” Ha a
Presbiteriànus, bàrmi lehet å, megnyer egy lelket Krisztusnak,
“Àmen ás àmen!” Ha Tommy Osborn megnyer egy milliã lelket
ebben az ávben, ás Oral Roberts egy milliã lelket, ás Billy
Graham egy milliã lelket, ás minden màs felekezet egy milliã
lelket, án felàllhatok ás dicsåâthetem az álå Istent. Mert, az az
amit mi megvalãsâtunk, az Isten Kiràlysàga, az az ahol a mi
cálpontunk van, azt tenni, lelkeket kèldeni Åneki. Åk
çjjàszèletett Keresztányek. Az az amikor mi egyek vagyunk.
Mi ässze vagyunk egyesèlve. Mi testvárek vagyunk.
111 Ás nem mindaddig amâg azt mondjàtok, “Hàt, åk nem
Metodistàk, åk nem Baptistàk, åk nem ezek, azok, vagy
amazok.” Akkor a ti_a ti egász indâtákotok táves, ás a ti
cálpontotok, ás a ti ässzes tettetek táves; amikor prãbàltok
tenni valamit timagatokban, azt naggyà tenni, amikor kicsik
vagytok. Emlákezzetek.
112 Megfigyeltátek valaha a bçza nävekedását? Ha làttok bçzàt
felàllva ás egyszeræen megràzva magàt çgy, emlákezzetek,
abban nincs fej. Az ères. Egy teli fej az mindig meghajol. Ás
egy ember aki tele van, megtältve az Isten jãsàgàval ás
irgalmàval, az meghajtsa az å feját alàzatossàgban. “Aki
megalàzza magàt, Isten felfogja emelni. Aki felemeli magàt,
meg lesz alàzva.”
113 Baràtaim, itt az idå, hogy fárfiak ás asszonyok
ràábredjenek a valãsàgokra, hogy mi egyek akarunk lenni.
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Jázus imàdkozott hogy mi egyek legyènk, áppen çgy, ahogy
Isten ás Å egyek voltak. Ás Isten volt Åbenne. Ás mi egyek
vagyunk Krisztussal ha beengedjèk Krisztust. De ez az
egyetlen çt ahogyan tehetènk, hagyni Åt hogy elfoglalja az
irànyâtã szobàt a mi szâvènkben, akkor mi eggyá vàlunk.
114 Szemben vaygunk a Karàcsonnyal. Szemben vagyunk
idåkkel. Szemben vagyunk szärnyæ dolgokkal. Mindezek
amivel szembe vagyunk, mit szàmât az, mi jän vagy megy,
mindaddig amâg Krisztus az irànyâtã szobàban van, bennènket
irànyâtva, minket irànyâtva ás hitet adva nekènk elhinni
dolgokat amiket nem làtunk? Isten mondta mi^
115 “A hit a remánylett dolgok valãsàga, a nem làtott dolgok
bizonyâtáka.” Hiszitek azt, mert Isten van a ti szâvetekben, ás
mondja nektek, hogy az Å Igáje igaz. Ás semmi Szellem (nem
fog) Istentål, nem fog valaha Isten Igájábål valamit tagadni. Az
Isten Szelleme fel fogja ismerni a Sajàtjàt. Ãh, mennyire
boldog vagyok án tudni, hogy van egy Isten Aki valãdi.
116 Valamikor volt^fent itt Indianàban, volt ott kát fiç aki
kint nevelkedett egy farmon. Ás åk annyira szegányek voltak
amennyire csak lehettek, farmer fiçk. Ás åk egyètt nevelkedtek
fel. Ás, az egyik nap, az egyik meghàzasodott. Egy náhàny
nappal azutàn, a màsik is meghàzasodott.
117 Ás az egyik elment a vàrosba lakni. Ás elkezdett
ártáktåzsdákkel jàtszani, eltàvozott az å gyermekkori
Tanâtàsaitãl, belement a rossz dologba. Ás jàtszott velèk, ás
elkezdett gazdagodni ás gazdagodni, amâg vágèl egy
multimilliomos lett. Ás Chicagãba kältäzätt, ás elkerèlt az
egyikre az elåkelå utcàk käzèl ás ápâtett magànak egy palotàt.
Å ás az å feleságe ájszakai klubokba szaladgàltak, ás
koktálokat ittak, ás fänn maradtak egász ájjel. Nekik voltak
komornyikaik meg minden, hogy ellàssàk åket bàrmivel amit
åk akartak. Ás azt gondoltàk hogy åk igazàn áltek.
118 De egy ember aki çgy ál annak nincs nyugalma. Egy
zavaros szâvnek nincsen nyugalma. Egy bænäs szâvnek, nem
lehet nyugalma. Ha egy ember vàgyãdik hogy igyon, ás å azt
“áletnek” nevezi, azt gondolja hogy neki egy nagyszeræ ideje
van, az az å èresságát mutatja. Vegyetek egy embert, csinàl egy
milliã dollàrt, å kettåt akar. Vegyetek egy embert aki elmegy
egy tàrsasàgra ás iszik egy italt ma este, å mágegyet akar.
Vegyetek egy embert, hamisan ál az å feleságável, egyszer, å
fogja álni azt çjra; vagy fordâtva. Làtjàtok, ez valami, ás å soha
nem megelágedett. Neki lehet egy milliã dollàr a kezáben, vagy
tâz milliã a kezáben; lefekszik este, egy rászeges fejjel magàn;
felábred màsnap reggel, kâsártett, rámkápekkel, zavaros
elmável. Ti ezt nyugalomnak hâvjàtok? Az nem nyugalom.
119 De egy embernek mág talàn egy pàrnàja sincs amit a feje
alà tegyen, neki mág egy pàr rendes sajàt cipåje sem lehet, vagy
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hogy egy rendes átele legyen az å hàzàban; de ha Isten
uralkodik az å szâváben, lefekszik boldogan ás felkel boldogan.
Ez egy maradandã nyugalom. Ez valami amelyet Isten tesz.
120 Ez a fickã elfelejtkezett arrãl a Tanâtàsrãl. Elment
kàrtyàzni. Elárkezett a Karàcsony. Az å pajtàsàra gondolt, âgy
ârt neki egy levelet. Egyiknek Jim volt a neve, a gazdag
embernek, ás John volt a szegány. Ás ârt neki egy levelet, ás azt
mondta, “John, szeretnám ha eljännál meglàtogatni engem, az
ènnepek alatt. Szeretnák talàlkozni veled, beszálgetni veled
ismát. Sok áve nem làttalak.”
121 Ás å visszaârt, ás azt mondta, “Án szeretnák elmenni, Jim.
De, nem mehetek, nincs pánzem hogy elmenjek.”
122 Egy csekk jän a postàban, egy pàr napon belèl, azt mondta,
“Gyere! Akarom hogy el gyere, bàrhogyan is.” Igy John
elkászèlt, a vidáki fiç, felvett egy jã tiszta overàlt, ás az å kady
kalapjàt, ás_ás az å kicsi kabàtjàt kèlänbäzå szânekbål, ás
felszàllt a vonatra.
123 Ás amikor odaárt, ott èlt egy sofår, hogy talàlkozzon vele,
egy nagy limuzinnel. Å nem tudta hogy mimãdon cselekedjen.
Beèlt ebbe az autãba, a kalapjàt kezáben tartva,
kärbenázegetve. Felkocsikàzott egy nagy palotàhoz Chicagãba.
124 Kiszàllt ás az ajtãhoz ment, ás becsengetett. Ás egy
komornyik jätt ki , azt mondta, “Kárem a kàrtyàjàt, uram.” Å
nem tudta hogy mirål beszált. Àtadta az å kalapjàt neki. Å
volt^semmit sem tudott a fogadã kàrtyàrãl. Neki nem volt
sokmindene ebbål a vilàgnak javaibãl. Azt mondta, “Án a
kàrtyàjàt akarom.”
125 Å azt mondta, “Nem tudom hogy mirål beszál, uram.” Azt
mondta, “Jim kèldätt ártem hogy jäjjek, ez az egász amit án
tudok.”
126 Igy å visszament ás elmondta az å partneránek, aki mág
nem kelt ki az àgybãl. Azt mondta, “Egy furcsa kinázetæ ember
àll az ajtãnàl.” Azt mondta, “Az å ruhàzata^án soha nem
làttam egy embert mág çgy felältäzve mint å. Ás azt mondta
hogy Jim kèldte åt.”

Å azt mondta, “Mondd neki, hogy ‘Jäjjän be.’”
127 Ás belebçjt a käntäsábe, lement a hallba ás talàlkozott
ezzel a rági vidáki baràtjàval, ás kezetràzott vele. Azt mondta,
“John, te nem tudod, hogy mennyire boldog vagyok, hogy
làtlak tágedet!”
128 Ás a rági vidáki tàrs àllt, kärèlnázett a szobàn, azt mondta,
“Jim, neked biztos hogy båságed van.”
129 Å azt mondta, “Kärbe akarom neked mutatni.” Felvitte åt
az emeletre, ás ki a napteraszra, felnyitotta az ablakot.

Azt mondta, “Hol van Màrta?”
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“Ãh,” azt mondta, “å mág nem jätt be, szorakozni volt a
mçlt ájszaka.”

Azt mondta, “Ah, hogyan boldogultok?”
130 Azt mondta, “Ãh, nem nagyon. John, hogy vagy te ás Kati,
ti boldogultok?”

Azt mondta, “Nagyon jãl.”
Azt mondta, “Ãh, å otthon van?”

131 Azt mondta, “Igen, nekènk van hát gyermekènk.” Azt
mondta, “Nektek van gyermeketek?”
132 Azt mondta, “Nincs, Màrta nem akart egyetsem.” Azt
mondta, “Å azt gondolta hogy nekènk jobb ha nincs egy gyerek
sem; az akadàlyozza a szociàlis áletet. Tudod,” fälemelte a
fèggänyäket, å azt mondta, “názz ide.” Azt mondta, “Làtod azt
a bankot tçl amott?”

Å azt mondta, “Igen.”
133 Azt mondta, “Án vagyok az elnäk abban a bankban.” Azt
mondta, “Làtod azt a vasçti tàrsulatot?”

“Igen.”
Azt mondta, “Nekem egy milliã dollàr árták rászesedásem

van abban.”
134 Ás å lenázett oda, ás làtott nagy kerteket meg mindent,
milyen gyänyärænek làtszott az. Ás az äreg John ott àllt, a
szalma kalapja a kezáben, kärbenázve. Azt mondta, “Ez jã,
Jim. Bizonyàra hàlàs vagyok, hogy neked ez van.” Azt mondta,
“Nekem ás Katinak nincs sokmindenènk.” Azt mondta, “Mi
mág abban az äreg hasâtott-zsindely hàzban álènk lent ott.” Ás
azt mondta, “Nekènk nincs sok mindenènk, de borzasztãan
boldogok vagyunk.”
135 Áppen akkor egy csomã vidàm karàcsonyi ánekesnek a
hangja kezdett bejänni.

Csendes ájj, szent ájj,
Minden nyugodt, ás fányes
A fiatal szæz anya ás Gyermek kärèl,
Szent Çjszèlätt olyan gyengád ás szelâd.

136 Jim megfordult ás Johnra názett; John felnázett Jimre. Azt
mondta, “John, akrok kárdezni valamit tåled.” Azt mondta,
“Emlákszel amikor mi fiçk voltunk? Ás szoktunk menni abba a
kicsi, rági, väräs gyèlekezetbe le oda az çt oldalàn, ás
hallgattuk azokat a rági vidáki kãrus ánekeket amit åk
ánekeltek?”

Azt mondta, “Igen.”
Azt mondta, “Te mág mindig jàrsz oda le?”

137 Azt mondta, “Igen, án mág oda tartozom.” Azt mondta,
“Án egy diakãnus vagyok ott lent most.” Azt mondta, “Mi van
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veled, Jim?” Azt mondta, “Te beszáltál arrãl, hogy mennyi
tulajdonod van lent itt.” Ás azt mondta, “Mennyi tulajdonod
van fent Erre?”
138 “John, sajnàlom,” mondta, “nekem nincs semmi tulajdonom
fent arra.” Å azt mondta, “Emlákszel áppen Karàcsony elått az
egyik ávben nekènk nem volt egy cipånk sem?” Ás azt mondta,
“Mi inkàbb árdekelve voltunk abban, hogy vegyènk náhàny
csillagszãrãt Karàcsonyra.” Ás azt mondta, “Kimentènk ás
náhàny doboz csapdàt helyeztènk el, hogy elcsâpjènk náhàny
nyulat, hogy vegyènk egy pàr csillagszãrãt Karàcsonyra.” Azt
mondta, “Emlákszel arra a reggelre amikor az a nagy äreg erdei
nyçl a te csapdàdba kerèlt?”

John azt mondta, “Igen, emlákszem arra.”
139 “Te vehettál náhàny csillagszãrãt; ás mentál ás vettál
náhànyat, megosztottad azt velem.”

Å azt mondta, “Igen.”
140 Azt mondta, “John, án megfogok osztani veled mindent,
ami nekem van. De egy dolgot kâvànok ha te megosztanàl
velem.” Azt mondta, “Án minden tulajdonomat adnàm, ha
tudnák ismát sátàlni azon a kicsi äreg poros çton, mezâtlàb, fel
ahhoz a kis äreg gyèlekezethez, ás árezni az álå Istennek azt a
Jelenlátát, amikor az az ánekkar ánekelt, a rági-mãdi vidáki
prádikàtor prádikàlt.” Azt mondta, “Án mindent adnák.
Mindent adnák ami a tulajdonom, minden rászesedást a
vasçtban ás a bank minden rászát, ezt az otthont, ás mindent,
ha visszafordulhatnák ismát ás meglenne az az àldott
nyugalmam ami volt nekem amikor mentem fel azon az äreg
çton.”
141 Az äreg John elkapta ás karjaival kärèlfogta åt. Azt
mondta, “Vot egyszer hàrom bälcs ember, gazdag ember, akik
jättek ás az egászet Jázus làbai elá fektetták, mint egy
Csecsemå elá,” ás azt mondta, “åk megkaptàk az å bæneik
bocsànatàt.” Azt mondta, “Án habàr án^Án azt gondolom
hogy te csodàlatos vagy Jim, abban amiben te àldott lettál
cselekedni, mindezeket a dolgokat. De nekem legyen inkàbb az
án feleságem ás a hát gyermekem, lent ott a szalma huzatokon,
azon aludva, ás legyen az a nyugalmam az án szâvemben ami
van, mintsem hogy legyen a te ässzes gazdagsàgod, Jim, ami
neked lehet.”
142 Ás ez igaz, baràtaim. Gazdagsàg nem becsèlhetå fel
dollàrok àltal. Gazdagsàg nem becsèlhetå fel nagy nevek ás
nápszeræság àltal. Gazdagsàg van amikor az Isten Kiràlysàga
az emberi szâvbe jätt, megvàltoztatta az å árzelmeit ás egy çj
teremtmánnyá tette åt Krisztus Jázusban, ás Äräk Áletet ad
neki. Ez a leggazdagabb dolog a fäldän.

Imàdkozzunk.
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143 Ás mialatt a fejeink megvannak hajtva. Szegányek vagytok,
ma este, ennek a vilàgnak javaiban? Mág azt sem tudjàtok,
hogy hogyan fogjàtok kifizetni a szán szàmlàt vagy az olaj
szàmlàt, vagy bàrmi màst? Lehettek çgy; remálem hogy nem
vagytok çgy. De ha az çgy van, hogy çgy vagytok,
elhagyhatjàtok ezt az ápèletet, ma, a legboldogabb
szegányemberekánt aki a fäldän van. Álhettek itt^elmehettek
innen ma este, gazdagsàggal amit nem lehetne valha is pánzárt
megvenni. Egyesâthetitek a szâveteket Krisztus Jázussal, ás Å
bejähet a ti lelketekbe ás elfoglalhatja az irànyâtã szobàt. Ás
nem szàmât hogy mi jän vagy megy, boldogok lesztek a ti
áletetek tovàbbi napjaiban. Lennátek^
144 Ez a legnagyobb ajàndák ami volt valaha adva. Ãh, persze,
ti adtok a ti baràtaitoknak karàcsonyi ajàndákokat. Az jã.
Azok jelek. De, testvár, van egy Ajàndák felajànlva neked, ma
este, azt nem lehetne soha pánzzel megfizetni. Az egy igyen
ajàndák ami Istentål jän: Az Å egyetlen egyszèlätt Fia, Jázus
Krisztus. Elfogadnàtok Åt mint a ti szemályes Vezetåtäket,
mint a ti szemályes Èdväzâtåtäket, mint a ti Isteneteteket, mint
a ti_mint a ti Megvàltãtokat, mint a ti Kiràlyotokat? Å
meggyãgyâtsa a lelket ás a testet. Å elfoglalja az irànyâtã
szobàt. Ha nektek vannak fálelmeitek ás kátságeitek, csak
hagyjàtok azt elmenni most. Hadd legyen Å Kiràly. Hadd
jäjjän Å be ás vegye àt. Hadd legyen Å Çr. Çr az “Uralkodã.”
Uralom az “uralkodàs.”
145 Te azt mondod, “Ãh, án_án hiszek. Án megnyitottam az án
szâvem ávekkel ezelått Åneki.”
146 De Å vàlt valaha a te Uraddà, teljes irànyâtãvà, a te
árzelmeidet irànyâtani, a te hitedet ás mindent? Amikor
olvasod a Bibliàt, Annak minden Szava Igazsàg. Amikor
nyugalom^Ás izgalmak jännek, nektek báke van
szâvetekben. Tudva azt ha az atombomba szátszãrnà ezt a
fäldet darabokra, ma este, egyèttlennátek ässzegyæjtve Jázus
Krisztusban, a Dicsåságben, mágmielått a hamuk
leèllepednánek a fäldre. Megvan nektek ez a vâgasztalàs? Ha
nektek nincs, ás szeretnátek hogy meglegyen az, felemelnátek
egyszeræen gyorsan ás csendesen a kezeiteket, ás, çgy
cselekedve, mondjàtok, “Uram, lágy irgalmas hozzàm. Án
most egyesèlni akarok Veled, mint egy a Te gyermekeid käzèl
az Isten Kiràlysàgàban, az án indâtákaimban, az án
cálpontjaimban. Te tudsz mindent rãlam. Vágy engem, Uram,
egyszeræen çgy amint vagyok, ás engedsz engem a Tiáddá
vàlni?” Isten àldjon meg táged, fiatalember. Isten àldjon
táged, uram. Ás Isten àldjon meg táged ás táged. Ás táged,
testvár. Táged, táged, táged ott. Ás táged, hälgyem. Isten
àldjon meg táged. Jãl van.
147 Án ismerem a rági-mãdi tâpust, a Metodista gyèlekezetbål,
ás âgy tovàbb, hisznek az oltàrhoz jävásben, ás âgy tovàbb. Az
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mind jãl van. Testvár, nem emelheted fel a kezedet Istennek, te
mág egy mozdulatot sem tehetsz affelá, hacsak Isten meg nem
árint táged. Jázus azt mondta, “Senki sem jähet Ánhozzàm,
kiváve ha az Atya vonja åt elåszär.”
148 Nem fogjàtok tisztelni ás elismerni azt aki kásztetett
titeket, hogy felemeljátek a kezeteket? Mondjàok, “Igen, Uram,
án ezt az án szâvembål válem. Ás minden bænt ami van nekem,
án most a Te oltàrodra fektetem. Án Neked szentelem
magamat, áppen most, Uram, hogy ettål az ãràtãl, tovàbb, án
Neked fogok álni. Ás az án ässzes szokàsaimat ás az án ässzes
bæneimet, ás mindent, elhagyok áppen itt, kièresâtve az án
szâvemet. Te lágy az án szâvem Igazgatãja. Lágy Te az án
szâvem Ura. Vedd a Te jogos helyedet az án áletemben, Uram,
ás irànyâts engem.”

Akarjàtok azt most, mialatt imàdkozunk.
149 Uram, azt talàltam a Te Igádben, hogy meg van ârva, hogy,
“Senki sem jähet Ánhozzàm, kiváve ha az Atya vonja åt
elåszär. Ás minden amelyet az Atya Nekem adott, Hozzàm fog
jänni.” Az ember álhet tâz ávet, huszat, ätvenet, vagy hetvenät
ávet, vagy mág täbbet, ás mágis sohasem jätt. De el fog jänni
egy idå, az amikor a Fány keresztèl fog villanni az å äsványán,
ás az az o lehetåságe. Mennyire hàlàsak vagyunk, hogy van
mág_van mág egy Isten Aki szereti az embereket! Ás ma este Å
megmutatta az Å kegyelmát nekènk azon àltal, hogy
megengedte, hogy sok káz fel legyen emelve, elfogadni Jázust
mint ezt, Isten nagy Karàcsonyi Ajàndákàt, az eredetit. Az
egyetlen valãdi igaz Isten-kèldätt Karàcsonyi Ajàndákot, az Å
egyetlen egyszèlätt Fiàt, a fäldre. Fogadd el åket, Uram.

150 El fog jänni egy idå amikor egy haldoklã  pàrnàra fogjak
tenni fejèket; vagy sãhajtozva az çton, egy gápkocsi alatt; vagy
talàn häräg a torkuk fuldokolvàn a vâzben. Nem tudom hogy
mi az å rendeltetásèk. De, Uram, tudom ezt, hogy Jázus
mondta ezeket a Szavakat, “Aki hisz Ánbennem, ha meghal is
el, ás bàrki ál ás hisz Ánbennem, soha nem fog meghalni.” Án
hiszem, hogy ez a Te Szavad, Uram. Akàr álek vagy halok, Az
mág mindig a Te Szavad, mert Te mondtad Azt. Ás minden ág
ás fäld el fog mçlni, de a Te Szavad soha nem fog elmçlni.

151 Te azt mondtad, “Aki Hozzàm jå, azt Án semmikáppen ki
nem vetem. Adok neki äräkkávalã Áletet, ás fel fogom
tàmasztani åt az utolsã napon.” mág akkor is ha å a tengerbe
fulladt, mág akkor is ha å tèzben ág el, mág akkor is ha az å
hamuja a fäldän mindenfelá szát van fçjva, “Az Çr Isten le fog
szàllni a Mennybål az Arkangyal Hangjàval, ás az Isten
trombitàjàval, ás a Krisztusban meghaltak fognak elåszär
feltàmadni. Mi fel leszènk ragadtatva egyètt åvelèk, talàlkozni
a levegåben az Çrral, ás Vele leszènk äräkká.” Çr Isten,
hisszèk hogy az meg fog tärtánni.
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152 Ás ezeken a szegány, a fäld elvettetett emberein, akik
bejättek ide ma este, ás meghajtottàk fejeiket a por irànyàba
ahonnan Te vetted åket, ás ahovà åk visszafognak tárni ha
káslekedsz. Åk felemelták az å kezèket, az å kezèket Hozzàd,
ás azt mondtàk, “Uram, án hibàs vagyok. Fogadj el engemet.”
Ãh, hogyan tudnàl Te egyet is visszautasâtani? Te nem tudnàl,
Te nem tudnàd azt megtenni, Uram. Ha åk azt igazàn az å
szâvèk legmályábål válták, Te nem tudnàd elutasâtani, ás Isten
maradni, mert åk åszintán jättek. Åk egy szeretet ajàndák
amelyet az Atya ad Neked.
153 Most, mint a Te szolgàd, án Neked ajànlom åket; ás Ràd
bâzom az å lelkeiket, ás testeiket, ás az å szellemeiket. Tartsd
åket a Te àldott årzásedben, Uram. Vágy ki minden rosszat
belålèk. Vedd a bænt, vedd a szokàsokat, ás add, hogy az soha
ne nyagassa åket ettål az ájszakàtãl. Add, hogy elmehessenek
innen, szabad emberkánt, Istennel az å szâveikben, az irànyâtã
helyen. Ás mikor az ellenság megkâsárti åket, hadd
emlákezzenek hogy Isten az irànyâtã helyen van, ás Å Az Aki az
å  fejèket az ellenságtål elfordâtsa.
154 Ás mi megfogjuk alapâtani a Te Kiràlysàgodat, Uram. “Ás
jäjjän el a Te Kiràlysàgod. Legyen meg a Te akaratod a fäldän,
amint van az a Mennyben. Ás ne vezess minket kâsártásbe,
Uram, de szabadâts meg minket a gonosztãl. Mert Tiád a
Kiràlysàg, ás az erå, ás a dicsåság, mindäräkká.” Àmen.
155 Igy van az megârva, âgy legyen meg az. Mindenki aki
felemelte a kezát ás elhitte azt, az Çr Jázus Krisztust,
elfogadva Åt mint a Ti Megvàltãtokat, vegyátek Åt, a
szâvetekbål, hit àltal. Nem amit a ti szemeitek mondanak
nektek, amit a ti eszetek gondol nektek, “Án nem tudom
abbahagyni. Nem tudom megtenni azt. Án nem szakâthatok
ezzel,” az az ászbeli. De Valami lent a szâvetekben, azt
mondja, “Ás te az Án tulajdonom vagy.” Emlákezzetek,
hallgassatok arra mit mond a ti Hangotok a szâvben, mert az
az Isten hozzàtok beszálve. Minden màs dolog el fog
halvànyulni egyszeræen mint_mint az ájszakànak el kell
halvànyulnia.
156 Melyik eråsebb, az ájszaka vagy a nappal? Hadd keljen fel
a nap, ás làssàtok meg mi fog tärtánni az ájszakàval; az
egyszeræen el fog halvànyulni ás nem lehet täbbá.
157 Ás amikor_amikor az Isten Szelleme bejän egy ember
szâvábe, az å ászbeliságei mind egyszeræen elhalvànyulnak, ás a
sätátság ás a kátkedásek egyenest elmennek. Ás nem tudjàtok
megtalàlni azt täbbá, mert nincs hely annak a szàmàra ott. A
Vilàgossàg betältätte az å lelkát. A Vilàgossàgban jàr. A
Vilàgossàgban van. Å az Isten gyermeke, ás Isten szereti åt.

Most szeretnák elánelkelni egy dicsáretet, mindnyàjan
egyètt.



AZ EGY ISTEN EGYSÁGE AZ EGY GYÈLEKEZETBEN 27

Án a Kiràly gyermeke vagyok!
A Kiràly gyermeke!
Jázussal az án Megvàltãmmal,
Án a Kiràly gyermeke vagyok!

158 Hànyan árzik azt çgy most, emeljátek fel a ti kezeteket,
“Án a Kiràly gyermeke vagyok”? Ti akiknek a keze fent volt
egy kis ideje, emeljátek fel azokat. Higyjátek azt. Maradjatok
ezzel. Isten ismeri a ti szâveteket.
159 Gyere, pàsztor, hadd^án nem tudok áneket vezetni, de
ánekeljèk azt az áneket. Segâtetek nekem, nem? Mindnyàjan
egyètt most, rendben van, amint ánekeljèk ezt. Rendben van.
Azt hiszem, hogy a mi testvárnånk àtjän nekènk egy_egy^az
akordot megadni a zenán. Kärèlnáztem, nem làttam åt sehol,
az az oka hogy án mondtam azt. Hànyan tudjàk, “Az Án Atyàm
gazdag hàzakban ás fäldekben, a fäld vagyonàt az Å kezáben
tartja”? Gondoljàtok el egyszeræen mennyire gyänyäræ az!
Rendben van, mindenki most egyètt.

Az Án Atyàm hàzakban ás fäldekben gazdag,
A fäldnek vagyonàt az Å kezáben tartja!
Rubinokbãl ás gyámàntokbãl, ezèsttel ás

arannyal,
Az Å kincseslàdài tele vannak, az Å

gazdagsàga elmondhatatlan.
160 Most, majd igazàn csendesen.

Án a Kiràly gyermeke vagyok!
A Kiràly gyermeke!
Jázussal az án Megvàltãmmal,
Án a Kiràly gyermeke vagyok!

161 Nem csodàlatos az? Hiszitek hogy ti a Kiràly gyermeke
vagytok? Emeljátek fel a ti kezeteket, mindenki aki hiszi azt,
hogy å a Kiràly gyermeke. Rendben van. Most mialatt mi ismát
ánekeljèk azt, akarom hogy kezet ràzzatok valakivel a hàtatok
mägätt, valakivel elåttetek, valakivel jobbra ás balra, nem
szàmât milyenek åk, hogy milyen hit van nektek, ha ti a Kiràly
gyermeke vagytok, mialatt elánekeljèk azt ismát.

Án a Kiràly gyermeke vagyok!
A Kiràly gyermeke!
Jázussal az án Megvàltãmmal,
Án a Kiràly gyermeke vagyok!
Egy sàrtorral vagy egy hàzikãval, miárt

aggãdnák?
Ápâtenek szàmomra egy palotàt Amott!
Rubinokkal ás gyámàntokkal, ezèsttel ás

arannyal,
Az Å kincseslàdài tele vannak, az Å

gazdagsàga elmondhatatlan.
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Án a Kiràly gyermeke vagyok!
A Kiràly gyermeke!
Jázussal az án Megvàltãmmal,
Án a Kiràly egy gyermeke vagyok!

Olyan mint Jázus, olyan mint Jázus,
A fäldän án olyan vàgyok lenni mint Å;
Egászen az áletutazàson àt, fäldrål a

Dicsåságbe
Án csak egyet kárek, olyan lenni mint Å.

162 Ez a ti vàgyatok? [A gyèlekezet mondja “Àmen.”_Szerk.]
Å annyira csodàlatos! Án szeretem Åt mindennel ami bennem
van. Án àtadtam mindent ami volt nekem, huszonnnyolc ávvel
ezelått, az Çr Jázusnak. Azãta, án a csatatáren voltam,
cselekedve mindent ahogyan tudtam, embereket ás asszonyokat
vezetni, hogy a dicsåságnek ama koronàjàra názzenek.

163 Ha mász hogy az Çr Eljävetelárål beszálj, emberek azt
mondtàk^Egy ember azt mondta nekem, nem rágen, “Ãh,
prádikàtor, ne beszálj âgy.”

Azt mondtam, “Te Keresztány vagy?”

“Igen, de, Istenem, nekènk mág egy csomãt meg kell tenni.”

164 Azt mondtam, “A legboldogabb dolog amire án gondolni
tudok, az az Çr Jävetele.”

165 Pàl azt mondta, az çt vágán, “Án egy jã harcot
megharcoltam, a futàst bevágeztem, a Hitet megtartottam. Ás
ezentçl az igazsàgnak koronàja van eltáve szàmomra; az Çr, az
igazsàgos Itálå, megfogja adni nekem azon a napon. Nem csak
nekem, de mindazoknak akik szeretik az Å megjelenását.”

166 Mit tudnák án èzletelni, mit árhetek el, mert äregszem? Ez az
äreg, tärákeny, beteges test ami romlàssal van tele, àt fog
vàltozni egy pillanatban, egy szempillantàsban. Án fiatal leszek
äräkre. Nekem soha nem lesz egy beteg idåszakom çjra. Soha
nem fogok egy kännyet ejteni. Án soha, soha nem äregszem meg.
Soha nem halok meg. Soha nem leszek beteg. Nekem soha nem
lesz egy szâvfàjdalmam vagy aggodalmam. Hanem, lesz egy
testem olyan mint az Å Sajàt dicsåságes teste. Ha án^Ha ez
nem valami amiárt árdemes álni! Ha ez nem a legnagyobb dolog
amelyet án ismerek!

“Hogyan kapom ezt meg?”

167 Ez egy ingyen Ajàndák. [Branham Testvár nágyszer kopog
a szãszáken_Szerk.] Isten kopog, ás án azt mondom, “Igen,
Uram, Te vagy az án Teremtåm. Elfogadlak.” Å bepecsátel
engem, a Szent Szellemmel, Åbelá, azutàn semmi màst nem
làtok csak Jázust ás az Å Várát.
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Mi moshassa el az án bænämet?
Semmi màs csak a Jázus Váre;
Mi tehet egásszá ismát engem?
Semmi màs csak a Jázus Váre.

Ãh, àldott a folyam
Amely fehárrá tesz engem mint a hã;
Semmi màs forràst nem tudok,
Semmi màs csak a Jázus Váre.

168 Nem vagytok boldogok? Tudom hogy semmifále hitvallàs
nem teheti azt. Tudom hogy semmifále felekezetek nem tehetik
azt. Tudom hogy semmifále gyèlekezet nem teheti azt. Tudom
hogy semmifále ember nem teheti azt. Tudom hogy semmifále
vâz nem teheti azt. Tudom hogy semmifále teolãgia nem teheti
azt. Semmi màs csak a Jázus Váre!

Az án remányeim semmi màsra nem ápèlnek
Mint a Jázus Váráre ás igazsàgàra;
Amikor lelkem kärèl minden felmond,
Akkor Å az án minden remányem ás

tàmaszom.

Igy van ez veled? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

Mert Krisztuson, a szilàrd Kåsziklàn, àllunk
mi;

Minden màs fäld sèppedås fävány,
Minden màs fäld sèppedås fävány.

169 Isten àldjon meg titeket most. Azt hiszem, hogy van egy
csecsemå felajànlàsunk, çgy hiszem, ápp most. [Neville Testvár
azt mondja, “Igen.”_Szerk.] Tehàt án most àtadom a
szolgàlatot a pàsztornak, ezárt. Gyere elåre, Neville Testvár. Az
Çr àldjon meg táged. `



30  A MONDOTT IGE

AZ EGY ISTEN EGYSÁGE AZ EGY GYÈLEKEZETBEN  HUN58-1221E

(The Unity Of One God In The One Church)

Ez az Èzenet William Marrion Branham Testvártål, eredetileg kázbesâtett Angolban
1958.December 21-án, Vasàrnap este, a Branham Tabernacle-ben, Jeffersonville,
Indiana, U.S.A., le lett váve magnãszalagrãl, ás màsolva eredetileg Angolban. Ez a
Magyar fordâtàs kiadva volt 2002-ben:

C2002 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.



Copyright notice

All rights reserved. This book may be printed on a home 
printer for personal use or to be given out, free of charge, as a 
tool to spread the Gospel of Jesus Christ. This book cannot be 
sold, reproduced on a large scale, posted on a website, stored 
in a retrieval system, translated into other languages, or used 
for soliciting funds without the express written permission of 
Voice Of God Recordings®.

For more information or for other available material, please 
contact:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (VGR G7 MaxGCRi1 11-0621.icc)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Indesign Text Export 06-0911]'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1224.000 792.000]
>> setpagedevice


