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Élettörténetem
` Hajtsuk meg a fejènket csak egy pillanatra imàra.

Kegyelmes Mennyei Atyànk, ez valãban egy elåjog, hogy
käzeledhetènk Hozzàd, a mi Istenènkhäz ás Megvàltãnkhoz.
Hallva ezt a csodàlatos áneket, Mily Nagy Vagy Te, ez
megremegtet bennènket, mert tudjuk, hogy Te nagy vagy. Ás
imàdkozunk, hogy a Te nagysàgod nyilvànuljon meg
szàmunkra çjbãl ezen a dálutànon, amint mi beszálènk. Ás ez
nekem jutott osztàlyrászèl, sok áv ãta elåszär, hogy
megprãbàljak visszamenni az álet mçltjàba, ás imàdkozom,
hogy Te adjàl nekem eråt ás_ás azt, ami nekem szèkságes hogy
legyek Uram, ebben az ãràban. Ás legyen az án ässzes hibàm az
áletben csupàn lápcsåfok màsok szàmàra, amely åket käzelebb
hoznà Hozzàd. Add meg Urunk. Làssàk a bænäsäk a
làbnyomokat az idå homokjàn, ás legyenek åk Tehozzàd
vezetve. Ezeket a dolgokat mi az Çr Jázus Neváben kárjèk.
Àmen. (Leèlhettek.)

[Glover Testvár mondja, “Tudnàl imàdkozni ezekárt a
zsebkendåkárt, mielått elkezded?”_Szerk.] Boldogan. [“Itt
vannak azok ás ezek, amelyekárt imàdkozni kell.”] Rendben
van, uram, käszänäm. Amint ez a szent ember, Glover Testvár,
akit án màr náhàny áve ismerek, megvolt az elåjogom, hogy
vele lehettem egy kis idåre a tegnap este folyamàn. Ás å
elmondta nekem^hogy egy kis idåre fálrevonult pihenni. Ás
most hetvenät ávesen visszatár az Çr szolgàlatàba. Án fálig
sem vagyok olyan fàradt, mint akkor mielått ezt
meghallottam. Azt gondoltam, hogy fàradt vagyok, de án_án
nem hiszem hogy az vagyok. Å ápp ide helyezett nekem
náhàny zsebkendåt a_a borâtákokban, es âgy tovàbb, ahol
azok benne vannak màr leragasztva.

Most bàrki käzèletek a ràdiã adàsban, vagy itt, aki kâvàn
egyet ezekbål a zsebkendåkbål, ás akarnàtok^Az Angelus
Templom àllandãan kèldi azokat ki, minden idåben.
Irhatnàtok egyenesen ide az Angelus Templomba ás åk
imàdkozni fognak felette, mert án biztosâtlak benneteket, hogy
ez az Iràs. Ez Istennek egy âgárete.

Ás ha az lenne, hogy ti engem akartok , hogy imàdkozzak
egy felett szàmotokra, nos, án boldogan meg fogom azt tenni.
Ti csupàn ârjatok nekem a postahivatal 3-2-5, 325-äs fiãkjàba,
Jeffersonville, betæzve J-e-f-f-e-r-s-o-n-v-i, dupla l-es, e.
Jeffersonville, Indiana. Vagy ha nem jut eszetekbe a postafiãk,
csak ârjàtok “Jeffersonville.” Ez egy kisvàros, kärèlbelèl
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harmincätezres nápessággel. Mindenki ismer engem ott. Ás âgy
mi boldogan imàdkoznànk a zsebkendå felett ás elkèldenánk
azárt nektek.

Ás most, nekènk nagy sikerènk volt amikor ezt tettèk
mert^Ti fogtok kapni azzal egy kis máretæ levelet, hogy
emberek az egász vilàgon imàdkoznak minden reggel kilenc
ãrakor, ás tizenkát ãrakor, ás hàrom ãrakor. Ás elkápzelhetitek,
hogy kärben a vilàg hàta mägätt, hogy mikor kell nekik felkelni
ájszaka, hogy megtegyák ezt az imàt. Tehàt ha mindezek a
tâzezrek, ás sok ezrek kèldik imàikat Istenhez ugyanabban az
idåben ezárt a szolgàlatárt, a ti betegságeitekárt, akkor Isten
egyszeræen nem fordulhat el. Ás âgy most mi, amint mondom,
nekènk nincs semmilyen programunk, mi nem akarunk egy
fillár pánzt sem. Mi csupàn^Ha tudunk segâteni nektek,
akkor ez az amiárt itt vagyunk. Ás mi hadd^

Valaki hoz egy màsik csomã zsebkendåt.
Most ha nektek nincs zsebkendåtäk, amit el akartatok

kèldeni, hàt akkor egyszeræen ârjatok mágis. Ha nincs rà
szèkságetek áppen most, akkor tartsàtok meg az Apostolok
Cselekedetáben, a Bibliàban, a 19. rásznál. Ás az egy kis fehár
szalagforma lesz, amely el lesz nektek kèldve, ás az Utasâtàsok,
hogy mikánt valljàtok meg elåszär a bæneiteket. Ás (käszänäm)
hogyan valljàtok meg a bæneiteket. Soha nem szabad
megprãbàlnotok bàrmit kapni Istentål análkèl, hogy elåszär
rendbe legyetek Istennel. Làtjàtok? Ás azutàn ti utasâtva
vagytok ebben, hogy hâvjàtok be a felebaràtotokat ás a
pàsztorotokat. Ás ha bàrmi van a szâvetekben bàrki ellen,
akkor elåszär hozzàtok azt helyre, ás gyertek vissza. Ás azutàn
imàdkozzatok, legyen egy imaässzejävetel az otthonotokba, es
tæzzátek ezt a zsebkendåt a ti ruhàtok alà, azutàn higgyetek
Istenben. Ás abban a hàrom ãràban, minden nap, lesznek
emberek kärbe a vilàgon akik imàdkoznak, egy lànc kärbe a
vilàgon.

Ás most ez a tiátek teljesen ingyen, csak kèldjátek. Ás_ás
most, mi nem fogunk visszaârni nektek hogy pánzt käveteljènk
tåletek, vagy hogy elmondjunk nektek náhàny programot, ami
nekènk van. Akarjuk, hogy tàmogassàtok a programot, de
nekènk nincs egy se, hogy ti azt tàmogassàtok. Làtjàtok? Tehàt
ti^Ez nem azárt van, hogy megkapjuk a câmeteket, hanem ez
csupàn kännyebbság ás az Çrnak egy szolgàlata, amelyet mi
megprãbàlunk tovàbbvinni.

Most hajtsuk meg a fejènket. Ás ha ràdiã adàsban vagytok,
legyen elåttetek a zsebkendåtäk, csak tegyátek rà a sajàt
kezeteket mialatt imàdkozunk.

Kegyelmes Urunk, hozzuk Hozzàd ezeket a kis csomagokat,
talàn námelyik egy kis ruhàzatnak náz ki egy baba szàmàra,
vagy_vagy egy kis alsãing, vagy talàn egy kis pàr cipå,
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vagy_vagy valami, egy zsebkendå, amely eljut a beteghez ás a
szenvedåhäz. Urunk ez a Te Igád szerint van, hogy mi ezt
tesszèk. Mert olvassuk a Cselekedetek Känyváben, hogy vettek
a Te szolgàdnak, Pàlnak, a testárål zsebkendåket ás
kätányeket, mert hitták, hogy a Te Szellemed volt azon az
emberen. Ás tisztàtalan szellemek mentek ki az emberekbål, ás
szenvedásek ás betegságek hagytàk el åket, mert hittek. Ás
most mi felismerjèk Urunk, hogy mi nem vagyunk Szent Pàl,
de tudjuk, hogy Te mág Jázus maradtàl. Ás imàdkozunk, hogy
Te tiszteld meg ezeknek az embereknek a hitát.

Ás egyszer az lett mondva, hogy amikor Izràel (prãbàlva
Istennek engedelmeskedni) el lett kapva egy csapdàban, a
tenger elåttèk, a hegyek mindkát oldalon, ás a Fàraã serege
käzeledett. Ás valaki azt mondta, hogy “Isten letekintett a
Tæzoszlopon keresztèl haragos szemekkel, ás a tenger
megrámèlt ás visszagärdèlt, ás egy äsványt alkotott Izràel
szàmàra, hogy àtkeljen az âgáret fäldjáre. ”

Ã Uram, tekints le çjra, amikor ezeket a csomagokat
ràhelyezik a beteg testekre a Te álå Igád megemlákezásáben.
Ijedjen meg a betegság, tekints a Te Fiadnak, Jázusnak várán
keresztèl, Aki meghalt ezárt a jãvàtátelárt. Ás rámèljän meg az
ellenság ás tàvozzon el, hogy ezek az emberek bevonulhassanak
az âgáretbe, hogy “Minden dolog felett,” hogy ez a Te vàgyad
“hogy mi viràgozzunk egászságben.” Add meg Atyàm, mert mi
ezt kèldjèk ezzel_ezzel a hozzààllàssal a szâvènkben. Ás ez a
mi cálunk. Mi ezt Jázus Krisztus Neváben kèldjèk. Amen.

Käszänäm, Glover Testvár. Käszänäm, uram.
Most, mivel ma este ez az ábredás zàrã rásze, án nem

tudom, hogy ezt käzvetâtik-e vagy nem, de szeretnám mondani
(ha nem) a ràdiã hallgatãsàgnak, hogy ez volt az egyik a
legnagyszeræbb ässzejävetel, amely nekem sok, sok áve ãta
volt. Szolid volt, egászságes, a legkedvesebb, egyèttmækädå
ässzejävetel, amelyen án voltam hosszç idå ãta.

[Egy testvár mondja, “Adàsban vagyunk negyed ätig,
testvár. Hallgatnak táged egász Dál-Kaliforniàn àt, kint a
szigeteken ás a hajãkon. Èzeneteket kaptunk tålèk. Ás âgy
neked egy nagy hallgatãsàgod van, ezrek ás tâzezrek.”_Szerk.]
Käszänäm, uram. Ez nagyon jã. Ärèläk, hogy hallom ezt. Isten
àldjon meg mindnyàjatokat.

Ás nekem mindig bizonyosan egy meleg hely van a
szâvemben az Agelus Templomárt, annak kiàllàsàárt Jázus
Krisztus teljes Evangáliumàárt. Ás most ez_ez most nekem
mág szemályesebbnek tænik. Çgy tænik hogy, miutàn
mindenkivel talàlkoztam ás làttam az å finom szellemèket, çgy
tænik, mintha mág inkàbb egy lennák käzèletek, mint ahogy
voltam. Isten àldjon meg benneteket, ez az án imàm. Ás^[A
hallgatãsàg tapsol_Szerk.] Käszänäm szápen.
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Most, ki lett adva, hogy án ma valahogy beszáljek nektek
egy ideig az: Álettårtánetem_rål. Ez egy_egy neház dolog
szàmomra. Ez lesz az elså alkalom, hogy megprãbàlom
megkäzelâteni ezt sok áv ãta. Nem lenne idåm belemenni a
rászletekbe, hanem csak egy rászábe. Ás, itt ebben, án sok hibàt
csinàltam, sok dolgot tettem, ami helytelen volt. Ás kâvànom,
hogy ti a ràdiã adàsban ás ti akik jelen vagytok, hogy ne
vegyátek az án hibàimat botrànykåkánt, hanem lápcsåfokkánt,
hogy käzelebb hozzon benneteket az Ur Jázushoz.

Azutàn, ma este, az imajegyek ki lesznek adva a ma esti
gyãgyâtã szolgàlatra. Most, amikor mi gyãgyâtã szolgàlatrãl
beszálènk, ez nem azt jelenti, hogy mi meg fogunk gyãgyâtani
valakit, hanem fogunk “imàdkozni valakiárt.” Isten vágzi a
gyãgyâtàst. Å csupàn nagyon kegyelmes volt hozzàm, hogy
megvàlaszolja az imàt.

Ás án beszáltem egy hâres evangálista menedzserável itt nem
olyan rágen, ás_ás megkárdezták, hogy miárt nem imàdkozik ez
az evangálista a betegekárt. Ás az evangálista visszavàlaszolt
az_az ässzejåveteleim menedzseránek, ás mondta, “Ha^Ez az
evangálista hisz az Isteni gyãgyâtàsban. De ha å elkezdene
imàdkozni a betegekárt, akkor az megzavarnà az å szolgàlatàt,
mert åt a gyèlekezetek tàmogatjàk. Sok gyèlekezet, ás sokan
käzèlèk, nem hisznek az Isteni gyãgyâtàsban.”

Tehàt nekem megbecsèlásem ás tiszteletem van az
evangálista irànt, mert å megtartja az å helyát, az å
kätelesságánek helyát. Å talàn tudna^Án soha nem
foglalhatom el az å helyát, ás kátlem, hogy å elfoglalhatnà-e az
án helyemet. Mindnyàjunknak van egy helyènk az Isten
Kiràlysàgàban. Mindannyian ässze vagyunk kapcsolãdva.
Kèlänbäzå ajàndákok, de ugyanaz a Szellem. Akarom
mondani, kèlänbäzå megnyilvànulàsok, de ugyanaz a Szellem.

Ás, most, ma este a szolgàlatok kezdådni fognak^Azt
hiszem, hogy azt mondtàk, hogy a koncert hat harminckor
kezdådik. Ás, most, ha ti kint vagytok a ràdiãadàsban, gyertek
be ás hallgassàtok meg ezt. Ez^Gyänyäræ lesz, mindig az.

Ás aztàn el kâvànom mondani, hogy az imajegyek
käzvetlenèl ez utàn a szolgàlat utàn lesznek kiadva, mihelyt ez
a szolgàlat el van bocsàjtva, ha itt vagytok ás imajegyet
akartok. Ápp egy pàr pillanattal ezelått lettem utasâtva, fiam,
vagy Mercier çr, vagy Goad çr, åk fogjàk kiadni az
imajegyeket. Csak maradjatok a helyeteken. Mihelyt a
szolgàlat el lett bocsàjtva, csak maradjatok a helyeteken, hogy
a fiçk lemehessenek a sorok käzätt ás kiadhassàk az
imajegyeket olyan gyorsan, amennyire csak lehet. Az
erkályeken, vagy a fäldszinten, bàrhol az alsã szinteken, vagy
bàrhol vagytok, csak maradjatok a helyeteken ás a fiçk tudni
fogjàk, hogy az imajegyárt vagytok itt. Ás azutàn ma este
imàdkozni fogunk a betegekárt. Ás ha az Çr nem vàltoztatja
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meg a gondolataimat, akkor ma este arrãl a támàrãl akarok
prádikàlni hogy Ha Megmutatod Nekènk Az Atyàt, Akkor Az
Elág Lesz Nekènk.

Most kâvànok olvasni ma dálutàn egy támàhoz, csupàn
hogy elkezdjem az Álettärtánetemet, a Zsidãk Känyváben
talàlhatã, a 13. rászben, ás kezdjèk itt a^Azt mondanàm,
hogy a 12. vers kärèl.

Annak okàárt Jázus is, hogy megszentelje az
åtulajdon váre àltal a nápet, a kapun kâvæl szenvedett.

Menjènk ki^tehàt å hozzà a tàboron kâvæl, az å
gyalàzatàt hordozvàn.

Mert nincsen itt maradandã vàrosunk, hanem a
jävendåt keressèk.
Most ez egy fajta táma. Mert, làtjàtok, ha ez egy

álettärtánet, vagy bàrmi ami egy emberi lányre vonatkozik, mi
ezt nem dicsåâtjèk, ás kèlänäsen nem egy_egy ember mçltjàt,
ha az olyan sätát volt, mint az enyám. De gondoltam, ha
olvassuk az Iràst, akkor Isten meg fogja àldani az Iràst. Ás az
án gondolatom:

Hogy itt nekènk nincs maradandã vàrosunk, hanem
egy eljävendåt keresènk.
Most án tudom, hogy ti nagyon szeretitek Los Angelest.

Nektek jogotok van ehhez. Ez egy nagy, gyänyäræ vàros. Az å
szmogjàval ás bàrmivel, de mágis ez egy gyänyäræ vàros,
ragyogã klâma. De ez a vàros nem maradhat fenn, kell hogy
legyen egy váge.

Rãmàban àlltam (ahol a nagy csàszàrok) ás a vàrosok,
amelyekrål åk azt gondoltàk, hogy halhatatlannak ápâtik, ás le
kell àsni hçsz làbnyira, hogy egyàltalàn annak a romjait
megtalàljàk.

Ott àlltam, ahol a Fàraãknak voltak a nagy kiràlysàgai, ás
le kellene àsnotok a fäldbe, hogy megtalàljàtok, hogy hol
uralkodtak a nagy Fàraãk.

Mindannyian szeretènk gondolni a mi vàrosunkra, ás a mi
helyènkre. De emlákezzetek, hogy azok nem àllhatnak meg.

Amikor kisfiç voltam el szoktam menni egy nagy
juharfàhoz. Az án vidákemen sok kemányfa van. Ás azutàn itt
voltak nekènk ezek a juharfàk, a cukor juhar, ás amit mi
“kemány juharnak” ás “puha juharnak” nevezænk van. Ez a
nagy gigantikus fa, ez volt a leggyänyäræbb fa. Ás amikor án
bejättem a mezårål, a szánamunkàbãl ás_ás az aratàsbãl,
szerettem odamenni ehhez a nagy fàhoz ás_ás leèlni alatta
ás_ás felnázni. Ás làthattam annak a nagy, hatalmas àgait
lengeni a szálben, nagy ãriàsi tärzs. Ás azt mondtam, “Tudjàtok,
án hiszem, hogy ez a fa itt lesz tåbb szàz ávekig.” Nem olyan
rágen megtekintettem azt az äreg fàt, az csak egy ränk.
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“Mert nincs itt nekènk maradandã vàrosunk.” Nem, semmi
nincs itt a fäldän, amelyre ti názhettek, ás maradandã. Kell,
hogy legyen egy vágèk. Minden ami halandã, annak engednie
kell a halhatlansàg elått. Tehàt nem szàmât, hogy mennyire jãl
ápâtjèk a fåçtjainkat, milyen ragyogãan kászâtjèk a
szerkezeteinket, azoknak mind el kell mennièk, mert itt semmi
nem lehet maradandã. Csak a Nemlàthatã az, ami maradandã.

Emlákszem a hàzra, amelyben áltènk, az egy äreg fahàz
volt sàrral tapasztva. Án^Meglehet, hogy sokan nem làttak
mág egy sàrral tapasztott hàzat. De az teljesen sàrral volt
betapasztva, ás a nagy hatalmas gerendàk, melyek az äreg
hàzban voltak, án azt gondoltam, hogy az a hàz tåbb szàz ávig
àllni fog. De, tudjàtok ma, ahol az a hàz àllt, az egy lakã telep.
Az annyira megvàltozott. Minden vàltozik. De^

Apàmat szoktam názni, å inkàbb egy rävid, zämäk ember
volt, nagyon erås, ás å volt a legeråsebb kis ember, akit án
ismertem. Talàlkoztam Coots çrral, egy szemállyel, akivel å a
ränkäknál dolgozott, ränkvàgã volt, ás kärèlbelèl egy ávvel
ezelått, ás Coots çr nekem egy nagyon jã baràtom, ás diakãnus
az Elså Baptista gyèlekezetben, ás å azt mondta, “Billy, neked
igazàn egy erås embernek kellene lenned.”

Ás án azt mondtam, “Nem, nem vagyok az Coots çr.”

Azt mondta, “Ha az apàdra hasonlâtanàl, akkor az lennál.”
Mondta, “Làttam azt az embert, aki 63 kilãt nyomott, ás
felrakott egy ränkät a kocsira maga, amely 408 kilãt nyomott.”
Å egyszeræen tudta, hogy mikánt csinàlja. Erås volt. Làttam åt
bejänni, hogy megmosakodjon ás elkászèljän a vacsoràhoz,
amikor Anya hâvta åt.

Ás volt nekènk kint az udvaron egy äreg almafànk, ás
azutàn volt ott hàrom vagy nágy kicsi hàtrafelá. Ás käzvetlenèl
a fa käzepán volt egy rági kinázásæ èveg, eltärätt tèkär, egy
nagy. Ás oda volt rägzâtve a fa oldalàhoz náhàny meghajlâtott
szäggel. Valahogy çgy, ahogy náhàny most hallgatã àcs azt
“ruhafogasnak” hâvnà. Meg volt hajlâtva, hogy a tèkrät a
helyán tartsàk. Ás ott volt egy rági ãn fásæ. Hànyan làttatok
màr valaha egy rági ãn^egy rágimãdi ãn fásæt? Egyszeræen
làtom magam elått.

Ás aztàn ott volt egy kis mosãpad, csak egy kis deszka egy
kis ferde làbbal alatta, a fàhoz rägzâtve. Egy kis, rági fál
kánpumpa volt ott, amellyel mi a vizet kipumpàltuk ás ott
mosakodtunk ennál az äreg fànàl. Ás Mama szokott venni
lisztes zsàkokat, ás azokbãl tärälkäzåket kászâtett. Hasznàlt
màr valaki egy liszteszsàk tärälkäzåt? Hàt, az biztos, hogy án
most otthon árzem magam. Ás azok a nagy, rági durva
tärälkäzåk! Ás amikor å megfèrdetett bennènket kis
gyerekeket, akkor å^çgy áreztèk, mintha ledärzsälná a
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bårènket, valahànyszor därzsält. Ás emlákszem a rági lisztes
zsàkra. Ás å kihçzott náhàny szàlat ás kászâtett kis rojtokat,
hogy valahogy kidâszâtse azt.

Hànyan aludtatok màr szalmazsàkon? Hàt, án
megmondom! Hànyan ismertátek, hogy mi az a csuhá pàrna?
Hàt Glover Testvár, án most egászen biztos hogy otthon
vagyok! Szalmazsàk, hàt nem olyan rág volt, amikor án ápp
egyrål felkeltem, ás az^Oh, az_az jã aludni, hèväs. Azutàn
tálidåben åk vettek egy rági dunyhàt ás ràterâtetták, tudyàtok,
ás azutàn rànk kellett tenni egy ponyvàt, mert a hã befçjt
a_a_a repedáseken a hàzba, tudjàtok, ahol a rági deszka
zsindelyek felhajlottak, tudjàtok, ás a hã azon besäpärt. Ás, ãh,
án arra nagyon jãl tudok emlákezni.

Ás azutàn Papa szokott hasznàlni egy borotva pamacsot.
Án^Most ez titeket meg fog lepni. Az kukorica csuhàbãl volt
csinàlva, egy borotva pamacs kukorica csuhábãl. Å vette a
Mama rági lçg szappanjàt amit å kászâtett, elkászâtette ás az
arcàra kente ezzel a kukorica csuhá pamaccsal, ás leborotvàlta
egy nagy rági egyenes borotvàval. Ás Vasàrnap å vette a_a
darab papârt, kärèltette a gallárjàra, åk celluloid gallárokat
viseltek ás kärbe tette azt a gallárjàra âgy, hogy tàvol tartsa
a_a_a habot hogy az ne kerèljän az ing gallárjàra. Làttatok
màr valaha ilyet csinàlni? Istenem, Istenem!

Emlákszem egy kis rági forràsra ott lent, ahovà le szoktunk
jàrni vizet inni, ás a vizènket egy rági täkmerâtå kanàlbãl
vettèk. Hànyan làttatok màr egy täkmerâtåt? Hàt, hànyan
vagytok egyàltalàn Kentuckybãl? Igen, hàt csak názzetek ide a
Kentuckyakra. Hàt án_án käzvetlenèl a^Azt gondoltam
hogy itt mindenki Oklahomàbãl ás Arkansasbãl van, de çgy
tænik, mintha Kentucky bevonulna. Hàt, egy pàr hãnappal
ezelått Kentucky-ban olajra bukkantak, tudjàtok, tehàt ez
talàn náhàny azok käzèl, akik erre jättek.

Ás azutàn emlákszem amikor Papa be szokott jänni ás
megmosakodott a vacsoràhoz, feltærte az ingánek ujjait, ás
azok a rävid tämzsi karjai. Ás amikor feltærte a karjait hogy
mosakodjon, felszãrta a vizet az arcàra, az izmok csak çgy
ugràltak a kis karjain. Ás azt mondtam, “Tudjàtok, az án apàm
szàzätven áves koràig fog álni.” Å olyan erås volt! De å
ätvenkát ávesen meghalt. Làtjàtok? “Nincs itt nekènk
maradandã vàrosunk.” Ez igaz. Nem maradhatunk.

Most tegyènk egy kis utazàst mindnyàjan. Van
mindannyiatoknak itt egy álettärtánete, áppen çgy mint
ánnekem, ás jã lesátàlni az emlákezet äsványán náha. Ti nem
çgy gondoljàtok? Csak menj vissza, ás menjènk vissza
mindnyàjan egy idåre, vissza hasonlã tapasztalatokhoz mint
kis gyermekek.
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Ás most az álettärtánetnek elså rásze. Án csupàn árinteni
fogom azt, mert a känyvben benne van, ás sokatoknak megvan
a känyv.

Án egy kis hegyi kunyhãban szèlettem messze fent
Kentucky hegyeiben. Egy szobàjuk volt, amelyben áltènk, a
padlãn nem volt szånyeg, mág fa sem volt a padlãn, hanem az
csak egyszeræen egy puszta padlã volt. Ás egy fatärzs, egy
fatärzsnek a teteje levàgva hàrom làbbal, az volt a mi
asztalunk. Ás mind azok a kis Branhamok käräs-kärèl
tolongtak ott, ás kint a kicsi rági kunyhã elått, ás fetrengtek
kint, çgy làtszott mintha egy csomã oposszum fetrengett volna
ott kint a porban, tudjàtok, az ässzes kis testvár. Kilencen
voltunk, ás egy kislàny, ás neki igazàn kemány dolga volt a
csomã fiç käzätt. Nekènk mág ma is tisztelnènk kell åt azok
miatt a dolgok miatt, amelyeket azokban a napokban tettènk.
Å nem jähetett el velènk sehova, visszazavartuk, å egy làny
volt. Tehàt å nem vehetett rászt abban, tudjàtok. Tehàt nekènk
volt^ Ás mind^

Emlákszem, hogy hàtul az asztal mägätt nekènk csak kát
szákènk volt, ás azok fakáregbål lettek kászâtve. Egyszeræen jã
kis hikori facsemeták ässzetáve ás azoknak az aljuk ässzefæzve
hikori fakáreggel. Làtott màr valaki egy hikori hàncs száket?
Igen. Ás mág mindig hallom Mamàt. Oh, kásåbb amikor mi
olyan helyzetbe kerèltènk, hogy lehetett nekik egy fapadlã,
azokkal a babàkkal az äláben âgy, ás ringatta azt az äreg száket
csak dängätt, dängätt, a padlãn dängätt. Ás emlákszem hogyan
årizte a kicsiket, hogy ne menjenek ki az ajtãn, amikor å
mosott vagy valami, ás lefektetett egy száket srágen az ajtãn
keresztèl, hogy ne engedje a kicsiket kimenni, amikor neki le
kellett menni a forràshoz vâzárt, ás âgy tovàbb.

Ás Ádesanyàm tizenät áves volt, amikor megszèlettem,
Ádesapàm pedig tizennyolc. Ás án voltam az elså a kilenc
gyerek käzèl. Ás mondtàk nekem, hogy a szèletásem
reggelán^

Nos, mi nagyon szegányek voltunk, egyszeræen a szegányek
legszegányebbje. Ás nekènk mág ablak sem volt azon a kis
kunyhãn. Annak egy kis fa szeræ ajtaja volt, amit ki lehetett
nyitni. Kátlem hogy làttatok màr hasonlãt ahhoz. Egy kis
faajtã, amely az ablak helyett nyilott, nyitva tartottad azt
napkäzben ás bezàrtad ájszakàra. Nem tudtunk elektromos
fányt bekapcsolni, vagy mág kerozint sem gyçjthattunk
azokban a napokban, hanem nekènk olyan “zsârlàmpàsunk”
volt, ahogy azt ti hâvnàtok. Most án nem tudom, hogy ti
egyàltalàn tudjàtok-e hogy milyen volt egy zsârlàmpàs. Hàt, ti
mit^Ás vàsàroltatok valaha^ágettetek màr egy
fenyåbogot? Mert csak vegyetek egy fenyåfa bogot ás
gyçjtsàtok meg ás helyezzátek azt egy fedåre, ás az ágni fog. Ás
ez^fèstälgätt egy kicsit, de nekik çgysem volt semmi
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bçtoruk, amit befèstält volna. Tehàt az csupàn^a kunyhã
fèstät kapott. Jã volt a huzatja, mert ott fent båven volt tetå
annak, hogy kihçzza. Tehàt az^

Ás án 1909. àprilis 6-àn szèlettem. Persze tudjàtok ás ez
engem most egy kicsit huszonät fälá visz. Ás âgy azon a
reggelen amikor megszèlettem, ádesanyàm mondta, hogy åk
kinyitottàk az ablakot. Nos nekènk nem volt orvosunk, volt ott
egy bàba. Csak^Ás az a bàba az án nagymamàm volt. Ás âgy
amikor megszèlettem ás elåszär elkezdtem sârni, ás_ás
ádesanyàm akarta làtni az å gyermekát. Ás_ás å maga sem volt
täbb mint egy gyermek. Ás amikor kinyitottàk a kis ablakot,
áppen virradatkor, çgy ät ãra kärèl. Ás a^Ott èlt egy äreg
väräsbegy egy kis bokor oldalàn. Amint mindnyàjan làttàtok
annak a kápát az án álettärtánetem känyváben. Egy äreg
väräsbegy èlt ott csak ánekelve mindazzal ami benne volt.

Án mindig szerettem a väräsbegyeket. Most ti fiçk kint a
ràdiã adàsban, ne låjátek az án madaraimra. Làtjàtok, åk_åk_
åk^Åk az án madaraim. Hallottàtok màr a väräsbegy
legendàjàt, hogy mikánt kapta å a väräs begyát? Megàllok itt
egy pillanatra. Hogyan kapta å a väräs begyát^Ott haldokolt
a Kiràlyok kiràlya egy napon a Kereszten, ás Å szenvedett ás
senki nem jätt Hozzà. Nem volt senki, aki segâtsen Neki. Ás
volt egy kis barna madàr, amely ki akarta venni a szägeket a
Keresztbål, ás àllandãan odarepèlt a Kereszthez ás ràngatta
azokat a szägeket. Å tçl kicsi volt hogy kihçzza azokat, ás az å
kicsi begye teljesen väräs lett a vártål. Ás az å begye azãta is
väräs. Ne låjetek rà, fiçk. Hagyjàtok bákán.

Å ott èlt az ablak oldalànàl, csiripelt, amint a väräsbegyek
ánekelnek. Ás_ás Apa visszahçzta az ablakot. Ás amikor åk
visszahçztàk a kis ablak ajtãkat, az a Fány amelyet làttok a
kápen, bejätt forogva az ablakon, mondja anyàm, ás megàllt az
àgy fälätt. Nagymama nem tudott mit mondani.

Most mi^nem voltunk egy vallàsos csalàd. Az enyáim
Katolikusok. Án Ir vagyok mindkát oldalrãl. Apàm szigorçan
Ir, Branham. Ádesanyàm Harvey; csupàn az å apja hàzasodott
egy Cherokee Indiànnal, âgy ez tärte meg a kis Ir várnek a
vonalàt. Ás apàm ás anyàm nem jàrtak gyèlekezetbe, ás åk
gyèlekezeten kâvèl hàzasodtak ás egyàltalàn nem volt vallàsuk.
Ás hàtul ott a hegyekben nem volt mág egy Katolikus templom
sem. Tehàt åk àtjättek a korai telepesekkel, kát Branham jätt
àt, ás azoktãl szàrmazott az egász Branham nemzedák; ez a
csalàd leszàrmazàsa.

Ás azutàn å kinyitotta^Mikor kinyitottàk ezt az ablakot
ás ez a Fány ott bent àllt, åk nem tudtàk hogy mit tegyenek.
Apa vàsàrolt magànak (Mama mondta) egy çj overàlt erre az
esemányre. Å ott àllt a^az å karjait a rági overàl mellrászábe
dugva, mint a favàgãk ás ränkälåk szoktak azokban a
napokban. Ás az megijesztette åket.
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Nos, miutàn kärèlbelèl tâz napos lettem, vagy valami,
felvittek engem az “Opossum Kiràlysàga” nevezetæ kis
Baptista gyèlekezetbe, az Opossum Kiràlysàg Baptista
gyèlekezetbe. Ez aztàn egy náv. Ott volt egy idås kärzeti
prádikàtor, a rágimãdi Baptista prádikàtor àtjätt oda minden
kát hãnapban kärèlbelèl egyszer. A^Az embereknek volt egy
kis szolgàlatuk egyètt, elmentek ánekelni náhàny áneket, de
nekik prádikàciãjuk a kärzeti prádikàtor jelenlátekor volt.
Minden ávben egy zsàk sètåtäkkel fizettek neki ás egy pàr
hasonlã dolgokkal, tudjàtok, amit az emberek ässzegyæjtättek,
hogy neki adjàk. Ás az äreg prádikàtor eljätt ás ott å felajànlott
ártem egy imàt, mint egy kicsi fiçárt. Ez volt az án elså utam
gyèlekezetbe.

Kärèlbelèl^valami kicsivel täbb voltam mint kát áves,
amikor az elså làtomàsom tärtánt.

Hàt, åk elmondtàk kärbe a hegyekben, hogy ott “Ez a Fány
bejätt.” Tehàt åk megprãbàltàk azt ártelmezni. Náhànyan azt
mondtàk, hogy az a napsètás lehetett visszatèkräzådve egy
tèkärrål a hàzban. De ott bent nem volt tèkär. Ás a nap nem
volt fent, mert tçl koràn volt ät ãrakor. Ás azutàn, ãh, åk
egyszeræen nem vetták figyelembe Azt. Ás amikor án
kärèlbelèl^çgy hiszem käzel hàrom áves voltam^

Nos, nekem becsèletesnek kell lennem. Vannak itt dolgok,
amelyeket nem szeretek mondani, ás bàrcsak elmellåzhetnám
ezt ás ne kellene mondanom. De mágis, hogy az igazsàgot
mondjad, neked az igazat kell mondanod ha rãlad vagy a
csalàdodrãl van szã. Lágy becsèletes abban ás azutàn az
mindig ugyanaz.

Az án apàm messze volt attãl, hogy egy vallàsos szemály
legyen. Å egy tipikus hegyi fiç volt ás àllandãan ivott, mindig.
Ás å bajba kerèlt egy verekedásben ás ott majdnem megältek
kát vagy hàrom embert amint verekedtek, läväldäztek ás
vàgtàk egymàst kásekkel egy bizonyos ässzejävetelen fent a
hegyekben. Ás Papa volt az egyik a szorâtã vezetåi käzèl ebben
a verekedásben, mert ott az å egyik baràtja megsebesèlt ás
eltalàlt valakit egy szákkel. Ás a^Az ember elåvett egy kást
ás megakarta szçrni Papànak a baràtjàt a fäldän az å kásável,
a szâván àt ás Papa az å oldalàra àllt. Ás annak valãban egy
borzasztã verekedásnek kellett lennie, mert åk egász lentrål
Burkesville-ig, sok márfälddel odább elkèldtek egy seriffet
Papa utàn lãhàton.

Tehàt az ember a halàl szálán fekèdt. Lehet, hogy náhàny
hozzàtartozãja most hallgatja az adàst. Meg fogom nevezni az
å nevát, Will Yarbrough volt az å neve. Åk valãszânæleg^
Gondolom, hogy náhànyan az å fiai käzèl Californiàban
vannak. De å egy kâmáletlen, nagy erås ember volt, aki megälte
a sajàt fiàt egy kerâtásláccel. Tehàt å_å egy nagyon erås ás
gonosz ember volt. Es âgy ott egy nagy kásharc volt å ás a Papa
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käzätt. Ás az apàm majdnem megälte az embert, âgy neki el
kellett szaladnia ás Kentucky-t elhagyni ás àtmenni a folyãn
Indiana-ba.

Ás volt neki egy fiçtestváre, aki abban az idåben
Louisville, Kentucky-ban ált, ás a Wood Mosaic Saw Mills
segádfelègyelåje volt Kentucky-ban, Louisville-ben. Ás âgy
Papa elment, hogy megtalàlja az å idåsebb testvárát. Papa volt
a legfiatalabb fiç a tizenhát gyerek käzèl. Ás âgy å elment,
hogy megtalàlja a bàtyjàt, ás ezalatt å majdnem egy ávig tàvol
volt. Nem jähetett vissza, mert a tärvány kereste åt. Ás aztàn
amikor leválen keresztèl hallottunk rãla, amely egy màsik
návvel volt alàârva, de å megmondta anyànak, hogy mikánt lesz
ahogy å hallani fog rãla.

Ás azutàn emlákszem hogy egy napon, a forràs käzel volt a
hàzhoz (ez a kis kunyhã) mägätt. Ás_ás miutàn^Van
kilenc^tizenegy hãnap kèlänbság án ás az án kävetkezå
fiçtestvárem käzätt, ás å mág csçszott-màszott. Ás nekem volt
egy nagy kå a kezemben, ás megprãbàltam megmutatni neki,
hogy milyen eråsen tudtam eldobni azt a kävet az äreg sàrba,
ahol a forràs a fäldbål kitärt ás sàrossà tette a fäldet. Ás
hallottam egy madarat, ás az fent ánekelt a fàn. Ás án
felnáztem arra a fàra, ás a madàr elrepèlt, ás akkor egy Hang
szãlt hozzàm.

Most, án tudom, hogy ti azt gondoljàtok, hogy án nem
tudtam gondolkodni ás emlákezni arra. De az Çr Isten Aki a
fäldnek ás a mennynek ás mindeneknek a Bâràja, tudja hogy án
az igazat mondom.

A madàr, amikor elrepèlt, egy Hang jätt onnan ahol a
madàr volt a fàn, mint amikor a szál àtfujja a bokrot ás Az ezt
mondta, “Te a New Albany nevezetæ vàros käzeláben fogsz
álni.” Ás án hàrom áves koromtãl kezdve ez ideig hàrom
márfäld käzelságben laktam New Albany  Indiana-hoz.

Bementem ás elmondtam azt anyàmnak. Hàt, å azt
gondolta, hogy án csupàn àlmodtam vagy valami.

Ás kásåbb mi Indiana-ba kältäztènk ás Apàm elment
dolgozni egy emberhez, Wather çrhoz, egy gazdag emberhez.
Az å tulajdonàban van a Wather Szeszfåzde. Egy nagy rász volt
a tulajdonàban; å egy multimilliomos, ás a Louisville Colonels,
ás_ás baseball, ás âgy tovàbb. Ás aztàn mi annak a käzeláben
áltènk. Ás mivel Papa egy szegány ember volt, de å nem tudott
meglenni ivàs nálkèl, ezárt å_å elkezdett whiskeyt kászâteni
egy_egy szeszfåzå keszælákben.

Ás aztàn ez szàmomra nagy neházságet jelentett, mert án
voltam a legidåsebb gyerek. Jännäm kellett vizet hordani
ahhoz a lepàrlãhoz, hogy hidegen tartsuk azokat a
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spiràlcsäveket amâg åk a whiskeyt kászâtetták. Azutàn å
elkezdte eladni azt ás aztàn neki kettå vagy hàrom olyan
lepàrlãja volt. Nos, ez az a rász, amirål nem szeretek beszálni,
de ez az igazsàg.

Ás án emlákszem, hogy egy nap a csærbål jättem haza sârva.
Mert kint a hely mägätt volt egy tã, az^ahol jeget szoktak
vàgni. Sokan käzèletek emlákeznek arra, amikor åk jeget
vàgtak ás beletetták azt færászporba. Nos, ez az ahogy Wathen
Çr tartotta a jeget a faluban. Ás Apàm volt a_a sofårje, egy
magànsofår. Ás amikor a^ez a tã tele volt halakkal, ás mikor
åk ràmehetnánek hogy jeget vàgjanak ás betegyák azt
færászporba, akkor amikor a jág nyàridåben olvadt, amint
lefolyt az valahogy tiszta volt çgy gondolom, inkàbb mint egy
tavi jág ás åk azt nem inni hasznàltàk, hanem hogy a vizet
hætve tartsa, beletetták az å vädreikbe, ás tejhez ás âgy tovàbb.

Ás egy napon hordtam a vizet hàtulrãl ettål a pumpàtãl,
amely kärèlbelèl egy hàztåmbnyire volt. Án ordâtottam, hàt
kinem tenná azt, mert hazajättem az iskolàbãl ás az ässzes fiç
kiment a tãhoz halàszni. Án egyszeræen szerettem halàszni. Ás
âgy åk mind elmehettek horgàszni kiváve án, ás nekem vizet
kellett hordanom ehhez a lepàrlãhoz. Persze, ã nekem, hogy azt
csendben kellett hordanom, szesztilalom volt. Ás án^Az egy
olyan neházság volt. Ás emlákszem amint jättem vágig ott egy
szátzçzott làbujjal, ás ánnekem egy kukoricaszàr volt kätve az
ujjam alà, hogy megårizze azt a portãl. Csinàltatok màr olyat?
Csak helyezzetek egy kukoricaszàrt a ti làbujjatok alà, ás
kässátek àt egy spàrgàval. Az feltartja a ti làbujjatokat fent
mint egy teknåsbáka fejet, tudjàtok, feltàmasztja. Làthattàtok
a nyomomat ahovà csak mentem ezzel a kukoricaszàrral
làbujjaim alatt; ahovà azzal láptem, tudjàtok. Nem volt cipåm
amit viseljek. Igy mi soha nem hordtunk cipåt, náha fál tálen.
Ha hordtunk, akkor^az csak az volt, amit mi talàltunk, vagy
valaki adta nekènk. Ás ruhàink amit valaki jãtákonysàgbãl
adott nekènk.

Ás megàlltam azalatt a fa alatt, ás ott èltem egyszeræen
visâtva (Szeptemberben volt) mert akartam menni horgàszni,
täbb dázsa vizet kellett hordanom kis melaszos vädräkkel,
kärèlbelèl ilyen magasak, kát liter, mert án csupàn hát áv
kärèli kis legányke voltam. Ás beleäntättem azt egy nagy
dázsàba, ás azutàn visszamentem ás vittem màsik kát vädärrel
ás visszamentem, pumpàltam. Nekènk az a vizènk volt. Ás
azon az están åk egy adag kukorica whiskey-t akartak
leengedni, ezek az emberek a Papàval, fent a hàznàl.

Ás án sârtam, ás hirtelen hallottam valamit, ami egy
forgãszálszeræ zajt csinàlt, valami ilyet (most remálem, hogy ez
nem tçl hangos), âgy “Huuuussss, huuuussss,” egyszeræen egy
ilyen zaj. Nos, borzasztã csend volt ás án kärèlnáztem. Ás ti
tudjàtok mi, egy kis forgãszál, azt hiszem hogy ti azt kis
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ciklonnak hâvjàtok? Az áv åszán azok felszednek leveleket ás
âgy tovàbb a kukoricamezån ott åsszel, a levelek ápp sàrgulni
kezdtek. Ás a nagy fehárnyàrfa alatt voltam, amely kärèlbelèl
fálçton volt a csær ás a_a hàz käzätt. Ás hallottam azt a zajt.
Ás kärbenáztem, ás olyan csend volt, mint ebben a helyiságben.
Egy levál sem mozdult sehol, vagy semmi. Ás azt gondoltam,
“Honnan jän ez a zaj?” Hàt, gondoltam, “Innen messze kell
hogy legyen.” Csak egy legányke voltam. Ás az hangosabb ás
hangosabb lett.

Felkaptam a kis vädreimet ás sikoltottam mág egy pàrszor
ás elindultam fel az äsványen, megpihentem. Ás csupàn egy pàr
lápásnyire voltam attãl, kint annak a nagy fànak az àgai alãl
ás, ã, nekem, az egy forgãszálszeræ hangot csinàlt. Ás
megfordultam hogy odanázzek, ás kärèlbelèl a fa derekànàl ott
volt egy màsik forgãszál megragadva a fàt egyszeræen kärbe ás
kärbe ment, mozgatva azokat a leveleket. Hàt, án semmi
furcsàt nem gondoltam arrãl, mert az az ávnek áppen abban az
idejáben volt, ás åsszel, nos azok a forgãszelek jättek. Kicsi^
Mi azokat “forgãszeleknek” hâvjuk. Ás azok_azok felverik a
port. Làttàtok azokat a sivatagban âgy. Ugyanaz a dolog. Tehàt
án figyeltem, de nem hagyta abba. Legtäbbszär az csak egy
pillanatig tartã szálroham aztàn váge, de az màr kettå vagy
täbb perce ott volt.

Hàt, çjra elindultam az äsványen. Ás megfordultam, hogy
çjra odanázzek. Ás mikor Azt tette, egy emberi Hang áppolyan
hallhatãan mint az enyám, ezt mondta, “Soha ne igyàl, ne
dohànyozzàl, vagy ne szennyezd be a testedet semmilyen
mãdon. Lesz szàmodra egy munka, amikor idåsebb leszel.”
Hàt, ez engem majdnem halàlra rámâtett! Elkápzelhetitek
hogyan árzett egy kis fickã. Leejtettem a vädräket ás
hazamentem olyan gyorsan ahogyan csak tudtam, ordâtva
torkom szakadtàbãl.

Ás azon a vidáken voltak rezesfejæ kâgyãk, ás azok nagyon
márgesek. Mama azt gondolta, hogy amikor a kert mentán
jättem, talàn ràláptem egy rezesfejæ kâgyãra ás hozzàm szaladt.
Ás án felugrottam ordâtva a karjàba, àtälelve ás csãkolgatva åt.
Ás å azt mondta, “Mi a baj, megmart a kâgyã?” Àtnázett teljesen.

Azt mondtam, “Nem, Mama! Ott van lent egy ember a fàn.”
Ás å azt mondta, “Ãh, Billy, Billy! Ugratsz?” Ás azt

mondta, “Megàlltàl ás elaludtàl?”
Mondtam, “Nem anya! Ott van egy ember a fàn, ás Å azt

mondta nekem, hogy ne igyak ás ne dohànyozzak.”
“Ne igyak whiskit ás_ás dolgokat.” Ás án vizet hordtam egy

csempász szeszfåzdáhez, áppen akkor. Ás Å azt mondta, “Soha
ne igyàl vagy ne szennyezd be a testedet sehogy.” Ez
erkälcstelenság, tudjàtok, ás az án gyermek,^fiatal
fárfiçsàgom asszonyokkal. Ás legjobbam szerint, án soha mág
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egyszer sem vátkeztem olyanokban. Az Çr megsegâtett engem
azokbãl a dolgokbãl, ás ahogy tovàbbmegyek, ti meg fogjàtok
làtni. Igy azutàn, “Ne igyàl ás ne dohànyozzàl, ás ne szennyezd
be a testedet, mert lesz egy munka szàmodra, amikor idåsebb
leszel.”

Hàt, án elmondtam ezt a Mamànak, ás_ás å egyszeræen
kinevetett. Ás án egyszeræen hisztárikus voltam. Elhâvta az
orvost, ás az orvos azt mondta, “Hàt, å csupàn ideges, ez
minden.” Tehàt àgyba tett engem. Ás án attãl a naptãl kezdve
soha täbbá nem mentem el amellett a fa mellett. Fáltem. Án a
kert màsik oldalàn mentem, mert azt gondoltam, hogy ott van
egy ember azon a fàn, ás Å beszált hozzàm, egy nagy mály
Hang, amely szãlt.

Ás azutàn valamivel egy hãnappal azutàn, golyãztunk kint
a kistestváreimmel, kint az elåudvarban. Ás hirtelen egy furcsa
árzás jätt ram. Ás án megàlltam ás leèltem egy fa melle. Ás mi
fent voltunk az Ohio folyã partjàn. Ás án lenáztem
Jeffersonville felá, ás làttam egy hidat fel emelkedni ás àtmenni,
àtâvelni a folyãn. Ás làttam tizenhat embert (megszàmoltam
åket) akik leestek onnan ás áletèket vesztetták a hâdon. Nagyon
gyorsan beszaladtam ás elmondtam anyàmnak, ás å azt
gondolta, hogy elaludtam. De åk emlákezetèkben tartottàk azt,
ás huszonkát ávvel kásåbb a Vàrosi Hâd most (sokan käzèletek
jàrtok rajta, amikor àtmentek oda) keresztezi a folyãt
ugyanazon a helyen, ás tizenhat ember áletát vesztette, amikor
azt a hidat ápâtetták a folyãn àt.

Soha nem bizonyult màsnak, mint a täkáletes igazsàg.
Amint ti làtjàtok Azt itt az elåadã teremben, Az âgy volt
mindig.

Nos, åk azt gondoltàk, hogy án csupàn ideges voltam. Ami,
az igazat szãlva án egy ideges szemály vagyok. Ás, ha
megfigyeltátek, azok az emberek akik_akik hajlamosak
szellemiek lenni, åk idegesek.

Názzetek a kältåkre ás a prãfátàkra. Ás názzátek meg
William Cowper-t aki a hâres áneket ârta, “Van egy forràs amely
Várrel van tältve, Immànuel ereibål vonva.” Ti valaha^Ti
ismeritek az áneket. Ott àlltam a sârjànàl nem olyan rágen. Azt
hiszem, Julius Testvár, nem tudom, nem^ igen, ez âgy van, å
volt velènk ott a sârjànàl. Ás_ás ott, miutàn å megârta azt az
áneket, az ihletás elhagyta åt, å megprãbàlta megtalàlni a_a
folyãt çgy, hogy ängyilkossàgot kävessen el. Làtjàtok, a szellem
elhagyta åt. Ás olyan emberek, mint a kältåk ás szerzåk
ás^vagy nem^akarom mondani a prãfátàk.

Názzetek Illásre, amikor å ott àllt a hegyen ás tèzet hâvott
le az ágbål ás esåt az ágbål. Azutàn mikor a Szellem elhagyta
åt, elfutott egy asszony fenyegetásátål. Ás Isten egy barlangban
visszahçzãdva talàlta meg åt negyven nappal kásåbb.
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Názzetek Jãnàsra, aki elág ihletássel volt, amikor az Çr
felkente åt hogy prádikàljon ott Niniváben, amâg egy_egy
Saint Louis nagysàgç vàros megtárt zsàkruhàban. Ás aztàn
amikor a Szellem elhagyta åt, mi tärtánt vele? Mi ott talàljuk
åt a hegyen miutàn a Szellem elhagyta åt, imàdkozva Istenhez
hogy vegye el az áletát. Ás, làtjàtok, ez ihletás. Ás amikor ezek
a dolgok tärtánnek, akkor_akkor az valamit tesz veled.

Aztàn emlákszem amikor felnävekedtem. Fiatal emberrá
lettem. (Sietni fogok, hogy a kävetkezå rävid idå alatt
vágezzek.) Amikor fiatal emberrá lettem, voltak elkápzeláseim
mint minden fiatal embernek. Án^iskolàba jàrtam,
megtalàltam azokat a kislànyokat. Tudjàtok, án egászen
szágyenlås voltam, tudjàtok. Ás án_án vágèl lett nekem egy kis
baràtnåm. Ás mint minden kisfiç, çgy tizenät ávesen, azt
hiszem. Ás_ás âgy, ãh å csinos volt. Istenem, olyan szemei
voltak mint egy galambnak, ás a fogai mint a gyängyäk, ás a
nyaka mint a hattyçá, ás å_å valãban csinos volt.

Ás egy màsik kisfiç å^mi pajtàsok voltunk, âgy å vette az
å apja äreg T tâpusç Fordjàt, ás nekènk volt egy talàlkànk a
baràtnåinkkel. Ás mi ki akartuk vinni åket autãzni. Nekènk
volt elág hogy vehessænk nyolc liter benzint. Fel kelett
emelnènk a hàtsã kerekát, hogy bekurblizzuk. Nem tudom
hogy ti emlákeztek-e arra vagy nem, tudjàtok, hogy kurblizni.
De mi_mi egász jãl haladtunk elåre.

Ás âgy nekem volt egy pàr ätcentesem a zsebemben, ás
megàlltunk egy kis helyiságnál ás vettènk^kaphattàl egy
sonkàs szendvicset egy ät centesárt. Ás âgy, ãh, án gazdag
voltam, tudtam venni nágyet azokbãl! Làtjàtok? Ás azutàn
megettèk a szendvicseket ás megittuk a colàt. Elkezdtem
visszavinni az èvegeket. Ás meglepetásemre amikor kijättem,
(az asszonyok ápp abban az idåben kezdtek kiesni a
kecsesságbål, vagyis a nåiesságbål) az án kis galambom
cigarettàt szâvott.

Hàt, nekem mindig megvolt a válemányem egy olyan
asszonyrãl, aki cigarettàt szâvott, ás án abbãl egy csäppet sem
vàltoztattam meg azãta. Ez igaz. Ez a legalàbbvalã dolog, amit
å tehet. Ás ez pontosan âgy van. Ás án_án azt gondoltam,
hogy^Nos, a cigaretta tàrsasàg èldäzåbe vehet engem emiatt,
de án mondom nektek, hogy ez egyszeræen az Ärdäg fogàsa. Ez
a legnagyobb gyilkos ás szabotàzs, amely ennek a nemzetnek
van. Inkàbb elviselnám hogy a fiam egy rászeges legyen, mint
hogy egy dohànyos. Ez az igazsàg. Inkàbb làtnàm a feleságem
rászegen fekèdni a padlãn, mint hogy cigarettàval làssam åt.
Ez az, ahogy^

Nos, az Istennek ez a Szelleme, amely velem van, ha Ez az
Isten Szelleme (amint ti kárdåre vonhattok), ti akik cigarettàt
szâvtok, csekály esályetek van amikor odakerèltäk, mert ez
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csupàn^mindig. Figyeljátek meg az emelványen, hogyan âtáli
Å ezt el. Ez egy szärnyæ dolog. Maradjatok tàvol tåle.
Hälgyeim, ha bænäsäk vagytok ebben, kárlek a Krisztus
Neváben, hogy tàvozzatok el tåle! Az ässzetär titeket. Meg fog
älni. Az^Az egy_egy kocsirakomàny ràk.

Az orvosok megprãbàlnak figyelmeztetni benneteket. Ás
aztàn, ahogy åk àrusâtjàk nektek azt az anyagot! Ha
lemennátek a gyãgyszer èzletbe ás azt mondanàtok,
“Veszek^ätven cent ártákæ ràkot akarok venni.” Hàt, åk
bezàrnàk åket. De amikor ti ätven cent ártákæ cigarettàt
vàsàroltok, akkor ugyanazt a dolgot veszitek. Az orvosok âgy
mondjàk. Ãh, ez a pánz utàn årèlt nemzet. Ez nagyon rossz. Ez
egy gyilkos. Ez be lett bizonyâtva.

Hàt, amikor làttam azt a száp kislànyt okosnak jàtszva az
eszát, az a cigarettà a kezáben, az majdnem megält engem,
mert valãban çgy gondoltam, hogy szeretem åt. Ás azt
gondoltam, “Hàt^”

Nos, engem “asszony-gyælälå”-nek hâvnak, ti tudjàtok ezt,
mert án valahogy mindig az asszonyok ellen vagyok, de nem ti
ellenetek Testvárnåk. Án csupàn az ellen a mãd ellen vagyok,
ahogy a modern asszonyok cselekednek. Ez igaz. A jã
asszonyokat ässze kellene gyæjteni.

De emlákszem, amikor az apàm szeszfåzdáje ott fent
mækädätt, nekem ott kint kellett lennem vizzel ás dolgokkal,
làttam fiatal hälgyeket, akik nem mçltak el tizenhát,
tizennyolc ávesek, ott fent az án mostani korombeli fárfiakkal,
rászegen. Es nekik ki kellett jãzanâtaniuk åket ás fekete kàvát
adtak nekik, hogy hazamenjenek ás vacsoràt fåzzenek a
fárjèknek. Oh, valami ilyesmit mondtam, “Án^” Ez volt
akkor az án megjegyzásem, “Åk annyit sem árnek, hogy egy jã
tiszta golyãval megälják åket.” Ez igaz. Ás án gyælältem az
asszonyokat. Ez igaz. Ás nekem most minden mozdulatomra
ègyelnem kell, hogy tàvol tartsam magam attãl, hogy mág
mindig ugyanazt gondoljam.

Âgy, de most, egy jã asszony egy ákszer egy fárfi
koronàjàban. Åt tisztelni kell. Å^Anyàm egy asszony, a
feleságem is, ás åk aranyosak. Ás nekem sok ezer Keresztány
Testvárnåm van, akiket án nagyon tisztelek. De ha_ha åk
tisztelni tudjàk azt amivá Isten tette åket, egy anyasàggà ás
valãdi kiràlynåvá, ez rendben van. Å az egyik legjobb dolog,
amelyet Isten adhatott egy fárfinak, az egy feleság. Az
èdvässág mellett egy feleság a legjobb dolog, ha å egy jã
feleság. De ha nem, akkor Salamon mondta, “Egy jã asszony az
egy ákszer egy fárfi koronàjàban, de egy_egy komisz vagy nem
jã, az vâz az å váráben.” Ás ez igaz, mert az a legrosszabb ami
megtärtánhet. Tehàt egy jã asszony^Ha neked egy jã
feleságed van, testvárem, akkor neked åt a legnagyobb
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mártákben tisztelned kell. Ez igaz, azt kell tenned. Egy valãdi
asszony! Ás, gyermekek, ha nektek egy igazi anyàtok van, aki
otthon marad ás prãbàl gondoskodni rãlatok, tisztàn tartja a
ruhàitokat, iskolàba kèld benneteket, Jázusrãl tanât
benneteket, akkor nektek tisztelni kell azt az ádes jã anyàt
mindazzal, ami bennetek van. Tisztelnetek kell azt az asszonyt,
igen, uram, mert å egy valãdi anya.

Beszálnek Kentucky hegyeinek âràstudatlansàgàrãl.
Làtjàtok ezt itt ebben a rongyoskutya dologban. Náhàny azok
käzèl a mamàk käzèl onnan kintrål ide jähetnánek
Hollywood-ba, ás megtanâthatnànak benneteket modern
anyàkat hogy mikánt neveljátek a gyermekeiteket. Hadd, a
gyermeke bejäjjän egy este az å teljesen kãcos hajàval, ás
ajkaival^ajkak, (hogyan hâvjàtok azt?) az a smink, amelyet
åk az arcukra tesznek, ás a ruhàja egászen ässzeszorâtva egy
oldalra, ás kint volt egász ájszaka rászegen, testvárem, ha å
levenne egy àgat annak a hickory fànak a tetejábål, akkor soha
täbbet nem menne ki. Án mondom nektek, hogy å^Ás ha
abbãl nektek egy kicsit täbb lenne, akkor egy jobb
Hollywoodotok lenne itt kärben, ás egy jobb nemzet. Ez igaz.
Ez valãsàg. “Csak prãbàl modern lenni,” ez_ez az Ärdäg egyik
trèkkje.

Nos, ez a kislàny, amikor án rànáztem, a szâvem egyszeræen
várzett. Ás azt gondoltam, “Szegány kis tàrs.”

Ás å azt mondta, “Oh, akarsz egy cigarettàt Billy?”

Mondtam, “Nem asszonyom.” Mondtam, “Án nem
cigarettàzom.”

Å azt mondta, “Nos, te azt mondtad, hogy nem tàncolsz.”
Åk akartak menni tàncolni ás án azt nem akartam. Tehàt åk
azt mondtàk, hogy van ott lent egy tàncos hely, amit åk
Sycamore Kerteknek hâvtak.

Ás án azt mondtam, “Nem, án nem tàncolok.”

Å azt mondta, “Nos, te nem tàncolsz, nem dohànyzol, ás
nem iszol. Milyen szãrakozàsod van?”

Azt mondtam, “Hàt, án szeretek halàszni ás szeretek
vadàszni.” Ez åt nem árdekelte.

Tehàt å azt mondta, “Vedd ezt a cigarettàt.”

Ás án azt mondtam, “Nem, asszonyom, käszänäm. Án nem
dohànyzok.”

Ás án ott àlltam a sàrhànyãn. Nekik volt azokon a rági
Fordokon egy felhàgã, emlákeztek, ás án azon a sàrhànyãn
àlltam, a hàtsã èlásen èlve, å ás án. Ás å azt mondta, “Azt
akarod mondani hogy nem szâvnàl el egy cigarettàt?” Mondta,
“Ás nekènk lànyoknak täbb bàtorsàgunk van mint neked.”
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Ás án azt mondtam, “Nem, asszonyom, án nem hiszem hogy
azt akarhàm tenni.”

Å azt mondta, “Hàt, te nagy pipogya!” Oh, Nekem! Án egy
nagy rossz Billy akartam lenni, tehàt án_án az biztos hogy
semmilyen pipogya nem akartam lenni. Làtjàtok, án egy
dâjnyertes harcos akartam lenni, az volt az án áletem
elkápzeláse. Tehàt án azt gondoltam^“Pipogya! Pipogya!”

Ezt màr nem tudtam elviselni, tehàt azt mondtam, “Add
ide azt!” Kezemet kinyçjtva ezt mondtam, “Majd án
megmutatom neki, hogy pipogya vagyok-e vagy sem.”
Kivettem a cigarettàt ás elkezdtem meggyçjtani a gyufàt. Nos,
án tudom hogy ti^Nos, án azárt nem vagyok felelås, amit ti
gondoltok, hanem án csupàn az igazsàg elmondàsàárt vagyok
felelås. Amikor elkezdtem meggyçjtani a cigarettàt ápp olyan
elhatàrozott voltam hogy elszâvjam, amint án ezt a Bibliàt most
fel akarom emelni, làtjàtok, amikor hallottam valamit âgy,
“Huuuussss!” Çjra megprãbàltam, de nem tudtam a szàmhoz
venni. Ás elkezdtem sârni ás ledobtam azt a dolgot. Åk
elkezdtek rajtam nevetni. Ás án hazamentem, felmentem a
mezån àt, leèltem ott kint sârva. Ás_ás az egy szärnyæ álet volt.

Emlákszem, hogy egy napon Papa lement a folyãhoz a
fiçkkal. Az äcsámnek ás nekem csãnakba kellett èlnènk ás fel
ás le kellett mennènk a folyãn, hogy èvegeket halàsszunk ki,
hogy azokba tältsák a whiskey-t. Mi ät centet kaptunk
tizenkettåárt, mert kiszedtèk åket a folyãbãl. Ás a Papa velem
volt, ás neki volt egy olyan kis lapos^Azt hiszem, hogy azok
olyan fál literes èvegek voltak. Ás volt ott egy kidålt fa, ás
Papa^Ás ez az ember vele volt, Dornbush çr. Nàlam volt az
å^Neki volt egy száp csãnakja, ás án a kedváben akartam
jàrni, mert hasznàlni akartam a csãnakjàt. Annak volt egy jã
evezålapàtja, az enyámnek pedig egyàltalàn nem volt evezåje.
Nekènk csupàn rági deszkàink voltak az evezáshez. Ás ha å
engedne hasznàlni azt a csãnakot^Tehàt, å hegesztett ás å
kászâtette a lepàrlãkat a Papànak. Tehàt å^Åk felèltek,
keresztèl tetták egyik làbukat a fa tärzsán, ás Papa benyçlt a
hàtsã zsebábe ás kihçzott egy kis lapos èveg whiskey-t,
àtnyçjtotta neki ás å ivott egy kortyot, majd visszanyçjtotta
Papànak ás å is ivott egy kortyot, ás letette azt egy kis hajtàsra
a fa oldalànàl, amely kiàllt. Ás Dornbush çr felkapta, ás
mondta, “Itt van Billy.”

Án azt mondtam, “Käszänäm, án nem iszom.”

Å azt mondta, “Egy Branham ás nem iszik?” Majdnem
mindegyikèk csizmàval a làbàn halt meg. Ás å azt mondta,
“Egy Branham ás nem iszik?”

Mondtam, “Nem, uram.”

“Nem,” mondta Papa, “Felneveltem egy pipogyàt.”
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Az án papàm pipogyànak hâv engem! Azt mondtam, “Adja
ide az èveget!” Ás kihçztam belåle a dugãt azzal az
elhatàrozàssal, hogy megiszom, ás amikor elkezdtem felemelni,
“Huuuussss!” Visszaadtam az èveget ás elfutottam a mezån
keresztèl olyan gyorsan, amennyire csak tudtam, sârva. Valami
nem engedte azt meg nekem. Làtjàtok? Án nem mondhattam,
hogy án bàrmi jã is voltam (az volt az elhatàrozàsom, hogy
megteszem), de az Isten volt, kegyelem, a bàmulatos kegyelem,
amely visszatartott engem azoktãl a dolgoktãl. Án magam meg
akartam azokat tenni, de Å egyszeræen nem engedte azt meg
nekem.

Kásåbb talàltam egy lànyt, amikor çgy huszonkát áves
voltam, å kedves volt. Å egy olyan làny volt, aki gyèlekezetbe
jàrt, Námet Lutherànusokhoz. Az å neve Brumbach volt,
B-r-u-m-b-a-c-h, ez a Brumbaugh návbål szàrmazik. Ás å egy
kedves làny volt. Nem dohànyzott ás nem ivott, vagy_vagy
nem jàrt tàncolni vagy bàrmi, egy kedves làny volt. Jàrtam vele
egy kis ideig, ás án^Akkor kärèlbelèl huszonkettå voltam,
elegendå pánzt kerestem hogy vegyek magamnak egy äreg
Fordot, ás án^egyètt mentènk ki talàlkàkra. Ás âgy abban az
idåben, ott a käzelben nem volt Lutherànus gyèlekezet, åk
elkältäztek a Howard Parkbãl oda fel.

Ás âgy åk voltak^egy lelkász, az aki engem felszentelt a
Misszionàrius Baptista gyèlekezetbe, Roy Davis Doctor.
Upshaw Testvárnå, ugyanaz, aki Upshaw Testvárt àtkèldte
hozzàm, vagyis beszált rãlam neki, Roy Davis Doctor. Ás âgy å
prádikàlt, az ävá volt az Elså Baptista gyèlekezet, vagy a
_a^azt hiszem, hogy nem az Elså Baptista gyèlekezet volt,
hanem az a Misszion-^az çgynevezett Misszionàrius Baptista
gyèlekezet Jeffersonvilleben. Ás å azon a helyen prádikàlt
abban az idåben, ás mi estánkánt elmentènk gyèlekezetbe,
âgy^ás visszajättènk. Ás en soha nem csatlakoztam a
gyèlekezethez, hanem egyszeræen szerettem vele elmenni. Mert
a få gondolatom “vele menni” volt, nekem egyszeræen be kell
azt vallanom.

Âgy aztàn vele jàrtam, ás egy napon án^Å egy jã
csalàdbãl szàrmazott. Ás án elkezdtem gondolkozni, “Tudod,
tudod, nekem nem szabadna lekätni a làny ideját. Ez nem_ez
nem helyes, mert å egy száp làny, ás án szegány vagyok ás_ás
án^” Apàm egászságileg lerokkant, ás án_án^Nekem
semmi lehetåságem nem volt, hogy megálhetást biztosâtsak egy
ilyen lànynak, aki szokva volt száp otthonhoz ás szånyegekkel
a padlãn.

Emlákszem az elså szånyegre amit valaha làttam, án nem
tudtam, hogy mi az. Kärbe, mellette mentem. Azt gondoltam,
hogy az a legszebb dolog amit valaha is làttam áletemben.
“Hogyan tehettek egy ilyen dolgot a padlãra?” Az volt az elså
szånyeg amit án valaha làttam. Az_az egyike volt^Azt
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hiszem hogy azt “gyákányfonatç” szånyegnek hâvtàk. Lehet
hogy távedek. Valami “fonott” fále, vagy valami egyètt
rojtozva, ás a padlãn fekèdt. Száp zäld ás väräs, ás nagy rãzsa
bedolgozva a käzepán, tudjàtok. Az egy száp dolog volt.

Ás âgy emlákszem án_án elhatàroztam hogy vagy
megkárem hogy jäjjän hozzàm, vagy el kell mennem ás hagyni
hogy egy jã ember vegye åt el feleságèl, valaki aki jã lesz
hozzà, biztosât neki egy megálhetást es kedves åhozzà. Án
kedves tudtam volna lenni hozzà, de án_án_án csak hçsz
centet kerestem egy ãra alatt. Tehàt án nem tçl sok megálhetást
tudtam neki biztosâtani. Ás án^Az egász csalàddal amelyrål
gondoskodnunk kellett, ás Papa egászságileg lerokkant, ás
nekem mindannyiunkrãl gondoskodnom kellett, âgy nekem
igen kemány idåszakom volt.

Tehàt azt gondoltam, “Hàt, az egyetlen dolog szàmomra,
amit tehetek, hogy megmondom neki, hogy án_án_(å)_án_án
egyszeræen nem fogok visszamenni, mert tçl sokra tartottam åt
ahhoz, hogy tänkre tegyem az áletát ás engedjem hogy velem
bolondozzon.” Ás aztàn azt gondoltam, “Bàrcsak valaki
megragadnà åt ás meghàzasodna vele, ás egy száp otthont
teremtene neki. Ás talàn ha án nem kaphatom meg akkor
án_án tudhatnàm, hogy å boldog.”

Ás âgy azt gondoltam, “De án_án egyszeræen_ egyszeræen
nem adhatom åt fel!” Ás án_án szärnyæ helyzetben voltam. Ás
nap mint nap errål gondolkodtam. Tehàt án tçlsàgosan
szágyenlås voltam hogy feleságèl kárjem åt. Minden este
elhatàroztam magamban, “Meg fogom åt kárni.” Ás, amikor án,
ah, mi ez, pillangãk, vagy valami amit ti a^? Nektek
mindannyiotoknak ott kint testvárek valãszânæleg ugyanilyen
tapasztalatotok volt ebben. Ás egy valãban furcsa árzás, az
arcom àtforrãsodott. Án_án nem tudtam. Nem tudtam
megkárni åt.

Tehàt feltátelezem, hogy ti csodàlkoztok hogy mikánt
hàzasodtam meg egyàltalàn. Tudjàtok mit? Irtam neki egy
levelet ás megkártem åt. Ás âgy å^ Nos, az nem “kedves
Kisasszony,” volt, hanem az egy kicsit täbb volt (tudjàtok) a
szerelmes oldalon mint ez. Az nem csupàn egy_egy egyesság
volt, hanem^Án_án a lehetå legjobban ârtam meg.

Ás egy kicsit fáltem az ádesanyjàtãl. Az ádesanyja,^å
valahogy durva volt. Ás, de az apja egy finom äreg Hollandi
volt, egyszeræen egy kedves äreg alak. Å a testváriságnek, a
vasutasoknak egy szervezåje volt a vasçtnàl, aki kärèlbelèl
ätszàz dollàrt keresett egy hãnapban abban az idåben. Ás án
ãrànkánt hçsz centet kerestem, hogy feleságèl vegyem a lànyàt.
Ah! Tudtam, hogy az soha nem fog menni. Ás az edesaynja
nagyon^Nos, å egy nagyszeræ hälgy. Ás å_å valahogy olyan
magas tàrsasàgi fajta volt, tudjàtok, ás olyan finomkodã,
tudjàtok, ás neki amçgy sem sok haszna volt belålem. Án csak
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egy sima babárfa vidáki fiç voltam, ás å azt gondolta, hogy
Hope-nak egy kicsit jobb osztàlybeli fiçval kellene jàrnia ás
án_án_án azt hiszem, hogy igaza volt. Ás âgy^De án_án
akkor nem gondoltam azt.

Tehàt azt gondoltam, “Hat, most án nem tudom hogyan.
Án_án nem kárdezhetem meg a papàjàt, ás án_án az biztos,
hogy nem fogom megkárdezni az anyjàt. Ás âgy nekem elåszär
åt kell megkárdeznem.” Tehàt ârtam neki egy levelet. Ás azon a
reggelen munkàba menet bedobtam azt a levelesbe. A levál^
Szerdàn este gyèlekezetbe akartunk menni, ás ez hátfå reggel
volt. Megprãbàltam egász vasàrnap megmondani neki, hogy
feleságèl akarom venni, ás egyszeræen nem tudtam elág
bàtorsàgot gyæjteni.

Igy aztàn bedobtam azt a levelesbe. Ás a munkàba az nap
elkezdtem gondolkozni, “Mi van, ha az ádesanyja talàlja meg
azt a levelet?” Oh, Nekem! Akkor tudtam, hogy nekem vágem
ha_ha å valaha is megtalàlja azt, mert å nem tçl sokat tärådätt
velem. Hàt, án azt egyszeræen kiizzadtam.

Ás szerdàn este, amikor eljättem, ãh, nekem, azt
gondoltam, “Hogyan fogok oda felmenni? Ha az ádesanyja
megtalàlta a levelet, akkor å igen meg fog engem dolgozni,
tehàt remálem, hogy å kapta azt meg.” Án azt “Hope”-nak
câmeztem. Ez volt a neve, Hope. Ás âgy azt mondtam, “Án
egyszeræen kiârom ide, hogy Hope-nak.” Ás âgy^Ás azt
gondoltam, hogy talàn nem kapta meg azt.

Igy jobban tudtam mint hogy kint megàlljak ás hogy
dudàljak neki hogy kijåjjån. Oh, nekem! Ás bàrmely fiç akinek
nincs elág bàtorsàga ahhoz, hogy odamenjen a hàzhoz ás
kopogjon az ajtãn ás árdeklådjän a làny utàn, annak semmi
käze kint lenni egyábkánt sem. Ez pontosan âgy van. Az olyan
esztelen. Az olyan ártáktelen.

Ás âgy leàllâtottam az äreg Fordomat, tudjàtok, ás án azt
egászen kifányesâtettem. Ás âgy án odamentem ás kopogtam az
ajtãn. Irgalom, az anyja jätt az ajtãhoz! Alig kaptam levegåt,
ezt mondtam, “Hogy_hogy_hogy van Brumbach asszony?”
Igen.

Å azt mondta, “Hogy vagy William.”
Azt gondoltam, “Ah-ha, ‘William’!”
Ás_ás å mondta, “Befàradnàl?”
Mondtam, “Käszänäm.” Beláptem az ajtãn. Azt mondtam,

“Hope kászen van màr?”
Ás ápp akkor jätt Hope ugràndozva a lakàson àt, csupàn

egy tizenhat áv kärèli làny. Ás azt mondta, “Szia, Billy!”
Ás án azt mondtam, “Szia, Hope.” Ás án azt mondtam,

“Kászen vagy a gyèlekezetre?”
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Azt mondta, “Csak egy perc.”
Azt gondoltam, “Ãh, nekem! Nem kapta meg. Nem kapta

meg. Jã, jã, jã. Hope sem kapta meg, âgy minden rendben lesz,
mert å megmondta volna nekem.” Igy elág jãl áreztem magam.

Ás aztàn amikor lejättem a gyèlekezethez, elkezdtem
gondolkozni, “Mi van ha megkapta?” Làtjàtok? Ás nem
hallottam azt amit Davis Doctor mondott. Årà náztem, ás azt
gondoltam, “Ha å talàn egyszeræen eltitkolta, ás valãjàban
lefog engem hordahi, amikor kimegyek innen, mivel hogy azt
kárdeztem tåle.” Ás nem hallottam, hogy mit mondott Davis
Testvár. Ás_ás rànáztem, ás azt gondoltam, “Istenem, nem
szeretnám åt feladni, de^Ás án_án^a szânvallàs biztosan
eljän.”

Tehàt a gyèlekezet utàn elkezdtènk egyètt lefelá sátàlni az
utcàn, mentènk hazafelá, ás_ás âgy mi odasátàltunk az äreg
Fordhoz. Ás âgy a hold egász vágig fányesen ragyogott,
tudjàtok, án odanáztem ás å száp volt. Fiçk, án rànáztem ás azt
gondoltam, “Istenem, hogy mennyire szeretnám åt megkapni,
de azt hiszem hogy nem fogom.”

Ás âgy án egy kicsit tovàbb mentem, tudjàtok, ás çjra
rànáztem. Azt mondtam, “Hogy_hogy árzed magad ma este?”

Å mondta, “Ãh, án jãl vagyok.”
Ás megàllâtottuk lent az äreg Fordot ás kezdtènk kiszàllni,

tudjàtok, oldalt, kärbe mentènk a sarkon ás odaártænk a
hàzàhoz. Ás felsátàltam vele az ajtãhoz. Azt gondoltam,
“Tudod, å valãszânuleg soha nem kapta meg a levelet, tehàt án
egyszeræen elfelejthetem azt. Megiscsak lesz mág egy hát
kegyelmi  idåm.” Tehàt kezdtem magam elág jãl árezni.

Å ezt mondta, “Billy?”
Mondtam, “Igen.”
Å mondta, “Megkaptam a leveledet.” Ãh, nekem!
Mondtam, “Megkaptad?”
Azt mondta, “A-ha.” Hàt å csak tovàbb sátàlt, nem

mondott màst.
Azt gondoltam, “Asszony, mondj valamit nekem. Zavarj el,

vagy mondd meg hogy mit gondolsz råla.” Ás azt mondtam,
“El_elolvastad azt?”

Azt mondta, “A-ha.”
Istenem, ti tudjàtok, hogy egy asszony mennyire

feszèltságben tud tartani. Ãh, án_án nem áppen âgy
gondoltam, tudjàtok. Làtjàtok? De mágis, tudjàtok, án_án azt
gondoltam, “Miárt nem mondasz valamit?” Làtjàtok, ás
tovàbbmentem. Mondtam, “Elolvastad az egászet?”
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Ás å^ [Ères hely a szalagon_Szerk.] “Aha.”
Tehàt mi majdnem az ajtãnàl voltunk, ás án azt gondoltam,

“Fiu, ne vigyál engem a verendàra, mert lehet hogy nem tukok
elszaladni elållæk, tehàt mondd meg most.” Ás âgy tovàbb
vàrtam.

Ás å azt mondta, “Billy, án szeretnám azt megtenni.” Azt
mondta, “Szeretlek táged.” Isten àldja meg most a lelkát, å
most a Dicsåságben van. Azt mondta, “Szeretlek táged.”
Mondta, “Gondolom, hogy meg kellene mondani a szèleinknek,
a szèleinknek ezt. Nem âgy gondolod?”

Ás azt mondtam, “Ádes, figyelj, kezdjèk ezt el fele-fele
arànyban.” Mondtam, “Án meg fogom mondani a papàdnak,
ha te megmondod a mamàdnak.” A legrosszabb rászt årà
hagytam kezdjèk azon.

Å azt mondta, “Rendben, ha te elåszär elmondod a
Papànak.”

Azt mondtam, “Rendben van, meg fogom neki mondani
vasàrnap este.”

Ás âgy elárkezett a vasàrnap este, án hazakâsártem åt a
gyèlekezetbål ás án^Å szemmel tartott engem. Ás án
odanáztem ás kilenc harminc volt, ideje volt hogy elinduljak.
Tehàt Charlie ott èlt az asztalnàl, gápelt. Ás Brumbach asszony
odaàt a sarokban èlt, valamilyen horgolàst kászâtett tudjàtok,
vagyis azokat a kis karikàkat amiket ràtesznek dolgokra,
tudjàtok. Án nem tudom hogyan hâvjàtok azt. Ás âgy å valami
olyasmit csinàlt. Ás Hope àllandãan ràm názett, ás szemäldäkát
ràncolva názett engem, tudjàtok, intve az apja irànyàba. Ás
án^Ãh, nekem! Azt gondoltam, “Mi van ha å azt mondja,
‘Nem’?” Tehàt elindultam ki az ajtã felá, ezt mondva, “Hàt, azt
hiszem jobb ha megyek.”

Az ajtã felá mentem, ás_ás å elindult velem az ajtãhoz. Å
mindig odajätt velem az ajtãhoz ás “Jã ájszakàt” kivànt nekem.
Tehat elindultam az ajtãhoz, ás å azt mondta, “Nem akarod
neki megmondani?”

Ás azt mondtam, “Aha!” Mondtam, “Biztos hogy
megprãbàlom, de án_án_án nem tudom hogyan fogom
megtenni.”

Ás å azt mondta, “Án egyszeræen visszamegyek ás te hâvd
ki åt.” Tehàt å visszament ás engem otthagyott àllva.

Ás azt mondtam, “Charlie.”
Megfordult ás azt mondta, “Igen, Bill?”
Mondtam, “Beszálhetnák veled egy percet?”
Mondta, “Persze.” Elfordult az asztalàtãl. Brumbach

asszony rànázett, àtnázett Hope-ra, majd ràmnázett.
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Ás azt mondtam, “Kijännál a verandàra?”
Ás å azt mondta, “Igen, kijäväk.” Tehàt å kijätt a

verandàra.
Mondtam, “Az biztos hogy száp este van igaz?”
Ás å azt mondta, “Igen az.”
Mondtam, “Biztos hogy meleg volt.”
“Az biztos,” å ràm názett.
Mondtam, “Olyan kemányen dolgoztam.” mondtam,

“tudod, mág a kezeimen is bårkemányedás lett.”
Azt mondta, “A tiád lehet Bill.” Ãh, nekem! “A tiád lehet.”
Gondoltam, “Ãh, ez jobb.” Mondtam, “Valãban çgy

gondolod, Charlie?” Mondta^Mondtam, “Charlie, názd án
tudom hogy å a te lànyod, ás neked van pánzed.”

Ás å àtnyçlt ás megfogta a kezemet. Azt mondta, “Bill,
figyelj ide, a pánz az nem minden az ember áletáben.” Azt
mondta^

Mondtam, “Charlie, án_án csak hçsz centet keresek egy
ãra alatt, de szeretem åt ás å szeret engem. Ás megâgárem
neked Charlie, hogy addig fogok dolgozni amâg ezek^a
bårkemányedásek lekopnak a kezeimrål hogy megálhetást
biztosâtsak neki. Olyan hæságes leszek hozzà, amennyire csak
tudok.”

Azt mondta, “Ezt elhiszem Bill.” Mondta, “Figyelj Bill, azt
akarom mondani neked.” Mondta, “Tudod, a boldogsàg, nem
csupàn pánz szèkságes a boldogsàghoz.” Mondta, “Csak legyál
jã hozzà. Ás tudom hogy az leszel.”

Mondtam, “Käszänäm, Charlie. Biztos hogy azt fogom
tenni.”

Azutàn å volt a soros hogy megmondja a Mamànak. Nem
tudom hogyan sikerèlt neki, de mi ässzehàzasodtunk.

Tehàt, amikor meghàzasodtunk, nem volt semmink, semmi
a hàztartàshoz. Azt hiszem kát vagy hàrom dollàrunk volt.
Tehàt báreltènk egy hàzat, amely nágy dollàrba kerèlt nekunk
havonta. Az egy kis, äreg kátszobàs hely volt. Ás valaki adott
nekènk egy rági ässzecsukhatãs àgyat. Kâvàncsi vagyok, hogy
valaki làtott-e màr egy rági ässzecsukhatãs àgyat? Ás azt
nekènk adtàk. Ás án lementem a Sears ás Roebucks-hoz ás
vettem egy kis asztalt nágy szákkel, ás az_az nem volt lefestve,
tudjàtok, ás akkor az volt nekunk. Ás âgy azutàn àtmentem
Weber çrhoz egy hasznàlt àrç kereskedåhäz, ás vettem egy
fåzåkàlyhàt. Hetvenät centet fizettem árte, ás egy dollàr
valamennyit a hozzà valã rostályárt. Megalapâtottuk a
hàztartàst. Emlákszem, hogy lãheráket festettem a szákekre,
amikor azokat festettem. Ás, ãh, mi annak ellenáre boldogok
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voltunk. Mi voltunk egymàsnak, tehàt ez volt minden amire
szèkságènk volt. Ás Isten az å irgalma ás jãsàga àltal, mi a
legboldogabb kis pàr voltunk ami csak lehetett a fäldän.

Án çgy talàltam, hogy a boldogsàg nem abbãl àll hogy
mennyi van neked a vilàg javaibãl, hanem mennyire vagy
megelágedve azzal a rásszel amely neked kijutott.

Ás egy idå utàn, Isten lejätt ás megàldotta a mi kis
otthonunkat, lett egy kis fiunk. Az å neve Billy Paul volt, aki
ápp itt van most a szolgàlaton. Ás egy kicsit kásåbb azutàn,
kärèlbelèl tizenegy hãnap mçlva, Å çjra megàldott bennènket
egy Sharon Rose nevezetæ kislànnyal, amely nevet a “Sharon
Rãzsàjà”-bãl vettèk.

Ás emlákszem egy napra, amikor megtakarâtottam a
pánzemet ás akartam egy kis szabadsàgot, felmenni egy helyre,
a Paw Paw tãhoz halàszni. Ás a visszafelá vezetå utamon^

Ás azalatt az idå alatt^Kihagyom a megtárásemet. Án
megtártem. Ás fel lettem szentelve Roy Davis àltal a
Misszionàrius Baptista gyèlekezetben, ás egy lelkász lettem, ás
van a tabernacle, ahol án most Jeffersonville-ben prádikàlok.
Ás án pàsztoroltam azt a kis gyèlekezetet. Ás án^

Semmi pánzem nem volt, tizenhát ávig pàsztoroltam a
gyèlekezetet ás soha egy fillárt nem kaptam. Án nem hittem a
vevás^Ott mág adakozã tànyár sem volt. Ás ami tizedem volt
a munkàmbãl, ás âgy tovàbb, volt ott egy kis doboz az ápèlet
hàtuljàban, rajta egy kis jellel, “Amennyiben megcselekedtátek
eggyel, emez án legkisebb atyàmfiai käzèl, Án velem
cselekedtátek meg.” Ás ez az, ahogy a gyælekezet ápælete kilett
fizetve. Tâz áves kälcsänt kellett fizetnènk ás az kevesebb mint
kát áv alatt ki lett fizetve. Ás án soha semmilyen adakozàst
nem vettem.

Ás aztàn volt nekem, ãh, egy pàr dollàrom amit án a
szabadsàgom szàmàra takarâtottam meg. A feleságem is
dolgozott a Finom Ing Èzemben. Egy aranyos kedves lany. Ás
az å sârja valãszânæleg be van havazva ma, de å mág mindig a
szâvemben van. Ás emlákszem arra, amikor å olyan kemányen
dolgozott hogy segâtsen nekem elegendå pánzt megtakarâtani,
hogy felmehessek ahhoz a tãhoz halàszni.

Ás amikor visszafelá jättem a tãtãl, làtni kezdtem,
Mishawaka-ba ás dál-Bende Indiana-ba árkeztem, ás autãkat
kezdtem megfigyelni, amelyeknek a hatuljàn a “Csak Jázus”
felirat volt. Ás azt gondoltam, “Ez furcsàn hangzik, ‘Csak
Jázus.’” Ás kezdtem figyelni azokat a feliratokat. Ás mindenhol
ott volt kerákpàroktãl kezdve Fordokon, Cadillacon, ás minden
màsonn “Csak Jázus.” Ás náhànyat kävettem lefelá ás åk egy
nagy gyèlekezethez mentek. Ás kiderâtettem hogy åk
Pènkäsdiek voltak.



26  A MONDOTT IGE

Hallottam a Pènkäsdiekrål, de åk egy “szent-fetrengåk
csoportja voltak, akik a padlãn fekèdtek ás habzott a szàjuk,”
ás minden amit nekem arrãl mondtak. Âgy án nem akartam,
hogy käzäm legyen åhozzàjuk.

Tehàt hallottam, hogy åk ott çgy viselkednek, ás azt
gondoltam, “Azt hiszem, csak bemegyek.” Tehàt megàllâtottam
az äreg Fordomat ás bementem, ás mindazok az ánekek
amelyeket valaha az áletetekben hallottatok! Ás megtudtam,
hogy ott kát nagy gyèlekezet volt, az egyiket a P.A. of J.C.-nek
hâvtàk, a màsikat P.A. of W.-nek, sokan käzèletek emlákeztek
azokra a rági szerve-^Azt hiszem, hogy åk egyesèltek, ás
most åket az Egyesèlt Pènkäsdi gyèlekezetnek hâvjàk. Hàt, án
meghallgattam náhànyat a tanâtãik käzèl. Ás åk ott àlltak, ãh,
åk Jázusrãl tanâtottak, ás hogy Å milyen nagy volt, ás hogy
minden milyen nagy volt, ás egy “Szent Szellem
keresztságárål.” Azt gondoltam, “Mirål beszálnek åk?”

Ás egy idå utàn valaki felugrott ás elkezdett nyelveken
szãlni. Hàt, án soha ilyet mág áletemben nem hallottam. Ás
àtjätt ottan egy asszony olyan gyorsan futva amennyire csak
tudott. Azutàn mindannyian felàlltak ás elkezdtek szaladni. Ás
azt gondoltam, “Hàt, testvár, az biztos hogy ezeknek nincs
templomi modoruk!” Kiabàltak ás ujjondtak ás furcsàn
viselkedtek, azt gondoltam, “Micsoda egy csoport ez!” De,
tudjàtok, minál tovàbb èltem ott, annàl jobban tetszett nekem
valami abban. Volt ott valami, ami igazàn jãnak tænt. Ás
elkezdtem figyelni åket. Ás az folytatãdott. Azt gondoltam,
“Án mág eltæräm åket egy ideig, mert án^käzel vagyok az
ajtãhoz. Ha bàrmi hirtelen kezdådik, án kirohanok az ajtãn.
Tudom hol parkâroz az autãm, csupàn a sarok mägätt.”

Ás elkezdtem hallgatni náhàny prádikàtort, åk tudãsok ás
tanulttak voltak. Hàt, gondoltam, “Ez ragyogã.”

Tehàt elárkezett a vacsoraidå ás azt mondtàk, “Mindenki
jäjjän vacsoràzni.”

De án azt gondoltam, “Vàrj egy percet. Nekem egy dollàr ás
hetvenät centem van, hogy hazamenjek ás án^” Mindässze
ennyi volt nekem benzinpánzre. Ápp ennyire volt szèkság, hogy
engem hazajuttasson. Ás ott volt nekem az äreg Fordom, az egy
egász jã äreg Ford volt. Nem roncs volt, az áppen olyan volt
mint ez itt kint, csupàn elhasznàlãdott. Ás az^Án valãban
hittem, hogy az a Ford ãrànkánt harminc márfäldes sebesággel
tud menni, de persze az tizenät volt erre ás tizenät arra.
Làtjàtok, ässzeadva harmincat kaptok. Ás âgy az^Azt
gondoltam, “Hàt, ma este azt hiszem ki fogok menni ás
azutàn^” Ottmaradtam az esti ässzejävetelre.

Ás, ãh, å azt mondta, “Az ässzes prádikàtor felekezettål
fèggetlenèl jäjjän az emelványre.” Hàt, kärèlbelèl kátszàzan
voltunk ott fent, felmentem. Ás âgy å azt mondta, “Nos, nincs
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idånk arra, hogy mindannyian prádikàljatok.” Mondta, “Csak
haladjatok el ás mondjàtok meg, hogy kik vagytok ás honnan
jättetek.”

Hàt ràm kerèlt a sor, mondtam, “William Branham,
Baptista. Jeffersonville, Indiana.” Tovàbbmentem.

Hallottam mindannyiukat, amint megnevezták magukat,
“Pènkäsdi, Pènkäsdi, Pènkäsdi, P.A. of W., P.A.J.C., P.A.W.,
P^”

Án tovàbbmentem. Azt gondoltam, “Hàt, azt hiszem hogy
án vagyok a rçt kiskacsa.” Tehàt leèltem, vàrtam.

Ás azon a napon, nekik ragyogã, fiatal prádikàtoraik
lehettek ott kint, ás åk eråteljesen prádikàltak. Ás azutàn azt
mondtàk, “Az aki ma este fogja hozni az èzenetet^” Azt
hiszem, hogy åk åt “Vánnek” hâvtàk. Az å lelkászeiket,
“Tisztelendå” helyet az “Ván” volt. Ás kihoztak oda egy idås
szânesbåræ embert, ás neki az a divatjamçlt prádikàtori
kabàtja volt. Nem hiszem hogy làttatok màr olyat. Hosszç
fecskefarka volt hàtul tudjàtok, egy selyem gallárral, ás neki
egyszeræen csak egy kis fehár hajszegály volt kärbe a feján.
Szegány äreg ember, å igy kisátàlt, tudjàtok. Ás ott àllt ás
kärbefordult. Ás ahol az ässzes prádikàtor Jázusrãl prádikàlt ás
a nagy^hogy Å milyen nagy volt, ás âgy tovàbb, az äreg
ember Jãbbãl vette az å támàjàt. “Hol voltàl, amikor a fäldnek
alapot vetettem, vagy amikor egyètt ánekeltek a
hajnalcsillagok ás az Isten Fiai ärämmel kiàltottak?”

Ás a szegány äreg tàrs, gondoltam, “Miárt nem tettek
valakit a fiatalok käzèl fel prádikàlni?” Nagy^a hely
zsçfolàsig telve volt. Ás azt gondoltam, “Miárt nem tetták azt?”

Tehàt aztàn ez az idås tàrs, ahelyett hogy arrãl prádikàlt
volna, hogy mi tärtánik itt a fäldän, å elkezdett prádikàlni
arrãl, hogy mi tärtánik a Mennyben àllandãan. Hàt, å vette Åt
a kezdetben, az idå kezdetáben, ás àthozta Åt a Màsodik
Eljävetelbe le a vâzszintes szivàrvànyon. Hàt, án soha nem
hallottam olyan prádikàciãt az áletemben! Kärèlbelèl abban
az idåben a Szellem megragadta åt, felugrott kärèlbelèl ilyen
magasra ás ässzecsapta a bokàit, hàtrafeszâtette a vàllait ás
lement làbujjhegyen az emelványrål, mondva, “Nincs elág
helyetek itt fent szàmomra, hogy prádikàljak.” Ás neki täbb
helye volt mint nekem itt.

Azt gondoltam, “Ha Ez ilyen cselekvásre kásztet egy äreg
embert, akkor mit tenne, az ha enràm jånne?” Án_án azt
gondoltam, “Talàn nekem is kell valamennyi Abbãl.” Hàt,
mikor å kiment oda, án sajnàlatot áreztem az äreg ember irànt.
De amikor elment, akkor magamárt áreztem sajnàlatot. Ás
náztem rà lemenni onnan.
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Aznap este kimentem ás azt gondoltam, “Nos, a kävetkezå
reggel nem fogom tudatni senkivel hogy hol ás ki vagyok.”
Tehàt elmentem, ás aznap este kivasaltam a nadràgomat.
Szækság volt a^Kimentem a kukoricafäldre aludni, ás
lementem ás vettem magamnak náhàny szàraz zsemlát.
Ti^Vettem egy egász csomãt belålèk ät centárt. Volt ott lent
egy tæzcsap, vettem magamhoz vizet. Tehàt tudtam, hogy az ki
fog tartani nekem egy kis ideig, âgy vettem magamhoz vizet ás
ittam abbãl ás elmentem ás megettem a zsemláket. Ás
visszamentem ás çjra vizet ittam. Kimentem a kukoricamezåre,
kivettem a kát èlást ás leterâtettem oda a kis csâkos
nadràgomat, ás práseltem azt az èlásen.

Ás aznap este majdnem egász ájszaka imàdkoztam. Azt
mondtam, “Uram, mi ez amibe án belekeveredtem? Mág soha
áletemben nem làttam ilyen vallàsos embereket.” Ás azt
mondtam, “Segâts, hogy megtudjam hogy mindez mi.”

Ás a kävetkezå reggel lementem oda. Meghâvtak bennènket
reggelire. Persze án nem akartam elmenni velèk enni, mert
nem volt semmim amit az adakozàsba tettem volna. Ás án
egyszeræen visszamentem. Ás a kävetkezå reggel, amikor
bementem, hàt (ettem náhànyat a zsemláimbål), ás leèltem. Ás
åk odajättek a mikrofonhoz. Ás án soha elåtte nem làttam
mikrofont, ás meg voltam ijedve attãl a dologtãl. Igy åk^Ás
volt annak egy kis zsinãrja amely fel volt akasztva itt ás az
lefelá lãgott. Egy olyan lãgã mikrofon fále. Ás å azt mondta,
“Az elmçlt este volt itt egy fiatal prádikàtor az emelványen,
egy Baptista.”

Azt gondoltam, “A-ha, ãh, án most tçlãràzàshoz vagyok
ältäzve.”

Ás å azt mondta, “Å volt a legfiatalabb prádikàtor az
emelványen. Az å neve Branham volt. Tudja valaki az å
hollátát? Mondjàtok neki, hogy jäjjän ide, szeretnánk ha å
hoznà a reggeli èzenetet.”

Oh, nekem! Volt rajtam egy rävidujjç pãlã, ás csâkos
nadràg, tudjàtok. Ás mi Baptistàk hisszèk, hogy rajtad egy
ältänynek kell lenni ahhoz, hogy a szãszákre menj tudjàtok.
Tehàt^Ás án_án nagyon csendben èltem. Ás azalatt az idå
alatt^Nekik az fent ászakon volt akkor, mert (az å
nemzetkäzi ässzejävetelèk) a szânesbåræ emberek nem jähettek
volna ha dálen lett volna. Ott voltak nekik a szânesbåræek ás án
egy dáli voltam, mág kemányâtett gallárom volt, làtjàtok, ás azt
gondoltam, hogy egy kicsit jobb vagyok mint valaki màs. Ás
azon a reggelen tärtánetesen ott èlt ápp mellettem egy_egy
szânesbåræ ember. Tehàt ott èltem ás rànáztem. Azt gondoltam,
“Hàt, å egy testvár.”

Ás å azt mondta, “Tud valaki William Branham
hollátárål?” Án âgy lebçjtam a szákre. Igy å azt mondta,
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màsodszor bejelentette, mondta, “Tudja valaki odakint”
(behçzta azt a kis mikrofont) “William Branham hollátát?
Mondjàtok meg neki hogy szeretnánk åt az emelványen a
reggeli èzenetre. Å egy Baptista prádikàtor dál-Indianàbãl. ”

Csak èltem igen csendesen ás lebçjtam, tudjàtok. Senki
nem ismert engem çgyse. A szânesbåræ fiç ràmnázett, ezt
mondta, “Te tudod hogy hol van?”

Gondoltam, Nekem_nekem vagy hazudnom kell vagy
valamit tenni. Tehàt azt mondtam, “Vàrj csak.”

Azt mondta, “Igen, uram?”
Mondtam, “Akarok neked mondani valamit.” Mondtam,

“Án_án vagyok az.”
Mondta, “Hàt, menj fel oda.”
Ás azt mondtam, “Nem, nem tudok. Làtod,” mondtam,

“rajtam ez a csâkos nadràg van ás ez a kis rävidujjç pãlã.”
Mondtam, “Nem tudnák oda felmenni.”

Mondta, “Ezeket az embereket nem árdekli hogyan vagy
ältäzve. Menj fel oda.”

Mondtam, “Nem, nem.” Mondtam, “Maradj csendben, most
ne mondj senkinek semmit.”

Ás åk visszamentek a mikrofonhoz egy perc mçlva, azt
mondtàk, “Tud valaki William Branham holletárål?”

Å mondta, “Itt van! Itt van! Itt van!” Oh, nekem! Felàlltam
ott a kis rävidujjç pãlãmban, tudjàtok. Ás itt án^

Å azt mondta, “Jäjjän fel Branham çr, szeretnánk ha hoznà
az èzenetet.” Oh, nekem, mindazok elått a prádikàtorok elått,
ah, mind azok az emberek! Ás án felsurrantam, tudjàtok. Az
arcom väräs volt, ás a fèleim ágtek. Ás felsurrantam, csâkos
nadràg, ás rävid ujjç pãlã, prádikàtor, Baptista prádikàtor
odajän a mikrofonhoz, mág soha elåtte nem làttam olyant,
tudjàtok.

Ás ott àlltam, mondtam, “Nos, án_án_án nem tudok
errål.” Tapogatãztam, igazàn ideges voltam, tudjàtok. Ás_ás
idejutottam a Lukàcs 16 kärèl, ás azt gondoltam, “Hàt,
most^” Ás án_án az án támàm volt, “Ás å felemelte szemeit a
pokolban, ás sârt.” Ás nekem volt^Tehàt án_án elkezdtem
prádikàlni, tudjàtok, ás ahogy prádikàltam, egy kicsit jobban
áreztem magam. Ás azt mondtam, “A gazdag ember a pokolban
volt, ás sârt.” Az a kis hàrom szã, ahogy nekem sok olyan
prádikàciãm van, “Hiszed te ezt,” ás “Szãlj A Kåsziklànak,” ti
hallottatok engem prádikàlni azokat. Ás nekem volt, “Ás
azutàn å sârt.” Ás azt mondtam, “Nincsenek ott gyerekek, a
pokolban, biztosan nincsenek. Aztàn å sârt.” Mondtam,
“Nincsenek ott viràgok. Azutàn å sârt. Ott nincs Isten. Aztàn å
sârt. Ott nincs Krisztus. Aztàn å sârt.” Azutàn án sârtam.
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Valami megragadott engem. Nekem! Ãh, nekem! Azutàn nem
tudom, hogy mi tärtánt. Amikor valahogy magamhoz tártem,
ott àlltam kint. Az emberek sikâtoztak ás kiabàltak ás sârtak ás
án, nekènk rendkâvèli idånk volt.

Amikor kimentem, odajätt hozzàm egy ember, feján egy
nagy texasi kalappal, nagy csizmàban, odajätt, azt mondta,
“Án ez-ás-ez a Ván vagyok.” Prádikàtor, cowboy csizmàban,
cowboy ruhàzatban.

Azt gondoltam, “Hàt, akkor az án csâkos nadràgom nem is
olyan rossz.”

Azt mondta, “Szeretnám, ha lejännál Texasba ás tartanàl
nekem egy ábredást.”

“A-ha, hadd ârjam ezt le, uram.” Ás án âgy leârtam azt.
Odajätt egy ember azzal a kicsi valamilyen golf nadràgba

ältäzve, ahogy åk golfozni szoktak, tudjàtok, nekik olyan kis
buggyos nadràgjaik voltak. Azt mondta, “Án ez-ás-ez a Ván
vagyok Miami-bãl. Szeretnám ha^”

Azt gondoltam, “Istenem, az ältäzák talan nem is szàmât
olyan sokat.” Rànáztem ás azt gondoltam, “Rendben van.”

Tehàt megragadtam azokat a dolgokat ás hazamentem. A
feleságem elám jätt ás azt mondta, “Mitål tænsz olyan
boldognak Billy?”

Mondtam, “Ãh, megtalàltam a termás szâne-javàt. Istenem,
ez a legjobb, amit valaha làttàl. Azok az emberek nem
szágyenlik a vallàsukat.” Ás, ãh, elmondtam neki mindent
arrãl. Ás azt mondtam, “Ás figyelj ide ádes, egy egász sor
meghâvàs. Azok az emberek!”

Å mondta, “Åk nem szent hempergåk, igaz?”
Mondtam, “Án nem tudom hogy åk milyen hempergåk, de

van nekik valami, amire szèkságem van.” Làtjàtok? Mondtam,
“Ez_ez egy dolog amiben biztos vagyok.” Mondtam, “Làttam
egy äreg embert, kilencven áves volt, ás çjra fiatal lett.”
Mondtam, “Mág soha áletemben nem hallottam olyan
prádikàciãt. Hàt, ás soha nem làttam Baptistàt çgy
prádikàlni.” Mondtam, “Addig prádikàlnak, amâg elfogy a
levegåjèk, ás tárdeik egyszeræen lehajlanak a padlãra, vissza
felàllnak ás levegå utàn kapkodnak. Hallhatod åket kát
tämbbel odább, ás meg mindig prádikàlnak.” Ás mondtam,
“Án_án soha áletemben nem hallottam ilyet.” Ás azt mondtam,
“Åk egy ismeretlen nyelven beszálnek, ás egy màsik elmondja,
hogy mirål beszálnek. Soha áletemben nem hallottam olyat!”
Mondtam, “Eljännál velem?”

Mondta, “Ádes, amikor án feleságèl mentem hozzàd
mondtam hogy án ragaszkodni fogok hozzàd mind amâg a halàl
el nem vàlaszt bennènket.” Mondta, “Elmegyek.” Mondta,
“Most, elmondjuk a szèleinknek.”
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Ás azt mondtam, “Hàt, te elmondod a mamàdnak ás án is
elmondom a mamàmnak.” Igy mi^Elmentem ás
megmondtam a Mamànak.

A Mama azt mondta, “Hàt, biztosan Billy. Amire az Çr
elhâvott táged, hogy tegyed, azt tegyed.”

Ás âgy Brumbach asszony megkárt engem hogy menjek oda.
Odamentem. Azt mondta, “Mi ez amirål te beszálsz?”

Ás azt mondtam, “Ãh, Brumbach asszony,” mondtam, “de
än mág soha nem làtott olyan embereket.”

Mondta, “Nyugodj meg! Nyugodj meg!”
Mondtam, “Igen, asszonyom.” Mondtam, “Bocsànat.”
Ás å azt mondta, “Tudod te azt hogy az egy csomã szent

hempergå?”
Mondtam, “Nem, asszonyom, ezt nem tudtam.” Mondtam,

“Åk_åk biztosan jã emberek.”
Azt mondta, “Micsoda ätlet! Gondolod hogy el fogod

ràngatni a lànyomat ilyen dolgok käzá!” Mondta, “Nevetságes!
Ez semmi màs mint szemát, amit a täbbi gyèlekezetek
kidobtak.” Mondta, “Valãban! Te nem fogod az án lànyomat
ilyen mãdon kivinni.”

Azt mondtam, “De tudja Brumbach asszony, a szâvem
mályán árzem, hogy az Çr azt akarja hogy azokkal az
emberekkel menjek.”

Azt mondta, “Menj vissza a gyèlekezetedhez addig, amâg
åk megengedhetnek szàmodra egy paplakot, ás cselekedj çgy
mint egy olyan ember akinek van ártelme.” Mondta, “Nem
fogod kivinni a lànyomat oda.”

Azt mondtam, “Igen, asszonyom.” Megfordultam ás
kimentem.

Ás Hope elkezdett sârni. Kijätt ás azt mondta, “Billy, nem
szàmât hogy a Mama mit mond, án veled fogok maradni.”
Legyen àldva az å szâve!”

Ás azt mondtam, “Ãh, rendben van ádes.”
Ás egyszeræen annyiban hagytam. Å nem akarta elengedni

a lànyàt olyan emberekkel, mert “Az nem màs mint szemát
volt.” Ás âgy án egyszeræen valahogy annyiban hagytam. Ez
volt a legsçlyosabb hiba amit áletemben elkävettem, az egyik
legsçlyosabb.

Egy kicsivel kásåbb, pàr ávvel azutàn jättek a gyerekek. Ás
egy napon mi^Akkor jätt az àrvâz, 1937-ben. Akkor jätt az
àrvâz. Ás a mi^Abban az idåben årjàràson voltam ás mindent
elkävettem azárt, hogy kimentsem az embereket az aradatbãl,
hàzak omlottak ässze. Ás a sajàt feleságem megbetegedett ás
nagyon, nagyon beteg volt tèdågyulladàsban. Ás kivitták
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åt^Az àllandã kãrhàz annyira tele volt, hogy nem tudtuk
betenni oda, ezárt kivittèk a_a kormànyzatiba, ahol volt nekik
egy szobàjuk. Ás âgy azutàn engem kihâvtak vissza. Ás án
mindig a folyãn áltem, ás egászen egy csãnakos voltam, tehàt
megprãbàltam megfogni az embereket, kimenteni åket az
àradatbãl. Ás azutàn án^egy^

Hâvattak engem, ás azt mondtàk, “Van odaàt egy hàz a
Gesztenye utcàban, amely majdnem beomlik. Van ott egy anya
ás egy csomã gyerek,” mondta, “ha gondolod hogy a csãnakod
ás a motorod oda tud jutni hozzàjuk.” Mondtam, “Hàt,
mindent megteszek amit tudok.”

Ás án, azok a hullàmok csapkodtak. Odafent àttärt a gàt,
ás, ãh, nekem, a^egyszeræen kimosta a vàrost. Ás án annyi
gàzt adtam amennyit csak tudtam, ás vágèl le a fasorokon ás àt
a helyeken. Ás käzel jutottam oda, ahol a rági vádågàt volt, a
vâz àtämlätt rajta. Ás hallottam valakit sikoltani, ás làttam egy
anyàt kint àllni a verandàn. Ás ott voltak azok a nagy ärványek
àtzçdulva. Hàt, án felmentem ebben az irànyban amennyire
csak tudtam, ás elkapott az àradat ás visszamentem ás
odajutottam ahhoz az oldalhoz. Ápp annyi idåre àllâtottam le a
csãnakomat, amâg odakätäztem egy oszlophoz, az ajtã
fálfàjàhoz, oszlophoz, vagyis veranda oszlophoz. Ás
berohantam ás megragadtam az anyàt es bevittem åt oda ás a
gyerekek käzèl kettåt vagy hàrmat. Ás eloldoztam a
csãnakomat ás elvittem åt^vissza. Egászen lent jättem ki, ás
kivittem åt a partra kärèlbelèl egy ás fál márfäldre a vàrostãl,
mire partra tudtam tenni. Ás amikor odaártem, å elàjult. Ás
elkezdett^sikâtott, “A bábim! A bábim!”

Hàt, án azt gondoltam, hogy å hàzban maradt bábijáre
gondol. Ãh, nekem! Çjra visszaindultam, mialatt åk
megprãbàltak gondoskodni rãla. Ás vágèl ràjättem, hogy az^
vagyis hogy å tudni akarta hogy hol volt ott az å bábije. Volt
ott egy kicsiny gyerek, kärèlbelèl hàrom áves ás án azt
gondoltam, hogy å egy kis szoptatãs babàra vagy valamire
gondol.

Ás âgy án visszamentem ás àtjutottam oda. Ás amikor a
csãnakot rägzâtettem ás bementem ás nem talàltam semmi
babàt, ás a veranda elszabadult ás a hàz ässzeomlott. Ás án
nagyon gyorsan rohantam ás megragadtam a_azt a darabot
amelyen ott a csãnakom lebegett, bementem a csãnakba ás
meghçztam azt ás elkätättem.

Ás azalatt belevitt engem a fåfolyã àramlatàba. Ás akkor
kärèlbelèl ájszaka tizenegy harminc volt, ás ãlmoseså ás hã
esett. Ás megragadtam az indâtãzsinãr fogantyçjàt ás
megprãbàltam beràntani a csãnakot, ás nem indult, ás
megprãbàltam ás nem indult, ás çjra megprãbàltam. Ás
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belekerèltem mágjobban az àramlàsba, a vâzesás pedig ápp
alattam volt. Ás nagyon eråsen prãbàltam, ás azt gondoltam,
“Ãh, Istenem, itt_itt van a vágem! Ez az!” Ás nagyon eråsen
prãbàltam. Ás azt mondtam, “Kárlek Uram, ne engedd hogy
egy ilyen halàlt haljak.” ás ràngattam ás ràngattam.

Ás visszatárt hozzàm, “Mi van azzal a csomã szemáttel,
ahovà nem akartàl elmenni?” Làtjàtok? Aha.

Visszahelyeztem a kezem a csãnakra ás azt mondtam,
“Istenem, lágy irgalmas hozzàm. Ne engedd hogy elhagyjam a
feleságemet ás a gyermekemet âgy, ás åket ott kint betegen!
Kárlek!” Ás egyszeræen tovàbb ràngattam âgy, ás nem indult.
Ás hallhattam ott lent a robajlàst, mert án^Csak egy pàr
perc, ás, ãh, nekem, az fog kävetkezni. Ás azt mondtam,
“Uram, ha megbocsàjtasz nekem, akkor megâgárem Neked,
hogy mindent meg fogok tenni.” Letárdeltem ott a csãnakban
ás az ãlmoseså az arcomba csapkodott, ezt mondtam, “Mindent
meg fogok tenni, amit Te akarsz hogy tegyek.” Ás çjra
megràntottam, ás beindult. Ás ràadtam az ässzes gàzt amit
csak tudtam, ás vágèl kijutottam a partra.

Ás visszamentem hogy megtalàljam a teherautãt, a jàråri
teherautãt. Ás eszembe jutott a^Valaki käzèlèk azt mondta,
“Azt mondjàk, hogy a kormànyzati kãrhàz áppen el lett
mosva.” A feleságem ás a baba ott vannak, mindkát baba.

Ás amilyen gyorsan csak tudtam, kimentem a kormànyzati
kãrhàzhoz, ás az egász terèleten kärèlbelèl ät máteres
vâzmagassàg àllt. Ás volt ott egy årnagy, ás án megkárdeztem,
“Årnagy, mi tärtánt a kãrhàzzal?”

Mondta, “Nos, ne aggãdjon. Van valakije ott?”

Azt mondtam, “Igen, egy_egy beteg feleság ás kát
gyermek.”

Azt mondta, “Åk mindnyàjan kijutottak.” Mondta,”Egy
teherautãn vannak ás Charlestown felá tartanak.”

Rohantam, beszàlltam a csãnakomba ás^vagyis az
autãmba, ás a csãnak annak hàtuljàban volt, ás elrohantam
a^Ás akkor a patakok ämlättek lefelá kärèlbelèl nágy vagy
ät kilãmetereg szálesságben. Ás egász ájszaka
prãbàltam^Valaki azt mondta, “Az autã, a teherautã le lett
sodorva az çtrãl a hâdpillárrål.”

Nos, elszigetelve talàltam magam egy kis szigeten ás hàrom
napig ott èltem. Båven volt idåm elgondolkozni azon, hogy Az
szemát volt-e vagy sem. Csak dobolt, “Hol van a feleságem?”

Vágèl amikor megtalàltam, egy pàr nap mçlva amikor
kikerèltem ás àtjutottam, å messze fent volt Columbus
Indianàban, a Baptista Auditãriumàban, ahol åk egy_egy
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kãrhàz fálát kászâtettek, betegszobàk tàbori àgyakkal. Ás
odarohantam hozzà olyan gyorsan amennyire csak tudtam,
prãbàltam megtalàlni hogy hol van, kiabàlva, “Hope! Hope!
Hope!” Ás odanáztem, ás ott fekèdt egy hordàgyon, ás a
tuberkolãzis beàllt.

Ás felemelte kis csontos kezát, ás azt mondta “Billy.”

Ás odarohantam hozzà ás azt mondtam, “Hope, ádes.”

Azt mondta, “Szärnyen názek ki igaz?”

Mondtam, “Nem ádes, jãl názel ki.”

Kärèlbelèl hat hãnapig mindent megprãbàltunk ami
bennènk volt, hogy megprãbàljuk megmenteni az áletát, de å
lejjebb ás lejjebb kerèlt.

Egy napon årjàratban voltam ás a ràdiãm be volt
kapcsolva, ás azt gondoltam, hogy hallom åket amint mondjàk,
hâvàst tettek käzzá a ràdiãban, ezt mondva, “William
Branhamnak, azonnal káretik a kãrhàzba, a feleságe
haldoklik.” Visszarohantam a kãrhàzba olyan gyorsan
amennyire csak tudtam, felkapcsoltam a väräs làmpàt ás a
sziránàt ás elindultam. Ás azutàn án_án megárkeztem a
kãrhàzhoz ás megàlltam, beszaladtam. Mentem àt a_a
kãrhàzon, làttam egy kis baràtomat, akivel egyètt halàsztunk,
egyètt jàtszottunk mint fiçk, Sam Adairnak hâvtàk.

Sam Adair Doktor, å volt az, akirål a làtomàs jätt nem
olyan rágen, ás szãlt neki a klinikàrãl. Ás å azt mondta, hogy
ha valaki kátelkedik a làtomàsban, csak hâvjàtok åt
utànvátellel ha tudni akarjàtok hogy az helyes vagy nem.

Ás âgy azutàn å kijätt, ás kalapja a kezáben volt. Ràmnázett
ás egyszeræen sârni kezdett. Ás án odarohantam hozzà,
àtäleltem åt karjaimmal. Å is àtälelt engem, ezt mondva,
“Billy, å elmegy.” Mondta, “Sajnàlom. Mindent megtettem
amit tudtam, vannak specialistàim ás minden.”

Mondtam, “Sam, å biztosan nem megy el!”

Mondta, “De igen, å elmegy.”

Ás azt mondta, “Ne menj oda be, Bill.”

Ás mondtam, “Be kell hogy menjek, Sam.”

Ás å mondta, “Ne tedd azt. Ne tedd, kárlek ne.”

Mondtam, “Hagyj engem bemenni.”

Mondta, “Án veled megyek.”

Án mondtam, “Nem, te maradj itt kint. Án kâvànok vele
maradni az å utolsã perceiben.”

Mondta, “Å eszmáletlen.”
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Án beláptem a szobàba. Ás az àpolãnå ott èlt, ás sârt mert å
ás Hope iskolatàrsak voltak. Ás âgy odanáztem ás å elkezdett
sârni, felemelte a kezát. Ás kezdett àtmenni.

Ás odanáztem ás megràztam åt, âme itt volt, 54 kilãrãl
lement kärèlbelèl 27. Ás án_án ràztam åt. Ás ha szàzáves
koromig álek, akkor sem fogom elfelejteni hogy mi tärtánt. Å
megfordult, ás azok a nagy száp szemek ràm náztek.
Mosolygott. Azt mondta, “Miárt hâvtàl vissza Billy?”

Mondtam, “Ádes, ápp most kaptam meg a^fizetást.”
Dolgoznom kellett. Mály adãsàgban voltunk ás täbb szàz

dollàros orvosi szàmla, ás semmink nem volt hogy kifizessèk.
Ás nekem egyszeræen dolgoznom kellett. Ás naponta kátszer
vagy hàromszor meglàtogattam åt, ás minden este, ás akkor
amikor abban az àllapotban volt.

Mondtam, “Mit ártettál azalatt, hogy ‘visszahâvtalak’?”
Azt mondta, “Bill, te prádikàltàl Arrãl, beszáltál Arrãl, de

nem is tudod elkápzelni hogy milyen Az.”
Mondtam, “Mirål beszálsz?”
Azt mondta, “A Mennyrål.” Mondta, “Figyelj,” mondta,

“Haza lettem kâsárve náhàny embertål, fárfiak vagy asszonyok
vagy valami, akik fehárbe voltak ältäzve.” Ás azt mondta,
“Nyugalomban ás bákesságben voltam.” Mondta, “Száp nagy
madarak szàlltak fàrãl fara.” Mondta, “Ne gondold hogy
magamon kâvèl vagyok.” Mondta, “Billy, elmondom neked a
hibànkat.” Mondta, “Èlj le.” Nem èltem le; letárdeltem,
megfogtam a kezát. Azt mondta, “Tudod hogy hol hibàztunk?”

Ás án mondtam, “Igen, szivecskám tudom.”
Mondta, “Soha nem lett volna szabad a Mamàra

hallgatnunk. Azok az emberek rendben voltak.”
Ás azt mondtam, “Tudom.”
Mondta, “Igárd meg nekem azt, hogy el fogsz menni

azokhoz az emberekhez,” mondta, “mert åk igazak.” Ás azt
mondta, “Çgy neveld fel a gyermekeimet.” Ás án^Å mondta,
“Akarok neked valamit mondani.” Mondta, “Án meghalok, de”
mondta, “ez^án nem_nem fálek az elmeneteltål.” Mondta,
“Ez_ez gyänyäræ.” Mondta, “Az egyetlen dolog az, hogy nem
szâvesen hagylak el Bill. Ás tudom, hogy neked fel kell nevelni
ezt a kát kis gyermeket.” Azt mondta, “Igárd meg nekem,
hogy_hogy nem maradsz egyedèl, ás nem engeded hogy a
gyermekek ide oda hànyãdjanak.” Az egy árzákeny volt egy
huszonegy áves anyànak.”

Ás azt mondtam, “Ezt nem tudom megâgárni Hope.”
Mondta, “Kárlek âgárd meg nekem.” Mondta, “Egy dolgot

akarok neked mondani.” Mondta, “Emlákszel arra a puskàra?”
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Án egyszeræen rajongok a puskàárt. Ás å azt mondta, “Azon a
napon te meg akartad venni azt a puskàt ás nem volt elág
pánzed hogy letedd a fizetságet.”

Mondtam, “Igen.”
Mondta, “Án megtakarâtottam a pánzemet, ätcenteseimet,

megprãbàlni hogy letegyem neked a fizetságet a puskàárt.”
Mondta, “Most, amikor ennek váge lesz ás hazamász, názz fel a
kátszeres^vagy az ässzecsukhatãs àgyon, a tetejen lávå çjsàg
alatt, ás ott megtalàlod a pánzt.” Mondta, “Igárd meg nekem,
hogy megveszed azt a puskàt.”

Nem tudjàtok, hogy mit áreztem, amikor meglàttam az egy
dollàr hetvenät centet (ätcentesekben) ott fekèdni. A puskàt
megvettem.

Ás å azt mondta, “Emlákszel arra az idåre, amikor be
mentál a belvàrosba, hogy vegyál nekem egy harisnyàt, ás mi
Fort Wayne-ba akartunk menni?”

Mondtam, “Igen.”
Halàszàsbãl jättem haza, ás å azt mondta^Nekènk Fort

Wayne-ba kellett mennènk, aznap este prádikàlnom kellett. Ás
å azt mondta, “Tudod, án mondtam neked, hogy  ‘Kát
kèlänbäzå fajta van.’” Az egyiket “chiffon”-nak hâvjàk. Ás mi
a màsik, rayon? Igy van ez? Rayon ás chiffon. Nos, akàrmelyik,
a chiffon volt a legjobb. Igy van ez? Ás å azt mondta, “Most
vegyál nekem egy chiffont, a legjobb tâpust.” Ismeritek azt a
dolgot, amelyen ott van az a kicsi dolog a harisnya hàtuljàn a
teteján? Ás án semmit nem tudtam az asszonyok ruhàjàrãl, âgy
án^

Ás mentem lefelá az utcàn ezt mondva, “Chiffon, chiffon,
chiffon, chiffon,” megprãbàltam emlákezetben tartani,
“chiffon, chiffon, chiffon.”

Valaki szãlt, “Hello, Billy!”
Án mondtam, “Ãh, hello, hello.” “Chiffon, chiffon, chiffon,

chiffon, chiffon.”
Ás elárkeztem a sarokhoz, ahol Spon çrral talàlkoztam. Azt

mondta, “Há, Billy, tudod hogy most kapàs van sègárre odaàt
az utolsã pillár mellett?”

Azt mondtam, “Ez biztos hogy çgy van?”
“Igen.”
Amikor elhagytam åt, azt gondoltam most, “Mi volt az a

dolog?” Elfelejtettem.
Igy Thelma Ford, egy làny akit ismertem, aki a tâz-centes

èzletben dolgozott. Ás tudtam, hogy åk ott nåi harisnyàkat
àrultak, âgy àtmentem. Mondtam, “Szia, Thelma.”

Ás å azt mondta, “Szia Billy. Hogy vagy? Hogy van Hope?”
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Ás azt mondtam, “Ragyogãan.” Mondtam, “Thelma,
szeretnák Hope-nak egy pàr zoknit vàsàrolni.”

Å azt mondta, “Hope nem akar zoknit.”

Mondtam, “De igen asszonyom, biztos hogy akar.”

Mondta, “Te harisnyàra gondolsz.”

“Oh, biztosan,” Mondtam, “Az lesz az.” Gondoltam,
“Ah-ha, megmutattam a tudatlansàgomat.”

Ás å azt mondta, “Milyen fajtàt akar?”

Gondoltam, “Ah-ha!” Mondtam, “Nektek milyen fajtàk
vannak?”

Å mondta, “Hàt, nekènk rayon van.”

Nem tudtam a kèlänbságet. Rayon, chiffon, azok mind
ugyançgy hangzottak. Mondtam, “Ez az amit án akarok.” Å
mondta^Án mondtam, “Vàlassz nekem abbãl egy pàrat a
legjobb tâpust.” Ás å^Ezt rosszul mondtam. Mi ez? Alakra
szabott. “Alakra szabott.” Ás âgy azt mondtam, “Vàlassz ki
nekem abbãl egy pàrat.”

Ás amikor elment hogy azt kiadja nekem, azok csupàn
harminc centbe kerèltek, hçsz vagy harminc centbe, kärèlbelèl
fálàron. Hàt, mondtam, “Adjàl nekem kát pàrat belåle.”
Làtjàtok?

Ás hazamentem, ás azt mondtam, “Tudod ádes, ti
asszonyok bejàrjàtok az egász vàrost, hogy alkalmi vátelt
talàljatok.” Tudjàtok hogyan szeretènk hetvenkedni. Ás azt
mondtam, “De âme, názz ide, án vàsàroltam kát pàrat azon az
àron amelyen te egy pàrat vàsàrolsz. Làtod?” Mondtam, “Ãh,
ez_ez az án szemályes kápesságem.” Làtjàtok, án mondtam
_mondtam, “Tudod Thelma adta el nekem ezeket.” Mondtam,
“Lehet, hogy nekem ezeket fálàron engedte.”

Å azt mondta, “Chiffont vettál?”

Mondtam, “Igen, asszonyom.” Szàmomra mindegyik
ugyançgy hangzott, nem tudtam, hogy van-e kèlänbság.

Ás å mondta nekem, mondta, “Billy.” Kèlänäsnek talàltam,
hogy amikor Ford Wayne-ba ment, akkor neki egy màsik pàr
harisnyàt kellett vennie. Azt mondta, “Ezeket odaadom az
ádesanyàdnak,” mondta, “ez idåsebb asszonyoknak valã.”
Mondta, “Sajnàlom, hogy ezt tettem.”

Ás azt mondtam, “Ãh, rendben van ádes.”

Ás å azt mondta, “Nos, te ne_ne álj egyedèl.” Ás azt
mondta^Å nem tudta hogy mi fog tärtánni egy pàr ãràval
azutàn. Ás án tartottam az å dràga kezeit, mialatt Isten
Angyalai elvitták åt.
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Hazamentem. Nem tudtam hogy mit tegyek. Lefekèdtem
ott aznap ás hallottam^Azt hiszem, hogy az egy kis egár volt,
ott volt bent az äreg sètåben, ahol náhàny papârt tartottunk. Ás
án bezàrtam az ajtãt a làbammal, ás ott lãgott annak hàtuljàn
az å kimonãja, (ás å ott fekèdt abban a hullahàzban). Ás ápp
abban a pillanatban valaki szãlt hozzàm, mondta, “Billy!” Ás
az Frank Broy Testvár volt. Azt mondta, “A kisbabàd
haldoklik.”

Mondtam, “Az án babàm?”
Mondta, “Igen, Sharon Rose.” Mondta, “Az orvos ott van

fent most, ás azt mondta, ‘Å tèdåvászes agyhàrtyagyulladàst
kapott, amit szoptatàs àltal kapott el az å anyjàtãl!’” Ás
mondta, “Haldoklik.”

Beèltem az autãba ás felmentem oda. Ás å ott volt, az ádes
kicsi lálek. Ás elrohantak vele a kãrhàzba.

Kimentem, hogy beszáljek az orvossal. Sam odajätt ás azt
mondta, “Billy, ne menjál be a szobàba gondolnod kell Billy
Paulra.” Mondta, “Haldoklik.”

Mondtam, “Doktor, án_án nekem làtnom kell a
gyermekemet.”

Azt mondta, “Nem, nem mehetsz be.” Mondta, “Agyhàrtya
gyulladàsa van Billy, ás te azt elhurcolnàd Billy Paulhoz.”

Ás án vàrtam amâg kijätt. Nem bârtam elviselni, hogy
làssam meghalni. Ás az å ádesanyja ott fekszik lent a
temetkezási vàllalkozãnàl. Mondom nektek, hogy a bænäs çtja
neház. Ás án_án mentem, besurrantam az ajton, ás amikor Sam
ás az àpolãnåk kimentek, án lementem az alagsorba. Az egy
kicsiny kis kãrhàz. Å egy elszigetelt helyen volt, ás a legyek ott
voltak a kis szemein. Ás nekik volt egy ki^amit mi egy
“szçnyoghàlã”-nak hâvunk, illetve egy kis hàlã a szemei felett.
Ás å^kis gärcsei voltak, kis pàrnàs làbai fel ás le mozogtak,
ás a kis kezei a gärcstål. Ás rànáztem, ás áppen akkora volt,
hogy màr bàjos legyen, kärèlbelèl nyolc hãnapos volt.

Ás az ádesanyja be szokta åt èltetni oda az å kis
hàromlàbujàba, tudjàtok, az udvarra, amikor án hazaárkeztem.
Ás án dudàltam, ás å âgy tett, “googoo, goo-goo,” ás felám
nyçlt, tudjàtok.

Ás ott fekèdt az án dràgàm haldokolva. Lenáztem rà ás azt
mondtam, “Sharry, megismered a Papàt? Megismered a Papàt,
Sharry?” Ás amikor odanázett^Annyira eråsen szenvedett,
hogy a száp kák szemei käzèl az egyik keresztbe fordult. A
szâvem majdnem kiszakadt belålem.

Letárdeltem, azt mondtam, “Uram, mit tettem? Hàt nem
prádikàltam az Evangáliumot az utcasarkokon? Megtettem
mindent amit tudtam. Ne rãdd fel ezt ellenem. Án soha nem
neveztem azokat az embereket ‘szemátnek’, å volt az, aki



ÁLETTÄRTÁNETEM 39

azokat az embereket ‘szemátnek’ hâvta.” Mondtam, “Sajnàlom
hogy mindez megtärtánt. Bocsàss meg nekem. Ne_ne vedd el a
gyermekemet.” Ás mialatt imàdkoztam, çgy názett ki, mint egy
fekete^mint egy lepedå vagy mintha egy vàszon jätt volna le.
Tudtam, hogy Å visszautasâtott engem.

Nos, az volt az án áletem legkemányebb ás legalattomosabb
ideje. Amikor felemelkedtem ás rànáztem, ás azt gondoltam^
Sàtàn beletette az elmámbe, “Nos, te çgy gondolod, hogy
amilyen kemányen te prádikàltàl, ás ahogyan te áltál, ás most
amikor a te sajàt gyermekedrål van szã, akkor Å visszautasât
táged?”

Ás án azt mondtam, “Ez igaz. Ha Å nem tudja megmenteni
a gyermekemet, akkor án nem tudok^” Megàlltam. Án_án
egyszeræen nem tudtam hogy mit tegyek. Ás azutàn ezt
mondtam, mondtam, “Uram, Te adtad åt nekem ás Te vetted el
åt, àldott legyen az Çr Neve! Ha mág engem is elveszel, án mág
mindig szeretni foglak Táged.”

Ás ràtettem a kezem, ezt mondtam, “Isten àldjon
szivecskám. A Papa fel akart teged nevelni, egász szâvemmel fel
akartalak táged nevelni, ás az Çr szeretetáre nevelni. De az
Angyalok jännek árted szivecskám. A Papa le fogja vinni a kis
testedet ás a Mama karjaiba fogja helyezni. Åvele foglak táged
eltemetni. Ás egy napon a Papa talàlkozni fog veled, te csak
vàrjàl ott fent a Mamàval.”

Amikor az ádesanyja haldoklott, azt mondta, az utolsã
szavaival azt mondta, azt mondta, “Bill, maradj a mezån.” [Az
Evangálium mezeján -A fordâtã.]

Azt mondtam, “Án^” Å azt mondta^Án azt mondtam,
“Ha án a mezån vagyok amikor Å eljän akkor fogom a
gyermekeket ás talàlkozunk. Ha nem, akkor veletek leszek
eltemetve. Ás te menj àt a nagy kapu jobboldalàhoz, ás amikor
làtod mindannyiukat bejänni, akkor àllj ott ás kezdjál el
kiàltozni, ‘Bill, Bill, Bill!’ olyan hangosan amennyire csak
tudsz. Ott talàlkozni fogok veled.” Megcsãkoltam bçcsçzãul åt.
Án ma a csatamezån vagyok. Ez käzel hçsz ávvel ezelått volt.
Nekem talàlkàm van a feleságemmel, talàlkozni fogok vele.

Ás vettem a kisgyermeket, amikor meghalt, ás
belehelyeztem az ádesanya karjaiba, ás kivittèk åket a
temetåbe. Ás ott àlltam, hogy meghallgassam Smith Testvárt, a
Metodista prádikàtort, aki prádikàlt a temetásen, “Hamubãl
hamuvà, ás porbãl porrà.” (Ás azt gondoltam, “Szâvbål
szâvbe.”) Ás å elment.

Nem sokkal ezutàn fogtam a kis Billy-t egy reggelen. Å
csupàn egy kicsiny ki tàrs volt. Å volt^

Ez az oka, hogy å ragaszkodik hozzàm ás án ragaszkodom
åhozzà, mert nekem mind Apànak, (mind) Mamànak is kellett
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lennem åhozzà. Fogtam a kis palackjàt. Nem tudtuk
megengedni magunknak, hogy ájszaka tèzeljènk, hogy az å
teját melegen tartsuk, ás án azt a hàtam alà tettem, ás âgy
melegen tartottam testem håje àltal.

Ragaszkodtunk egymàshoz mint pajtàsok, ás egy napon
amikor lemegyek a szântárrål àt akarom nyçjtani neki az Igát,
ás ezt mondani, “Folytasd tovàbb Billy. Maradj meg Ennál.”
Náhàny ember csodàlkozik, hogy miárt viszem magammal
àllandãan. Nem mondhatok le rãla. Å màr meg is van
hàzasodva, de mág mindig emlákszem, hogy å azt mondta
nekem, “Maradj vele.” Ás mi ragaszkodtunk egymàshoz mint
pajtàsok.

Emlákszem amint kärbe jàrtam a vàroson, a palack a
hãnom alatt, ás å elkezdett sârni. Egy ájszaka å^mi
kimentènk a hàtsã udvarra, ahol áppen^(Amikor az
ádesanyja käzel volt ahhoz hogy åt megszèlje, akkor
fulladozott, ás án^csak egy làny volt, tudjàtok.) Ás án
oda-vissza jàrkàltam az äreg tälgyfàtãl a hàtsã udvarig. Ás å
sârt a Mamàja utàn, ás nekem nem volt Mama akihez vigyem
åt. Ás felvettem, ás ezt mondtam, “Ãh, ádes.” Mondtam^

Å azt mondta, “Papa, hol van a Mama? Betetted åt a
fäldbe?”

Mondtam, “Nem, ádes. Å jãl van, fent van a Mennyben.”
Ás å ott mondott valamit, amely engem majdnem megält

egy dálutàn. Sârt, az káså este volt ás án felvettem åt a hàtamra
çgy, felvettem a vàllamra ás elkezdtem simogatni âgy. Ás å azt
mondta, “Papa, kárlek menj el Mamàárt es hozd åt ide.”

Ás azt mondtam, “Ádes, nem tudom idehozni Mamàt.
Jázus^”

Mondta, “Hàt, mondd meg Jázusnak, hogy kèldje el nekem
Mamàt. Akarom åt.”

Ás azt mondtam, “Hàt, ádes, án^án ás te el fogunk menni
egyszer hogy meglàtogassuk åt.”

Ás å megàllt, azt mondta, “Papa!”
Ás án azt mondtam, “Igen?”
Mondta, “Làttam a Mamàt ott fent a felhån.”
Istenem, majdnem megält engem! Azt gondoltam,

“Istenem! ‘Làttam a Mamàt ott fent a felhån.’” Egyszeræen
majdnem elàjultam. Magamhoz äleltem a kis pajtàst fent az
älemben çgy, ás csak lehajtottam a fejemet, bementem.

Napok teltek el. Nem tudtam elfelejteni azt. Prãbàltam
dolgozni. Nem tudtam visszamenni haza, az màr täbbá nem egy
otthon volt. Ás án maradni akartam. Nem volt semmink, csak
az äreg szakadozott bçtor, de az valami olyan volt, amit å ás án
egyètt álveztènk. Az otthon volt.
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Emlákszem hogy egy napon megprãbàltam dolgozni a
käzszolgàlatnàl. Felmàsztam, hogy megjavâtsak egy rági
màsodlagos szekunder àramkärt, amely lelãgott, nagyon koràn
reggel volt. Ás án felmàsztam arra a keresztre. (Ás án nem
tudtam lemondani a gyermekemrål. El tudtam viselni a
feleságem tàvozàsàt, de a babàát azt nem, å olyan piciny volt.)
Ás án ott voltam fent, ás ánekeltem, “Messze fent egy hegyen,
àllt egy rági Kereszt.” Ás a primár szàl lefutott a
transzformàtorhoz ás kiment a (tudjàtok) szekunderba. Ás án
ott lãgtam azon. Ás tärtánetesen odanáztem, ás a nap mägättem
jätt fel. Ás ott kinyçjtottam a kezeimet ás ott volt a Keresztnek
a jele a_a domboldalon. Azt gondoltam, “Igen, az án bæneim
voltak, amelyek Åt odatetták.”

Azt mondtam, “Sharon, ádes, a Papa annyira akar làtni
táged, ádes. Hogy mennyire szeretnálek táged çjra a karjaimban
tartani te ádes kicsi.” Magamon kâvèl kerèltem. Hetek mçltak
el. Lehçztam a gumikesztyæmet. Kát ezer hàromszàz volt, ott
kåzvetlen az oldalamnàl. Lehçztem a gumikesztyæmet.
Mondtam, “Istenem, án nem szâvesen teszem ezt. Án egy gyàva
vagyok.” “De, Sharry, a Papa làtni fog táged ás a Mamàt egy
pàr perc mçlva.” Elkezdtem lehçzni a kesztyæmet, hogy
ràtegyem a kezem a kátezer hàromszàz voltra. Az száttärná^
Nos, benned mág vár sem maradt volna. Ás âgy án_án_án
elkezdtem lehçzni a kesztyæt, ás valami tärtánt. Amikor
magamhoz tártem, ott èltem a fäldän, kezeim âgy felemelve az
arcomhoz, ás sârtam. Az Isten kegyelme volt, màskepp án nem
tartottam volna itt gyãgyâtã szolgàlatot, ebben biztos vagyok. Å
volt az, aki megvádte az Å ajàndákàt, nem engem.

Elindultam haza. Befejeztem, eltettem a szerszàmaimat. Ás
visszamentem, ezt mondva, “Haza fogok menni.”

Elindultam a hàz kärèl, ás bevittem a postàt a hàzba,
valahogy hideg volt, ás bementem. Nekènk egy kis szobànk
volt, án ott aludtam egy kis tàbori àgyon, ás a fagy käzeledett,
ás az a rági kàlyhànk volt. Vettem a postàt, ás belenáztem, ás az
elså dolog amely ott volt, az å kis karàcsonyi megtakarâtàsa,
nyolcvan cent, “Sharon Rose Branham kisasszony.” Ime ott
volt, çjra minden elålrål.

Án vadår voltam. Odanyçltam ás magamhoz vettem a
puskàmat, pisztolyomat a tokbãl. Azt mondta, “Uram, án_án
nem tudok tovàbb menni, án_án meghalok. Án_án annyira
gyätrådäk.” Visszahçztam a kakast a puskàn, fejemhez tettem,
ott tárdeltem a tàbori àgyon a sätát szobàban. Mondtam, “Mi
Atyànk, Aki vagy a Mennyben, szenteltessák meg a Te Neved.
Jäjjän el a Te Orszàgod, legyen meg a Te akaratod,” ás ahogy
megprãbàltam, ás megnyomtam a ravaszt olyan eråsen
ahogyan tudtam, ezt mondtam, “a fäldän, amikáppen a
Mennyben. Add meg nekènk ma a mindennapi kenyerènket.”
Ás nem sèlt el!
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Ás azt gondoltam, “Ãh Istenem, Te csupàn darabokra tápsz
engem? Mit tettem án? Mág meghalni sem engedsz engem.” Ás
ledobtam a puskàt, ás akkor elsèlt ás àtlått a szobàn. Azt
mondtam, “Istenem, miárt nem halhatok meg ás kerèlhetek ki
ebbål? Egyszeræen nem tudok tovàbbmenni. Kell hogy tegyál
valamit velem.” Ás leestem ás elkezdtem sârni az en kicsi äreg
koszos hàlãhelyemen.

El kellett hogy aludjak. Nem tudom, hogy vajon aludtam,
vagy mi tärtánt.

Mindig vàgyakoztam Nyugatra. Mindig akartam egy olyan
kalapot. Apàm lovakat tärt be fiatal napjaiban, ás án mindig
akartam egy olyan kalapot. Ás Demos Sharian Testvár vett
nekem egyet tegnap, ez az elså ilyen amely nekem volt (valaha
volt), egy olyan nyugati fajta kalap.

Ás gondoltam, hogy le fogok menni, a prárin keresztèl,
ánekelve az áneket, “A szekár egyik kereke el van tärve, a
farmon egy tàbla, ‘Eladã’.” Ás amint tovàbbmentem,
ászrevettem egy äreg letakart szekeret, mint egy rági prári
sàtorszekár, ás a kerák el volt tärve. Persze, az az án ässzetärt
csalàdomat àbràzolta. Ás amint käzeledtem, odanáztem ás ott
volt egy_egy igazàn száp, fiatal làny, kärèlbelèl hçsz áves,
szåke leomlã haj ás kák szemek, fehárbe ältäzve. Odanáztem rà,
ás ezt mondtam, “Jãnapot kâvànok.” Tovàbb mentem.

Å azt mondta, “Hello, Papa.”

Ás visszafordultam, mondtam, “Papa?” “Hàt,” mondtam,
“hogyan tudja Kisasszony^hogyan lehetek az än papàja,
amikor annyi idås mint án?”

Å mondta, “Papa, te csupàn nem tudod, hogy hol vagy.”

Ás azt mondtam, “Hogy árti ezt?”

Å mondta, “Ez a Menny.” Mondta, “A fäldän án a te kicsi
Sharonod voltam.”

“Hàt,” mondtam, “ádes, te csak egy kicsiny baba voltàl.”

Mondta, “Papa, a kisbabàk itt nem kisbabàk, åk
halhatatlanok. Soha nem äregednek meg, ás soha nem nånek.”

Ás mondtam, “Nos, Sharon, ádes, te_te egy száp fiatal
asszony vagy.”

Mondta, “A Mama vàr ràd.”

Ás mondtam, “Hol?”

Mondta, “Fent az çj otthonotokban.”

Ás mondtam, “Çj otthon?” A Branhamok vàndorlãk, nekik
nincsenek otthonaik, åk csak^Ás azt mondtam, “Hàt, nekem
soha nem volt otthonom, ádes.”
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Azt mondta, “De neked van itt fent egy, Papa.” Án nem
akarok egy gyermek lenni, de ez szàmomra olyan valãsàgos.
[Branham Testvár zokog_Szerk.] Ahogy elkezdek erre
gondolni, minden çjra visszajän. Azt mondta, “Neked van itt
egy Papa.” Tudom hogy nekem van odaàt egy, ás egy napon
odamegyek. Azt mondta, “Hol van Billy Paul, a bàtyàm?”

Ás azt mondtam, “Hàt, otthagytam åt Broy asszonynàl,
csak egy pàr perccel ezelått.”

Mondta, “A Mama làtni akar táged.”
Ás megfordultam ás odanáztem, ás ott nagy palotàk àlltak,

ás Isten Dicsåságe kärèlättæk volt. Ás hallottam egy Angyali
kãrust ánekelni, “Az án Otthonom, ádes Otthonom.”
Elindultam fel egy hosszç lápcsån, olyan gyorsan futva
amennyire tudtam. Ás amikor odaártem az ajtãhoz, å ott àllt,
egy fehár ruha volt rajta, a fekete hosszç haja, betakarva a
hàtàt. Kinyçjtotta a karjait, ahogy å mindig tette, amikor án
fàradtan hazaárkeztem a munkàbãl, vagy valami.
Megragadtam a kezeit, ás azt mondtam, “Ádes, làttam ott lent
Sharont.” Mondtam, “Száp lànnyà lett, ugye?”

Å azt mondta, “Igen, Bill.” Mondta, “Bill.” Karjaival
àtälelet, (ás azt mondta) csak a vàllaim kärá, elkezdett
simogatni ás azt mondta, “Fejezd be az aggãdàst ártem ás
Sharonárt.”

Mondtam, “Ádes, án nem tehetek rãla.”
Azt mondta, “Most Sharonnak ás nekem jobb dolgunk van,

mint neked.” Ás azt mondta, “Ne aggãdj felålènk täbbá.
Megâgáred ezt nekem?”

Ás azt mondtam, “Hope,” mondtam, “Olyan magànyos
voltam nálkèled ás Sharon nálkèl, ás Billy àllandãan sâr
ártetek.” Mondtam, “Nem tudom hogy mit csinàljak vele.”

Ás azt mondta, “Minden rendben lesz Bill.” Mondta, “Csak
âgárd meg nekem hogy täbbá nem aggãdsz.” Ás azt mondta,
“Leèlnál?” Ás kärbenáztem ás ott volt egy nagy fotel.

Ás emlákszem, hogy prãbàltam vàsàrolni egy fotelt. Most,
zàràskánt. Prãbàltam vàsàrolni egyszer egy fotelt. Nekènk
csak olyan rági_rági käzänságes fa-aljç szákeink voltak a
reggelihez. Nekènk azokat kellett hasznàlnunk, az egyedèli
szákeket amelyek nekènk voltak. Ás mi vehettænk egy olyan
száket, amelynek le tudod engedni a hàtuljàt, mint egy^Án
elfelejtettem hogy milyen fajta pihenå karosszák. Ás az
tizenhát dollàrba kerèlt, ás kifizethettál hàrom dollàrt, ás
hetente egy dollàrt. Ás mi vettènk egyet. Ás, ãh, amikor
bejättem^ Egász nap dolgoztam, ás prádikàltam ájfálig az
utcàkon, ás ahol csak prádikàlhattam.

Ás_ás egy napon lemaradtam a fizetássel. Nem tudtuk
megtenni, ás nap nap utàn eltelt, ás vágèl egy napon eljättek ás
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elvitták a fotelemet. Aznap este soha nem fogom elfelejteni,
hogy å sètätt nekem egy cseresznyetortàt. Szegány kis lálek,
å_å_å tudta, hogy án csalãdott leszek. Ás a vacsora utàn azt
mondtam, “Miárt vagy olyan jã kedvæ ma este, ádes?”

Ás azt mondta, “Mondjuk azárt, mert àtkèldtem a fiçkat a
szomszádba, hogy àssanak neked náhàny halàszfárget. Nem
gondolod hogy le kellene mennènk a folyãhoz halàszni egy
kicsit?”

Ás azt mondtam, “Igen, de^”

Ás å elkezdett sârni. Tudtam, hogy valami nincs rendben.
Volt egy elkápzelásem, mert åk màr kèldtek nekem egy
ártesâtást, hogy el fogjàk azt vinni. Ás mi nem tudtuk a heti egy
dollàrt kifizetni. Nem tudtuk, nem^nem tudtuk megengedni.
Karjaival àtkarolt, ás án odamentem az ajtãhoz ás a szák nem
volt ott.

Ott Fent å azt mondta nekem, âgy szãlt, “Emlákszel arra a
fotelra, Bill?”

Ás mondtam, “Igen ádes, emlákszem.”

Mondta, “Ez az, amire te gondoltàl, ugye?”

“Igen.”

Mondta, “Hàt, ezt màr nem fogjàk elvenni, ez màr ki van
fizetve.” Mondta, “Èlj csak le egy percre, szeretnek veled
beszálni.”

Ás azt mondtam, “Ádes, án ezt nem ártem.”

Ás å azt mondta, “Igárd meg nekem Billy, âgárd meg
nekem, hogy täbbá nem fogsz aggãdni. Te most vissza fogsz
menni.” Ás mondta, “Igárd meg nekem, hogy nem fogsz
aggãdni.”

Ás mondtam, “Azt nem tudom megtenni Hope.”

Ás ápp akkor magamhoz tártem, a szobàban sätát volt.
Kärbenáztem, ás áreztem magam kärèl az å karjàt. Azt
mondtam, “Hope, itt vagy a szobàban?”

Elkezdett simogatni engem. Azt mondta, “Meg fogod ezt
nekem âgárni Bill? Igárd meg nekem, hogy nem fogsz
meghàzasodni^Aggãdni täbbá.”

Mondtam, “Megâgárem neked.”

Ás amikor aztàn kátszer vagy hàromszor megsimogatott
engem, ás aztàn elment. Felugrottam ás felkapcsoltam a
villanyt, mindenhol megnáztem, de elment. De å egyszeræen
kiment a szobàbãl. Å nem halt meg, å mág ál. Å egy Keresztány
volt.
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Billy ás án nem olyan rágen kimentènk ide a sârhoz, vittènk
kis viràgokat az ádesanyjànak ás a hugànak, egy Hçsvát
reggelen, ás megàlltunk. Ás a kis pajtàs elkezdett sârni, azt
mondta, “Papa, az án mamàm ott van lent.”

Azt mondtam, “Nem, ádes. Nem, å nem ott van lent. A
hugod nincs ott lent. Nekènk itt van egy betakart sâr, de
messze a tengeren tçl van ott egy nyitott sâr, ahol Jázus
feltàmadt. Ás egy napon Å el fog jänni, ás elhozza Magàval a
hugodat ás a mamàt.”

Án ma a csatamezån vagyok baràtaim. Án_án egyszeræen
nem tudok täbbet mondani. Án^[Branahm Testvár
sâr_Szerk.] Isten àldjon meg benneteket. Hajtsuk meg a
fejènket egy percre.

Ã Uram! Sokszor, Uram, biztos vagyok benne, hogy az
emberek nem ártenek, amikor azt gondoljàk, hogy ezek a
dolgok kännyen jännek. De eljän egy nap, amikor Jázus el fog
jänni ás mindezek a fàjdalmak el lesznek tärälve. Imàdkozom
Mennyei Atyàm, hogy segâts nekènk hogy fel legyènk kászèlve.

Ás az utolsã âgáret, amikor án megcsãkoltam åt az arcàn
azon a reggelen, hogy talàlkozni fogok vele ama napon.
Hiszem, hogy å ott fog àllni az oszlopnàl, az án nevemet
kiàltva. Án azãta hæságes maradtam az âgárethez Uram, kärbe
a vilàgon, minden fajta helyen megprãbàltam az Evangáliumot
vinni. Megäregedve most ás megfàradtam, án meg vagyok
viselve. Egy napon be fogom zàrni ezt a Bibliàt, az utolsã
alkalommal. Ás Istenem, tarts meg hæságesen az âgárethez.
Tartsd meg kärèlättem a Te kegyelmedet, Uram. Ne engedj
ennek az áletnek a dolgaira tekinteni, hanem hogy áljek az
ezen tçl lávå dolgokárt. Segâts nekem, hogy becsèletes legyek.
Nem kárek egy kännyæ viràgàgyat, nem Uram, amikor az án
Krisztusom meghalt ott szenvedásek alatt. Ás mind a täbbiek is
çgy haltak meg. Nem kárek semmilyen kännyæ dolgot. Csak
hadd legyek becsèletes Uram, hæságes. Hadd szeressenek az
emberek çgy, hogy án åket Tehozzàd tudjam vezetni. Ás egy
napon amikor mindennek váge ás mi ässzegyèlènk az äräkzäld
fàk alatt, án szeretnám megfogni az å kezát ás odavezetni åt,
hogy megmutassam neki az Angelus Templom nápát ás az
ässzes täbbit. Az egy pompàs idå lesz akkor.

Imàdkozom, hogy a Te irgalmad nyugodjon meg
mindnyàjunkon itt. Ás azok akik itt vannak Uram, talàn mág
nem ismernek Táged. Ás talàn vannak nekik náhàny kis
szeretteik odaàt a tengeren tçl. Ha åk mág soha nem tältätták
be âgáreteiket, akkor tegyák meg azt most, Uram.

Mialatt a fejènk meg van hajtva, kâvàncsi vagyok, hogy
ebben a nagy, hatalmas auditoriumban ma dálutàn hànyan
mondjàk käzèletek, “Branham Testvár, án is szeretnák
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talàlkozni a szeretteimmel. Án_án nekem vannak szeretteim
odaàt a folyãn tçl?” Talàn tettetek egy âgáretet, hogy talàlkozni
fogtok velèk, talàn amikor mondtad Ádesanyàdnak, hogy
“viszontlàtàsra” ott fent a sârnàl azon a napon, talàn amikor a
kis hugodnak “viszontlàtàst” mondtàl, vagy a Papàdnak, vagy
valakinek a sârnàl, megâgárted, hogy talàlkozni fogsz velèk ás
te_te mág nem vágezted el az elåkászèletet. Nem gondoljàtok
hogy ez most a megfelelå idå erre?

Bocsàssatok meg nekem a letärtságemet. De, ãh nekem,
nem is gondolod baràtom. Nem tudod hogy micsoda_micsoda
àldozat! Ez alig egy kis rász, alig, az áletemtårtánetábål.

Hànyan szeretnátek most felemelni a kezeteket ás idejänni
imàárt, mondva, “Szeretnák talàlkozni a szeretteimmel?”
Àlljatok fel a hallgatãsàgbãl ás gyeretek le ide. Megtennátek
azt? Ha valaki mág soha nem tette meg az elåkászèletet. Isten
àldjon meg, uram. Làtok egy koros szânesbåræ embert kijänni,
màsok is jännek. Mozogjatok, ti ott fent az erkályen, csak
gyertek ki a lejàrãkra. Vagy àlljatok fel, ápp most, ti akik
akarjàtok hogy megemlákezzènk rãlatok az ima szavàban. Ez
az. Àlljatok fel most a làbatokra. Ez jã. Àlljatok fel mindenhol,
ti akik azt mondanàtok, “Nekem van egy apàm odaàt, nekem
van egy anyàm vagy egy szerettem odaàt. Oda akarok menni,
hogy làssam åket. Talàlkozni akarok veluk bákáben.” Legyetek
szâvesek àlljatok fel, csak àlljatok fel a làbaitokra mindenhol a
hallgatãsàgban. Àlljatok fel ás mondjàtok, “Án el akarom
fogadni.”

Isten àldjon meg hälgyem. Isten àldjon meg ott hàtul. Ás
àldjon meg táged ott fent. Az Çr àldjon meg táged itt, uram. Jãl
van. Fent az erkályen, az Çr àldjon meg benneteket. Teljesen
kärbe, mindenhol, àlljatok fel most hogy imàdkozzunk, mialatt
a Szent Szellem itt van ás mozog a mi szivænk felett,
hogy_hogy_ hogy megtårje.

Tudjàtok, amire a gyèlekezetnek ma szèkságe van, az egy
megtårás. Le kell hogy menjènk a Fazekas Hàzàhoz. A mi
merev hàzilag kászâtett teolãgiànk náha nem mækädik olyan
jãl. Amire nekènk szèkságènk van, az egy rágimãdi megtårás,
bænbànat a szâvènkben, termákennyá kell vàlnunk Isten felá.
Ez mindenki most, akik kászek felàllni?

Hajtsuk meg akkor a fejènket imàra.

Ãh, Uram, Aki Jázust visszahoztad a^a halàlbãl, hogy
mindannyiunkat megigazâts hit àltal, hogy hiszènk.
Imàdkozom Uram, hogy ezek akik most felàlltak, fogadjanak el
Táged, imàdkozom, hogy kapjanak bocsànatot. Ás, ãh, Uram,
imàdkozom, hogy åk fogadjanak el Táged, mint az å
Megvàltãjukat ás Kiràlyukat ás Szerelmesèket. Ás van nekik
talàn egy mama, vagy egy papa, vagy valaki a tengeren tçl. Egy
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dolog biztos, hogy nekik van egy Megvaltãjuk. Legyenek nekik
bæneik megbocsàjtva, ás az å, ässzes gonoszsàgaik legyenek
kitärälve, hogy az å lelkèk legyen megmosva a Bàràny
Váráben, ás áljenek åk bákáben ezutàn.

Ás egy dicsåságes napon, amikor mindennek váge, gyæljènk
ässze a Te Hàzadnàl ás legyènk ott mint feltärhetetlen
csalàdok, hogy talàlkozzunk a mi szeretteinkkel, akik a màsik
oldalon vàrnak. Ezt, mi åket àtadjuk Neked, hogy, “Te tartsd
meg åket täkáletes bákesságben, akiknek a szâve Nàla maradt.”
Add meg, Uram, amint mi àtadjuk åket Neked. A Te Fiadnak,
az Çr Jázusnak Neváben. Àmen.

Isten àldjon benneteket. Biztos vagyok benne, hogy a
lelkászek làtjàk, hogy hol àlltok, ás ott lesznek nàlatok egy pàr
perc mçlva.

Ás most azokhoz, akik imajegyet fognak kapni. Billy, hol
van Gene ás Leo, ott vannak hàtul? Itt vannak, hogy kiadjàk
egy pàr perc mçlva az imajegyeket. A testvár imàban el fogja
bocsàjtani a hallgatãsàgot, ás az imajegyek ki lesznek adva.
Rävidesen vissza fogunk jänni, hogy imàdkozzunk a
betegekárt. Rendben van Testvár. `
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Illinois-ban, U.S.A.-ban.

Ezek az Èzenetek William Marrion Branham Testvártål, eredetileg nyomtatva
Angolul a Làbnyomok Az Idå Homokjàn-ban, 1975 Àprilisban, le lett váve
magnãszalagrãl, ás nyomtatva csonkâtatlanul Angolban. Ez a Magyar fordâtàs
kiadva volt 1997-ben a Voice Of God Recordings-tãl.
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