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A Rokon Megváltó

` Charlie, gyere ki az oszlop mägèl, ás gyere ide fel, ás
vegyál magadnak egy száket; gyere ide fel. Testvárnå, van

ott hàtul valahol egy szák, amelyet be tudnànk ide szorâtani?
Van itt áppen egy hely, hälgyem. Gyere egyenesen fel ide. Ide
Charlie, gyere ide, ás èlj le itt fent Banks mellett, hogy ne
kelljen àllnod. Valahànyszor a fiç idejän egász Kentucky-bãl,
å ide feljän^å àll minden reggel, ás âgy mi felhâvjuk åt ápp
ide.

2 Van itt egy hely ápp a sor vágán, itt, van egy hely
màsvalakinek. Van ott hàtul egy hälgy, aki àll, ott hàtul? Gyere
ide fel. Ás ápp itt van egy szák testvárnå, fent egász käzel;
gyere egybål elåre. Ás_ás feltátelezem, hogy van valaki ott
tolãszákben. Ugye? Igen. Itt van käzvetlenèl odább egy màsik
szák. Ha valaki akar onnan hàtulrãl egyet, akkor van itt ápp
egy èlåhely. Ápp itt is van fent egy, csak foglaljàtok el. Igen,
nekènk ápp van itt egy.

3 Nos, gyere egybål, ás foglalj helyet ás csak árezd^Mi azt
akarjuk, hogy ti_hogy ti legyetek kányelemben, mialatt
megprãbàljuk az Çr Igáját hozni.

4 Ãh, az biztos, hogy nagyon jã itt lenni. Nem làttam
Charlie-t az emelványen. Ott van hàtul? Nos, hozzàtok åt ide
ki. Ha nem,^án Charlie-val voltam ott lent az elmçlt pàr
napon, ás án nem çszhatom meg análkèl, hogy el ne menjek a
hàzàhoz, ás ne egyek, âgy án fel fogom åt hozni az emelványre
ma reggel. Minden nap, ha å feljän ide, akkor å ott àll a fal
mellett, ás àtadja valakinek a helyát. Igy án kináztem ma
reggel, ás làttam åt ott àllni. Azt gondoltam, “Felhozom åt
most ide.” Nos, ez egy^Ez ragyogã. Most ma reggel nekènk
Russell Cox Testvár fogja hozni az èzenetet [Branham Testvár
nevet_Szerk.]. Hol van Nellie? Án^Ez egy jã lovaglàs lesz a
szàmàra. Igen, ez az.

5 Hàt, az biztos, hogy án nagyon ärèläk hogy olyan sok
baràtunkat làttam kint. A mçlt vasàrnap amikor elmentem, án
egász háten rosszul áreztem magam. Itt èlt egy jã baràtom
egászen lent Dálrål, West Testvár. Ás án kärbementem a
hallgatãsàgon kásåbb, ás azt mondtam, “Ärèläk, hogy làtom
ezt-ás-ezt, ás ezt-ás-ezt,” ás egyenesen àtnáztem West Testvár
fälätt ás egyàltalàn_egyàltalàn nem vettem åt ászre
mindaddig, amâg elindult kifelá. Ás azutàn án egász háten azt
gondoltam, hogy West Testvár azt gondolja hogy án_hogy án
szàndákosan náztem el felette. De å egy_å egy Keresztány, âgy
å jobban tudja ezt. Å tudja, hogy án egy igazi baràt vagyok. Ás
án tudom, hogy å tudja, hogy án nem tennám meg ezt.
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6 Gondolkoztam ma reggel lefelá jävet, hogy talàlkozni
fogok emberekkel akik kèlänbäzå helyekrål jättek^Most itt
van West Testvár ma reggel çjra ott hàtul. Ás Kidd Testvár ás
Testvárnå is itt vannak Ohiã-bãl. Ás náhàny^tudom, hogy
Evans Testvár itt van. Tegnap dálutàn elmentem meglàtogatni
åt a motelban, de azt hiszem, hogy å kint volt Fred Testvárrel
ás a täbbiekkel. Ás åk egászen Macon, Georgia-bãl jättek;
minden vasàrnap idejännek, amikor beszálek. Macon, Georgia-
bãl, ez egy hosszç çt onnan. Az kärèlbelèl 1200 km. vagy täbb
azt hiszem, onnan lentrål. Ideutaznak a csalàdjàval minden
nap, amikor beszálek. Ás ez hæság.
7 Ás án voltam egy^Akkor ha neked ilyen baràtaid
vannak, akik melletted akarnak àllni^Most ha^Az
emberek nem azárt jännek ide ebbe a kis tabernacle-ba
egászen Georgia-bãl ás Ohiã-bãl, ás az orszàg kèlänbäzå
rászeibål hogy engem hallgassanak. Åk azárt jännek ide, mert
hiszik az Èzenetet. Ez az, amit åk hisznek. Åk hiszik az
Èzenetet. Ás akkor nekem mennyire becsèletesnek ás
åszintánek kell lennem az Èzenettel. Mert nem_nem csupàn
magamat, ha helytelenèl megyek, hanem màsokat is
helytelenèl vezetek. Làtjàtok? Ás azutàn Isten felelåsnek fog
engem tartani az å hibàjukárt, mert án voltam az, aki ezt
tanâtottam. Làtjàtok?
8 Ás mondom nektek, hogy ez bizonyosan mályen
elgondolkoztat táged, amikor ilyen ártelemben kezdesz
gondolkozni. Igy án_án mindannyiotokat becsèllek. Olyan
kedves tudni azt, hogy ti leutaztàtok azokat a szàz
márfäldeket kockàzatos utakon, ás azokon a szuper
autãpàlyàkon, ahol balesetek ás dolgok^A ti Istenben lávå
hitetek àtkormànyoz benneteket valahogy, idehoz benneteket,
ás vissza is visz. Mi annyira ärèlènk hogy ilyen tâpusç
baràtaink vannak. Ás imàdkozom, hogy legyen rajtatok Isten
gazdag àldàsa.
9 Most, a mçlt vasàrnap, án_án azt mondtam, “Nos, mi
fogunk beszálni ás azutàn án egyszeræen fel fogom hâvni az
imasort.” Megprãbàltam kigondolni valamilyen mãdot azárt,
hogy talàljak egy mãdot arra, hogy mág täbb emberárt tudjak
imàdkozni. Ás ha mág sok olyat fogok vezetni, mint az elmçlt
vasàrnap, akkor án^akkor valakinek ártem fog kelleni
imàdkozni. Majdnem kát ãra volt, amikor elmentem innen. Ás
án_án_án nem adtam ki imajegyeket.
10 Az imajegyek kiosztàsa az egy kemány munka. Nem
tudom, hogy vajon ti tudjàtok-e vagy sem^az emberek
gyælälnek táged. Ás Banks Wood Testvár azt mondta az egyik
nap, mialatt lent voltunk ott Kentucky-ban, hogy å änkánt
vàllalnà, ás kiadnà az imajegyeket ha Billy nem jänne be. Igy
Billy, mivel å az án sajàt fiam, tudjàtok, mert åk^kaptam
egy pàr levelet, “Å âgárt nekem egy imajegyet, ás nem adott
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nekem, az a kis patkàny!” Igy åk^Å nem tud mindenkinek
adni. Ás mi nem tudunk tçl sok embert bevenni a sorba.
Làtjàtok, neki vádelmeznie kell engem.

11 Ás_ás amikor mi elmentènk, akkor a menyem azt mondta,
“Bill, neked vissza kell hâvnod Billy-t az imajegyekkel^”
mondta, “^màskápp nem sokàig fogod bârni.”

12 Ás âgy^De ahol án a hibàt elkävettem, az volt, hogy
elkezdtem a felismerás ajàndákàval, ás azutàn valaki visszajätt
ás azt mondta, “Elfelejtettem, hogy a Mama imàdkozàst kárt.”
Ti tudjàtok, hogy åk miárt jännek vissza. Az a felismerás
ajàndáka miatt van, làtjàtok. Igy^De án nem hibàztatom
åket. Án ugyanazt csinàlnàm. Làtjàtok? Án egyszeræen
csinàlnàm^Mi emberek vagyunk, ás mindnyàjan álni
akarunk, ás akarjuk tudni, hogy mit tegyènk. Ez az amik
vagyunk^De te ezekkel a dolgokkal csak olyan messzire
mehetsz, ás^egy ajàndákkal, ás azutàn te egyszeræen ki vagy
mosva, amikor ez egy pàrszor megtärtánik.

13 Ás âgy Banks Testvár akarta kiosztani ma reggel az
imajegyeket, ás Billy tegnap este tärtánetesen bejätt. Igy án_án
azt gondoltam, hogy borzasztã lenne, ha egy ilyen mint Woods
Testvár, akinek jã hâre van, ás egyebek, hogy å adnà ki az
imajegyeket. Az emberek vesszenek ässze vele. Gondolom,
hogy Billy nem bànja. Åvele màr olyan hosszç ideje
veszekedtek, hogy å csupàn annyiban hagyja. Rendben van.

14 Most_most ezen a kävetkezå háten nekem Dallas-ban kell
lennem, a most kävetkezå pántek este a Gyãgyâtàs Hangja
ässzejävetelen. Ha van valaki azon a kärnyáken, akkor án ott
leszek arra az egy estáre, hogy beszáljek az å ässzejävetelèkän.
Án a Käzässág Megkäzelâtáse támàjàrãl akarok beszálni, ha az
Çr çgy akarja.

15 Ás azutàn talàn a kävetkezå vasàrnap, ez a most kävetkezå
vasàrnap lesz, ha az Çr çgy akarja^Nos án nem vagyok
ebben tçl biztos. De ha az Çr çgy akarja, akkor vissza akarok
jänni ás arrãl a támàrãl akarok beszálni, amelyrål ma kellett
volna beszálnem, A Forgãszálben Lávå Szál-rål. (Ás án ma
akartam imàdkozni a betegekárt.) Ás ez inkàbb valahogy egy
áles dorgàlàs a_a gyèlekezet felá az å bæneiárt ás a^Ás ez
nem egy nagyon jã táma, errål beszálni, amikor te imasort
akarsz kihâvni. Fel kell hogy ápâtsd az emberek hitát egy^egy
imàhoz, ás Istenhez, ás hogy hitèk legyen. Igy án mondtam
Neville Testvárnek, hogy jelentse be, hogy án ma reggel egy
màsik támàrãl fogok beszálni; felápâteni a hitet az emberekben
Isten irànyàba. A màsik beszádek pedig, megdorgàlni az
embereket, mert nem tartjàk be az Isten parancsolatait. Ez a
mãd pedig, kärbeápâteni az embereket, hogy legyen hitèk
Istenben, làtjàtok.
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16 Ás ma reggel hàtul az imaszobàban, illetve ott hàtul a
hangstçdiãban, az án kis äreg baràtom Kidd Testvár, nyolcvan
valahàny^nyolcvan ávesen, èl itt. Sokan käzèletek
emlákeznek, amikor hozzà rohantam egy reggel, mert å_neki
^ez kärèlbelèl egy ávvel ezelått volt, vagy käzel ahhoz.
Haldokolt egy nagyon szärnyæ betegsággel, ás az orvosok egy
hát áletet adtak neki. Vagy nem egy hetet, hanem^Hogy nem
álhet addig a reggelig, amâg ide lehozzàk åt, kärèlbelèl hàrom
reggel idejáig. Ás most^å lement volt 47-re, vagy valami
hasonlã. Ás egy pàr perccel ezelått azt mondta, hogy vissza tárt
60-ra. Azt mondta, hogy çgy árzi magàt, mint egy fiç.
17 Kidd Testvár, vajon nem àllnàl fel, hogy az emberek tudjàk
meg, ki ez az äreg prádikàtor. Ime ott van. Mondjuk ezt, “Hàla
legyen az Çrnak.” Egy ember, aki ràkban haldokolt; ás most
nem abban az àllapotban van. Van neki ott egy kedves kis
tàrsa. Kárem, hogy å is àlljon fel. Án csak^Kidd Testvárnå,
mi lenne, ha felàllnàl ott? Most å^Làtjàtok, hogy milyen
gyorsan fel tud àllni? Jobban mint án. Isten àldja meg Kidd
Testvárt, ás Testvárnåt. Nyugodjon rajtuk az Isten gazdag
àldàsa. Käszänäm Testvárnå.
18 Åk kèzkädtek Kentucky hegyein àt^fel ás le a
szánmezåkän, kizavarva, kirçgva, ás megtráfàlva, èldäztetve,
abbãl álve, amibål tudtak^årält kukoricàval, amit valahol az
äsványen talàltak, ás az Isten Kiràlysàgàárt álnek. Ás nyolcvan
áves, ás mág mindig prádikàlja az Evangáliumot. Most åk
tçlsàgosan megäregedtek ahhoz, hogy kimenjenek, âgy án
imàdkozom az imakendåk felett, ás elkèldäm nekik, ás åk
egyszeræen_egyszeræen folyamatosan viszik ki azokat a
kãrhàzakhoz, ás ehhez hasonlã dolgokat. Az emberek
bemennek ás megkapjàk azokat. Nos, ez valãban megárinti a
szivet, igaz? Ha te nem tudsz kimenni hogy talàlkozz velèk,
akkor kèldhetsz nekik egy imakendåt ilyen mãdon. Az
emberek^van hitèk. Ez nagyon kedves.
19 Rogers Testvár is bent van ma valahol itt, Creech Testvár
apãsa^Nagyon kedves baràtom. Çgy megyek be a hàzàba,
mintha án^lemehettál Charlie-hoz ás Nellie-hez ás a
täbbiekhez ott lent, nos, ás ott lent Kentucky-ban. Ás lejàrtam
oda, ás àllandãan vele vadàsztam. Ás itt nem olyan rágen,
kärèlbelèl tizenhàrom hãnappal ezelått a doktor felnyitotta åt
(ràkkal) ás azt mondta, “Váge van.”
20 Ás azt gondoltam, “Az án dràga äreg baràtom^” Az Elså
Vilàghàborç veterànja, egy igazi bàtor ember^ás a csalàdja.
Ás án sok ávvel ezelått megkereszteltem åt a Jázus Krisztus
Neváben, a bænei bocsànatàra, tudva akkor, hogy å be lett
helyezve a_a Krisztus Testábe ás kászen àllt arra, hogy Istennel
talàlkozzon. Azt gondoltam, “Az án dràga testvárem^most
elfog tàvozni.” Az käzvetlenèl az a làtomàs utàn volt^mielått
az a làtomàs hozzàm jätt a Mennyrål. Ás azutàn án lementem,
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hogy meglàtogassam åt, ás bejätt a szobàba egy szivàrvàny.
Isten megvàltoztatta a dolgokat. Ez tizenhàrom hãnappal
ezelått volt ás å mág ma is itt van, ás eszik.
21 Bevett valamilyen fajta^bevett valamilyen kán
tablettàkat, amelyek megágetták ott a torkàban. Ás å bent lesz
az imasorban, azt hiszem, ma reggel. Feljän ás án tudni fogom,
hogy bejelentsem miutàn Billy màr kiadta. ^vagyis tudni
fogom, hogy åk ki fogjàk adni az imajegyeket. Tehàt án
mondtam az å våjánek, az án jã baràtomnak, Creech
Testvárnek, hogy hozza_hozza åt fel. Ás án gondoltam, hogy ha
elkerèlnám, akkor utàna elkapnàm åt ás bevinnám itt az egyik
imaszobàba. De neki van imajegye, ás án azt mondtam, “Busty
szeretnám, ha kimennál oda.” Az å neve Everett, de mi åt
räviden csak Busty-nak hâvjuk. Ás å_å^Án azt mondtam,
“Menjál ki ás àllj be az imasorba. Án inkàbb addig imàdkozom
árted, amâg a kenet rajtam van erre.” Igy án ezt szeretem. Án
tudom, hogy ha imàt akarnák kárni, akkor olyan valakit
akarnák, aki fel van kenve, amikor imàdkoznak ártem.
22 Most lapozzunk a mi Bibliànkban ma reggel^Nyissuk ki
a Ruth Känyvánál. Ás án olvasni fogok náhàny Iràsheleyet
ebbål^a Ruth Känyvábål. Ás most käzvetlenèl mielått
megkäzelâtjèk ezt a támàt, ás ha lehet, akkor szeretnám
bejelenteni a ma reggeli támàmat. Çgy szãl, hogy: A Rokon
Megvàltã. Ás szeretnám ezt a megvàltàs tekintetáben nágy
kèlänbäzå szemszägbål megkäzelâteni.
23 Gondoltam^a mçlt vasàrnap arrãl prádikàltam, hogy
mikánt jätt Krisztus, hogy megvàltson bennènket. Ás azutàn
ma án arrãl akarok beszálni, hogy: Mi az a Megvàltã? Ás
hogyan lett Å egy Megvàltã? Ás emlákezzetek, hogy egy
Megvàltã teljesen megvàlt benneteket akkor, amikor Å megvàlt
benneteket; a ti bæneitekbål, betegságeitekbål, ás mindenbål
ami helytelen. Å egy Megvàltã.
24 Most mielått megkäzelâtjèk ezt, hajtsuk meg a fejènket ás
szãljunk Hozzà ima àltal. Ás most mikäzben fejènk meg van
hajtva, szeretnám tudni, hogy hànyan vannak itt ma reggel az
Å Jelenlátáben, akik szeretnák hogy imàban megemlákezzènk
rãluk, emeljátek fel a kezeiteket, ás mondjàtok, “Istenem, Te
tudod az án kárásemet”? Isten àldjon meg mindannyiotokat.
25 Mennyei Atyànk, án olyan boldog vagyok ma, hogy van egy
Nagy Magas Hatalom. Tudva, hogy Isten^hogy mi
käzeledhetènk az Å Fiàn, Krisztus Jázuson keresztèl, ás hogy
van egy^egy vàlasz arra, amit kárènk. Amint az elmçlt
ässzejävetelen mi beszáltènk arrãl^hogy mikánt az emberek
vàndoroltak bàrànybåräkben ás kecskebåräkben, ás
elhagyottak voltak, ás kerestek egy Vàrost, amelynek Ápâtåje ás
Alkotãja Isten volt. Tudva, hogy ha bàrcsak egyszer
megkäzelâthetnák Åt, hogy megtalàlhatnàk azt ahol Å
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volt^Amint a hajdani Jãb, aki azt mondta, “Bàrcsak
elmehetnák ás kopogtathatnák az Å ajtajàn,” màs mãdon.
“Bàrcsak megtalàlhatnàm azt, ahol Å_Å lakozik, akkor án
Åvele Hazamennák, ás_ás szemtål-szembe beszálnák Vele. De
az ember szàmàra nem volt lehetåság azt megtenni, mert
vátkezett, ás elszakasztotta magàt ás Istennek idegenná vàlt.
26 De azon a dràga Szemályen àt, Aki eljätt ás megnyitotta az
utat, ás megbocsàjtotta bæneinket, ás Isten elá hoz bennènket.
Nem mint idegeneket, hanem mint az å Atyjukhoz jävå
gyermekeket. Tudva, hogy Å meg fog adni nekènk minden
kárásènket, amit kárènk. Csak egy tärvány van lefektetve, ás ez
“Ha hiheted.” Ás ez a megàllapodàs. Sàtàn azt àllâtja, hogy mi
nem fogunk hinni, ás Isten azt mondja, hogy mi hinni fogunk.
Most a csata folyik, ás a däntást nekènk kell meghozni. Ás
amelyik irànyba meghoztuk a däntásènket, az lesz az, ahogy az
lesz. Ás ez olyan csodàlatosan van megârva, “Minden lehetságes
azoknak, akik hisznek.” Ás mi ma hiszènk.
27 Mi jävènk be ás käzeledènk Hozzàd Isteni kegyárt, kárve
hogy tekints le a mi káráseinkre. Ás minden káz amely
felemelkedett, Te tudod hogy azalatt a káz alatt a szâvben mire
gondoltak. Mert meg van ârva, hogy, “Te tudod az elme
szàndákait ás gondolatait, ás kápes vagy felismerni az elmát.”
Ás mi imàdkozunk Istenènk, hogy Te vàlaszolj nekènk a Te
gazdagsàgod ás kegyelmed szerint minden kárásènkre, amelyek
meg lettek emlâtve.
28 Azt is kárnánk ma Urunk, hogy segâts nekem, aki talàn a
leginkàbb szèkságben van a hallgatãsàg käzèl; tudva hogy ide
van helyezve elám az Çr Jázus Váránek szerzemánye. Talàn
èlnek itt bænäsäk, akik annyira meg vannak kätäzve a bænnel,
hogy neház lenne szàmukra, majdnem lehetetlen lenne
szàmukra az, hogy kijussanak egy helyre, hogy elfogadjàk
Krisztust mindaddig, amâg Sàtàn annyira megkätäzi åket az å
erejável. De tudva, hogy meg van ârva, “Az Án Nevemben
ärdägäket fognak æzni.”
29 Ás adjàl nekènk ma hatalmat Urunk, az Ige prádikàlàsàn
keresztèl, hogy kiæzzèk a kátelkedásnek ás babonànak, meg
fálelemnek minden ärdägát az emberek szâvábål ás elmájábål.
Hogy azok akik nyugtalansàgok ás kátelyek àltal meg vannak
kätäzve, be legyenek hozva Krisztus karjaiba. Ás az is meg van
ârva, hogy “Betegekre fogjàk vetni a kezeiket ás a betegek meg
fognak gyãgyulni.” Ás vannak itt olyanok, akik Keresztányek,
ás meg vannak kätäzve a betegságek dámonjaival.
30 Uram, adj nekem hatalmat ma a Szent Szellem àltal, hogy
megszabadâtsak minden beteg ás lesçlytott szemályt, akik ma
itt vannak az ápèletben. Hogy a nagy Szent Szellemnek legyen
felsåbbrendæságe minden szâvben ás minden testben, akik az
Isteni Jelenlátben vannak. Szãlj hozzànk a Te Igáden
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keresztèl. A Te Igád Igazsàg. Egyszeræen nem tudva, hogy mit
mondjunk, hanem vàrva a Szent Szellem vezetásáre, hogy Å
vezessen ás irànyâtson bennènket minden Igazsàgban. Add
meg Urunk. Vágy dicsåságet Magadnak. Ás kend fel a Te
szolgàdat. Ás a Te Igád màr fel van kenve. Mi dicsáretet adunk
Neked, amint Te azt minden szâvhez elviszed, a szèkságènknek
megfelelåen. Jázus Krisztusnak, Isten Fiànak Neváben kárjèk
ezt. Àmen.
31 A felolvasàs elått elmondanàm ezt a kis szãlàst, amelyet án
annyira szeretek:

Ha olyan folyãk vannak elåtted, amelyeken
nem tudsz àtmenni,

Ás olyan hegyek amelyeken nem tudsz
àtmàszni,

Akkor csak emlákezz, hogy a Mennyben lávå
Isten olyan dolgokra specializàlãdik,

Amelyet màsok nem tudnak.
32 A Ruth Känyvánek 1-så rászábål olvasok:

Nos ás lån azon napokban amikor a bâràk
bâràskodànak^áhság lån a fäldän. Ás elmáne egy
fárfi a Jçda Betlehemábål, hogy Moàb mezeján
tartãzkodják, å meg a feleságe ás a kát fia.

A fárfi neve Elimálek volt, ás^feleságe neve
Naomi^kát fiuk neve pedig^Mahlon ás Kiljon,
efrataiak a Jçda Betlehemábål valãk. Ás eljutànak
Moàb mezejáre, ás ott valànak.

Meghala pedig Elimálek a Naomi fárje;^ás marada
å ás az å kát fia.

Akik Moàbita leànyokat vånek feleságèl: az egyiknek
neve^Orpa volt,^ás a màsiknak neve Ruth: ás ott
lakozànak käzel tâz esztendeig.

^Meghalànak åk is mind a ketten, Mahlon is ás
Kiljon is; ás maradtak az asszonyok^ás marada az
asszony az å kát fia ás fárje nálkèl.

Felkele azárt å ás az å menyei ás å visszatáre Moàb
mezejárål: mert^hallotta vala^hallotta^hogy
meglàtogatta az ÇR az å nápát, hogy adjon nákik
kenyeret.

Ás kimáne arrãl a helyrål ahol volt ás vele a kát
menye; ás menánek az çton hogy visszatárjenek Jçda
fäldjáre.

Ás monda Naomi az å kát menyánek: Menjetek,
tárjetek vissza ki ki az å anyjànak hàzàhoz: Ás
cselekedják az ÇR irgalmassàgot veletek, amikáppen ti
cselekedtetek a megholtakkal ás ánvelem.
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Ás^adja az ÇR tináktek, hogy talàljatok
nyugodalmat, ki ki az å fárje hàzàban. Ás megcsãkolà
åket; ás åk nagy felszãval sârànak.

Ás mondàk náki: Bizony mi veled egyètt tárènk a te
nápedhez!

Naomi pedig mondà, Tárjetek vissza lànyaim! Miárt
jännátek ánvelem? hàt ugyan vannak-á mág fiak az án
máhemben,^hogy ti^akik fárjeitek lehetnánek?

Tárjetek vissza leànyaim! Menjetek mert án màr
vánebb vagyok, semhogy fárjhez mehetnák. Mág ha azt
mondanàm is, hogy van remányságem, mág ha ez ájjel
fárjhez mennák is ás szèlnák is fiakat:

Ugyan megvàrhatnàtok-e åket, amâg felnånek?
Ugyan megtartãztatnàtok-á magatokat^miattok^
hogy fárjhez ne menjetek? Ne, ádes leànyaim! Mert
nagyobb az án keseræságem mint a tietek, mert engem
talàlt az Çrnak keze.

Azok pedig nagy felszãval tovàbb sârànak. Ás Orpa
megcsãkolà az å anyãsàt; Ruth azonban ragaszkodák
hozzà.

Å pedig mondà, Imá a te sãgorasszonyod visszatárt
az å nápáhez, ás az å isteneihez, tárj vissza te is a te
sãgorasszonyod utàn.

Ruth pedig mondà: Ne unszolj, hogy elhagyjalak,
hogy visszaforduljak tåled. Mert ahovà te mágy, oda
megyek; ás ahol te megszàllsz, ott szàllok meg; náped
az án nápem,^ás Istened az án Istenem:

Ahol te meghalsz, ott halok meg, ás ott temessenek el
engem is: çgy tegyen velem az ÇR akàrmit, hogy csak
a halàl^vàlaszt el^engem tåled.

33 Meg akarom nevezni ezt a kis ma reggeli beszádet, ahogy
tanâtom ezt, megprãbàlva a megvàltàsrãl hitet hozni nektek, ás
hogy mi az, ás hogyan kell azt venni. A kävetkezå megnevezást
akarom adni ennek: A Rokon Megvàltã.
34 Nos, megvàltani bàrmit azt jelenti, hogy visszahozni azt.
Valamit, amely el volt veszve mint amit zàloghàzba tettek. Ás
te odamász ás kivàltod azt, az egy àron van visszavàltva.
Azutàn az a te szemályes tulajdonod, miutàn megvàltottad azt.
De a megvàltàs tärványe Izràelben^annak egy rokonnak
kellett lennie, hogy visszavàltson egy tulajdont, vagy valamit,
ami elveszett.
35 A mi tärtánetènk Izràel uralkodãinak az idejáben
kezdådik, akik a bâràk voltak Jãzsuá halàla utàn. Ás hogy
ennek egy nagyon gyänyäræ kápát talàljuk, olvassàtok el az
Elså Sàmuel elså ät vagy hat rászát, ás_ás akkor megkapjàtok
ennek a valãdi tärtánetát.
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36 De mi most àtfogunk ugrani azárt, hogy kivegyèk ebbål a
få ässzefèggást, amelyet án nem olyan rágen elkezdtem
Ruthnak ebben a Känyváben, ás hàrom vagy nágy háten àt
vágeztènk vele. Egyszer elkezdtèk a Jelenásek Känyván, ás egy
ávet vett igánybe kärèlbelèl, hogy àtmenjènk rajta. Egyszeræen
minden kis Iràshely ässzekapcsolãdik a màsikkal teljesen a
Bibliàn kereztèl. Ás Ez gyänyäræ. Ezárt mi tudjuk, hogy a
Biblia ihletve van. Matematikailag ás minden mãdon^
Nincsen semmilyen màs megârt irodalom, amely valahol ne
mondana ellent änmagànak.

37 Ezt a Känyvet majdnem nágyezer áv folyamàn ârtàk, a
Biblia Känyveit. Ás azokat ârtàk^Elfelejtettem csupàn, hogy
hànyan ârtàk azokat. Emlákeztem rà, de^bocsànatot kárek.
Hatvan valamennyit akarok mondani, de án_án_án talàn itt
nincs igazam. Negyven! Negyven ember ârta a Bibliàt
ávezredek alatt, egymàstãl elvàlasztva, soha nem ismerve
egymàst, vagy nem làtva egymàst, ás sok esetben nem is
olvastak a màsik utàn. Ás egyetlen szã sem mond ellent a
màsiknak. Ihletett.

38 Most sok ember náz Ruthnak erre a Känyváre, ás ahogy åk
mondjàk, “Ez a Bibliànak egy szerelmi tärtánete.” A Biblia az
egy szerelmi tärtánet. Az egász Biblia egy szerelmi tärtánet.

39 Ez nem csupàn egy szerelmi tärtánet, hanem Ez egy
prãfáta. Ez nem csupàn egy prãfáta, hanem Ez egy tärtánelem
is. Ez nem csupàn egy_egy szerelmi tärtánet, egy tärtánelem,
egy prãfáta, hanem Ez Maga Isten. Mert, “Kezdetben volt az
Ige, ás az Ige Istennál volt, ás Isten volt az Ige.” Tehàt az Ige
Isten nyomtatott formàban. Ezzel rendben kellene hogy legyen
testvárek. Isten nyomtatott formàban. Jehova Känyvben
nyomtatva. Ás ez nem csupàn valamilyen kitalàlt mese, hanem
ez teljessággel az Igazsàg; Ennek minden szakasza amelytål a
lelketek fègg. Itt van az Igazsàg.

40 Ás Isten alà fogja tàmasztani az Å Igáját. Ás ez a tärtánet
akkor volt ârva, ás az ässzes täbbi rági kázirat, amikor
elkèlänâtetták a Bibliàt (szent emberek), amikor megprãbàltàk
ässzerakni az Ã Testamentumban^Ruthnak ez a Känyve
egyike volt azoknak a kivàlã känyveknek, amelyet åk
elfogadtak. Miárt? Ha ez csupàn egy szerelmi tärtánet, akkor az
ârãk ás az åsi bälcsek miárt fogadtàk el ezt a Känyvet çgy, mint
ihletettet? Mert Ebben van egy elrejtett kinyilatkoztatàs. Ás
ebben az elrejtett kinyilatkoztatàsban te megragadod a valãdi
jelentást ás Az egászen käzel hoz táged Istenhez.

41 Ás án egász lelkembål imàdkozom ma reggel, hogy Isten
ragadjon meg minden szâvet annyira lenyægäzve, hogy Å
jelentse ki Magàt çgy, hogy mi Å ebben a tärtánetben; hogy mi
Å szàmotokra; hogyan kell Åt elfogadni. Ás amikor egyszer
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màr làtjàtok ezt, akkor az annyira egyszeræ, hogy ti
csodàlkoztok hogy mikánt tudtatok valaha is afelett elmenni.
De ezt csak a Szent Szellem jelentheti ki.

42 Nos, sokan olvassàk a Bibliàjukat, olvassàk^csak
felàllnak ás elolvasnak egy oldalt, ás elolvasnak egy oldalt. Igy
soha nem fogod megkapni Azt. Mert Ez rejtályekben van. Ás
Jázus hàlàt adott Istennek azárt, mert Ezt ilyenná tette. Azt
mondta, “Te elrejtetted Ezt a bälcsek ás okosok szemei elål ás
ki fogod Ezt jelenteni a gyermekeknek, akik tanulni akarnak.”

43 Amint án gyakran mondtam, ás Branham asszony ma
reggel ott èl hàtul^de amikor án a tengeren tçl vagyok, å âr
nekem levelet. Ezt mondja, “Kedves Bill, án itt èläk ma este a
gyerekekkel. Gondolok ràd.” Ás å tovàbb folytatja, ás leârja
amit å tenni fog. De án_án szeretem åt ás olyan jãl ismerem,
hogy a sorok käzätt tudok olvasni. Án pontosan tudom, hogy
mit mond å, làtjàtok, akàr leârja azt ide, akàr nem. Làtjàtok?
Mert án tudom, hogy mit mond å. Miárt van ez? Ez egy szoros
kapcsolat. Mi egyek vagyunk. Làtjàtok? Ás å ismeri az án
termászetemet. Án pedig ismerem az ävát.

44 Å nem^Å egyszeræen èlhet ás ràm názhet ás án meg
tudom mondani neked, hogy mit fog mondani. Làtjàtok? Mert
án_án åt ilyen jãl ismerem. Ás å ugyançgy tehet ánvelem. Most
ami ezt teszi, az az egymàsban lávå bizalom. Szeretet!

45 Tegnap reggel egy kicsit kásåig fekèdtènk az àgyban, ás a
gyerekeknek nem kellett iskolàba mennièk ás mi beszálgettènk
kèlänbäzå dolgokrãl, hogy mikánt^ “Mi az a gyælälet?”

46 Án azt mondtam, “A gyæläletnek volt egy kezdete, ezárt
annak kell hogy váge is legyen. A szeretnek nem volt kezdete,
âgy annak nincs váge. A gyælälet idåkig tartã. A Szeretet pedig
Äräkkávalã. A gyælälet elkezdådik ás a gyæläletnek váge lesz.
A Szeretet soha nem kezdådätt ás Az soha nem fog váget árni.
Làtjàtok, Ez volt az Äräkkávalã.

47 Ás amikor egy ember szeret egy asszonyt ás meghàzasodik
vele csupàn azárt mert å száp, akkor annak lesz egy váge. De
amikor egy ember talàl egy asszonyt akit szeret, nem tudja
hogy miárt, de szereti åt. Ás az asszony talàl egy fárfit akit å
szeret, nem szàmât hogy hogyan náz ki. A fárfi szereti åt. A nå
szereti åt. Ez egy Äräkkávalã tàrs a Dicsåságben. Ez^halàl
vagy semmi màs nem vàlaszthatja el åket. Mert åk az
Äräkkávalãsàgbãl vannak, ás kiláptek az idå tartomànyàba, ás
vissza fognak tárni az Äräkkávalãsàgba. Az Äräkkávalãsàg
lehullott egy idånek nevezett testbe, ás azutàn az egyenesen
visszatár fel az Äräkkávalãsàgba çjra. Az nem tud elmçlni.

48 Egy asszony aki gyänyäræ, a szápság olyan bizonyosan el
fog halvànyulni, mint^Adjàl neki egy pàr ávet. Ma talàn å
lefelá vonaglik az utcàn, valamilyen fálig ältäzätt asszony, aki
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täbb lelket elkèld a pokolba, mint az orszàgban lávå äszes
bàrhelyság. De å çgy vonaglik lefelá az utcàn azt gondolva,
hogy å valami^A Biblia azt mondja, “Nekik kinyçjtott
nyakaik lesznek, jàrnak finomkodva,” (ez vonaglàst jelent)
“ahogy åk az utolsã napokban jàrnak.” Betältik az Iràsokat ás
nem tudjàk. Csak ott àllnak az udvaron erkälcstelen
ruhàzatban, a fárfiak ràjuk náznek ás nem tudjàk^(å talàn
erányes a fárjáhez vagy fiçbaràtjàhoz, amennyire csak tud). De
az âtálet napjàn felelni fog azárt, mert sok szàz emberrel
hàzassàgtärást kävetett el. A bennèk lávå szellem, ás nem
tudjàk. A Biblia mondta, “Meztelenek, vakok, ás nem tudjàk.”
Ennek a nyomorçsàgos rásze az, hogy “Nem tudjàk.”

49 De tudjàtok-e azt, hogy az a jãl formàlt kis alak, amelyet
Isten adott annak a lànynak esetleg a kävetkezå vasàrnap
ilyenkora màr meg van rohadva? Az a magas, barna ás csinos
fárfi esetleg nem lesz màr semmi màs, csak egy halom szemát a
kävetkezå vasàrnapra. Mindez elpusztul. De az a bensåben:
Isten_Szeretet, ez Äräkká ál. Tehàt a bensåt figyeljátek.
Tartsàtok szemeteket a cálon.

50 Nos, ez a tärtánet elkezd valamit ezen a mãdon; mint egy
szeretetre máltã, ádes asszony, ás az å neve Naomi volt. A
Naomi jelentáse “kellemes.” Az å fárje Elimálek volt, melynek
jelentáse “imàdni.” Az å csalàdja a kellemes imàdat volt. Volt
egy Mahlon nevæ fiuk, aki^ennek jelentáse “betegság”. Ás a
màsik Kiljon amely “kimerèltet, komort, szomorçsàgot”
jelentett. Itt volt a csalàd.

51 Ás Izràel fäldjáre egy áhânság árkezett. Ás az elså hiba
amelyet egy Zsidã valaha is elkävet: ha elhagyja a fäldját. Isten
adta nekik azt a fäldet. Amikor Àbrahàmnak oda lett adva az a
fäld, akkor Isten mondta neki, hogy ne hagyja el azt a fäldet.
Ás å hibàzott, amikor lement Gáràrba, akkor bajba kerèlt. Egy
Zsidã soha ne hagyja el Palesztinàt. Az a neki osztàlyrászèl
jutott hely. Ás åk ki lettek æzve az egász vilàgra, ás most åk
çjra visszatárnek.

52 Ãh, ez egy olyan gyänyäræ tärtánet, amely nekènk itt ma
reggel van. Åk visszatárnek.

53 Naomi ki lett æzve az áhânság miatt, Naomi ás Elimálek, ás
åk àtmentek Moàbhoz.

54 Most hogy a tärtánet hàtterát megkapjuk, hogy ti^amint
ti figyeltek, çgy kápesek lesztek megragadni azt, hogy mi ez.
Most a Moàb, a Moabitàk, egy tärványtelen gyermektål
szàrmaztak, aki Lãt lànyàá volt. Miutàn åk megmenekèltek
Sodoma tèzátål az Isten kegyelme àltal, azutàn a lànyok
leitattàk az apàt ás vele áltek mint feleság. Vilàgra hoztak egy
gyereket, ás azok egyike^szàrmazott ás látrehozta a_a Moàb
nemzetát; Keresztányeknek kellett volna lennièk, de



12  A MONDOTT IGE

belekeveredtek a pogànysàgba. Ás làtjàtok, elhagytàk az Igáret
Fäldját, nem szàmât hogy milyen rossz volt az, hogy egy màsik
fäldän tartãzkodjanak, az bajt hozott.
55 Ás valahànyszor egy hâvå elhagyja az å Istentål kapott
helyát^Sokszor a politikàban, ez a vàlasztàs jän ás âgy
tovàbb, egy jã ember lehet jã ember, ás å elvàndorol arrãl a
helyrål. Mint egy bizonyos lelkász akit án ismerek, fellápett a
polgàrmestervàlasztàson. Ás amikor azt tette^ elhagyta az å
szolgàlã helyát, ás Sàtàn àtvette åt.
56 Ha bàrmely Keresztány elhagyja azokat a helyeket. “Hàt
án csak ma este lemegyek ás leèläk a fiçkkal a billiàrd
teremben, án semmi rosszat nem csinàlok. Csak egy kis italt
veszek magamhoz.” Te elhagytad a helyedet. Gyere vissza! A te
menetirànyod bajban fog vágzådni.
57 “Ãh, az ässzes täbbi làny dohànyzik, csak egyet
megprãbàlok.” Elhagytad a helyed. Ne tedd azt. Maradj a
szèlåfäldeden.

“Ãh, hàt itt mindenki engem egy ‘rágimãdinak’ hâv, egy
‘maradinak,’” Akkor is maradj ott! Az a te helyed. Maradj
Krisztusban.
58 Naomi az áhânság miatt elvàndorolt a fäldrål ás bement
Moàbhoz, hogy kenyeret talàljon. Neki azt nem kellett volna
megtennie, mert a täbbiek Jçdàban, Bethlehemben maradtak.
A Bethlehem Bátelt jelent, az “Isten hàzàt.” A dicsáretek hàza.
Ás åk ottmaradtak.
59 Å pedig elvàndorolt a fárjável. Ás a kát fia Moabita
lànyokkal hàzasodott ässze. De ha Isten elrendelt valamit, amit
meg kell tenni, az çgy is meg fog tärtánni. Ez az oka, hogy án
bizonyosan hiszek az eleve elrendelásben, hogy Isten elåre tud
dolgokat.
60 Azutàn mi azt talàljuk odaàt, hogy a halàl sujtotta a
csalàdot, ás åk elindultak vissza. Megälte a fiçkat, akik
meghaltak^Mindkát fiç meghalt ás az apa is meghalt. Ás
Ruth elindult vissza, Orpàval ás Naomival.
61 Most án ma reggel szeretnám Naomit, az idåsebb hälgyet az
“Ortodox gyèlekezethez, a Zsidã Ortodox gyèlekezethez”
hasonlâtani. Ruth a Moabita, egy Pogàny, aki a “Keresztány
Gyèlekezet, az Çj Gyèlekezet.”
62 Ás án ezt nágy kèlänbäzå szakaszbãl akarom
megkäzelâteni: Ruth^nekem ez itt le van ârva. Ruth_Dänt
(meghozza az å däntását), Ruth_Szolgàl, Ruth_pihen, Ruth
Megjutalmazva. Amint mi visszajävènk: Ruth däntást hoz;
Ruth, miutàn meghozta a däntását, azutàn Ruth szolgàl; azutàn
Ruth pihen; azutàn Ruth meg van jutalmazva.
63 Most visszafelá az çton elárkezett egy idå, láván å a
Gyèlekezetnek, vagy a Keresztányeknek az elåkápe^
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Amikánt minden egyán kápviseli az egász Keresztány nemzetet.
Tudtàtok ezt? Ti, a ti viselkedásetekben; abban a mãdban
ahogy cselekedtek ás amit tesztek, ti Krisztus egász Testát
kápviselitek. Te azt mondod, “De án csak egy laikus tag
vagyok.” Az nem szàmât. Amikor te felveszed a Keresztány
nevet, akkor te Krisztust ás az Å Gyèlekezetát kápviseled.
Neked çgy kell álned. Nektek çgy kell álnetek mint
çriemberek, ás mint hälgyek. Soha ne tegyátek a vilàg dolgait,
mert a Mennynek ás a fäldnek minden szeme ràtok van vetve,
hogy azt az egy dolgot kápviseljátek. Nem szàmât hogy milyen
gyenge vagy, hogy mennyire kicsi vagy, de tartsd helyesen a
fejedet, mert te egy Keresztány vagy.
64 Nos, Ruth egy pogàny volt (bàlvànyoknak szolgàlt), ás Orpa
ugyançgy. Ás åk çton voltak visszafelá menet az anyãsukkal.
Mert å hallotta, hogy lent a Jçdabeli Bethlehemben Isten
elvette a csapàst, ás az embereknek volt kenyerèk. Å
kärèlbelèl tâz ávig volt ott fent, ahogy ezt Edersheim mondja;
(kärèlbelèl tâz ávig)^a tärtánász.
65 Ás visszafelá jätt szomorçan (ás az å fárje meghalt ás
gyermekei is meghaltak), az å kát menyável. Azutàn neki meg
kellett fordulnia ás ràjuk názett ás azt mondta, “Miárt jännátek
velem? Most ti nem tehettek semmit, csak bajotok lehet.”
Mondta, “Sajnàlom hogy az Isten keze ki lett nyçjtva ellenem.”
66 Hàny alkalommal gondolta Izràel ezt? Nem tudva, hogy
mindaz benn volt Isten programjàban. Ahogy a siratã fal
käzvetlenèl Jeruzsàlemen kâvèl mág mindig ott van. A
templom äreg käveibål, åk ässzeszedták azokat ás csinàltak egy
falat. Ás a fal sikossà lett därzsälve a kännyektål ás sâràstãl, a
Zsidã kezektål, akik sârtak ás känyärägtek Jehovànak:
“Jehova!” Nem ismerik fel, hogy az å ãràjuk most käzel van.
Siratã fal, azok a kävek valamikor lakhelyet adtak a Szävetság
Làdàjànak. Dàvid kiràly rànázett azokra a kävekre. “Ãh
Jehova, hol Vagy?” Làtjàtok, nem tudva hogy az å Kiràlyuk
hamarosan vissza fog tárni; az å Megvàltãja! Egy kis idåre ki
kellett nekik vettetnièk.
67 Naomi csodàlkozott, “Miárt volt az Çr keze olyan
kegyetlen hozzàm, menyeim? Isten kivetett engem. Án egy
kivetett vagyok. Nem tudom, hogy mit tettem, de án egy
kivetett vagyok.”
68 Làtjàtok, Isten munkàlta az Å programjàt. Mert, “Minden a
javukat szolgàlja azoknak, akik Istent szeretik.” Nem szàmât
hogy mi az.
69 Å azt mondta, “Tárjetek vissza anyàtokhoz, ás talàljatok
nyugalmat a ti anyàtok hàzànàl. A fárjetek meghalt, ás ti fiatal,
gyänyäræ asszonyok vagytok. Menjetek vissza! Menjetek oda
vissza ahonnan jättetek, ás ott talàljatok nyugalmat. Ás Isten
legyen irgalmas hozzàtok, mert kedvesek voltatok a
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halottakhoz. Ás erányesen áltetek amiãta fárjetek meghalt. Ás
kedvesek voltatok hozzàm, egy äreg äzvegyasszonyhoz, akinek
nincs fárje, ás ragaszkodtatok hozzàm. Tárjetek vissza ás Isten
adjon nektek nyugalmat a ti hàzatokban.” Åk sârtak.
70 Å azt mondta, “Án äreg vagyok, ás nem lehet täbb
gyermekem. De ha lenne egy fárjem ás lenne egy gyermekem,
akkor annak mi haszna lenne? Ti nem vàrnàtok meg azt a
gyermeket.” Azokban a napokban tánylegesen az volt a
tärvány. Hogyha egy testvár meghalt^vagy^ás az å^ás a
màsik testvár nem volt hàzas, akkor neki kellett elvenni annak
feleságát, hogy megtartson egy nevet az å halott testváránek.
De å azt mondta, “Ti nem vàrnàtok åràjuk, azokra a
gyermekekre. Tehàt tárjetek vissza ás talàljatok nyugalmat a ti
fárjeitek hàzàban. Menjetek vissza anyàtokhoz.”
71 Ás Orpa a langyos gyèlekezet elåkápe, aki egyszer elindult,
annak a gyèlekezetnek az elåkápe, amely nem megy teljesen
vágig. Å azt mondta, “Ez elággá jãl hangzik.” Igy å
megcsãkolta az anyãsàt ás çjra visszatárt. Ez a langymeleg
hâvånek az elåkápe, aki hiszi hogy Jázus a Krisztus, ás azutàn
megfordul ás visszamegy abba a dologba, amelybål kijätt. Az
emberhez aki az Çr kevás megvetettjeivel leteszi mindenát, ás
azutàn megfordul ás visszamegy; “Amint a kutya visszatár az
okàdákàhoz, ás a disznã az iszapba,” amint a Biblia mondja.
72 Nos, å visszatárt az å isteneihez. Mi sokszor visszatárènk a
mi isteneinkhez, a mi_mi kezdetènkhäz. Talàn vàgyakozã
szemeink vannak a rossz dolgok utàn. Visszatárènk hogy çjra
vàgyakozzunk. Talàn ivàsi bàlvànyaink vannak, dohànyzàsi
bàlvànyaink, hazudozàs bàlvànyai, lopàs bàlvànyai,
mindenfajta bàlvànyok; ás azutàn vallàst teszènk ás
megkeresztelkedènk, ás azutàn çjra visszatárènk. Milyen
szomorç dolog. Emlákezzetek, hogy soha täbbá nem szãlt az å
nevárål. Å ki lett käzäsâtve az å däntáse miatt.
73 A langymeleg gyèlekezet (a langymeleg hâvå), amikáppen
minden hâvå a gyèlekezetet kápviseli. Minden amerikai
Amerikàt kápviseli. Minden námet Námetorszàgot kápviseli.
Minden Keresztány Krisztust kápviseli!
74 Halljàtok meg ezt! Hàtat fordâtott, hogy visszamenjen
azokba a dolgokba, amelyekbål kijätt. Ahogy emberek, náha
mág prádikàtorok is veszik az Çr çtjàt, ás amikor te a Szent
Szellem Keresztságrål beszálsz nekik, akkor åk azt mondjàk:
“Ártelmetlenság!” _ás elfordulnak tåle. Ez Orpa.
75 Beszálsz nekik a Jázus Krisztus Nevárål, hogy “nem adatott
màs Náv az emberek käzätt az Ág alatt, amely àltal neked
èdväzèlnäd kell. Amit csak teszel szãban vagy tettben, mindaz
Jázus Krisztus Neváben tegyed.” Ás ha nincs màs Náv az Ág
alatt amely àltal neked èdväzèlnäd kell^Azutàn Páter egy
napon azt mondta a_a Pènkäsd Napjàn, “Ha èdväzèlni
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akartok, akkor tárjetek meg ás keresztelkedjetek meg a Jázus
Krisztus Neváben a ti bæneitek bocsànatàra.” Ez az ahogy a
bænäk meg vannak bocsàtva. Ás egy ember a nápszeræság
miatt^Å arra nem tudja ràtenni a Bibliàt. De a nápszeræság
miatt viszontlàtàst csãkol a Gyèlekezetnek az Èzenetnek, ás
Krisztusnak, ás visszamegy oda ahonnan å ki lett szentelve.
Orpa_langymeleg, kikäzäsâtett.
76 De ãh, hogy án mennyire szeretem a kis Ruth-tot. Neki egy
däntást kellett hoznia. Nekem egy däntást kellett hoznom.
Neked egy däntást kell hoznod. Ti soha nem fogtok kimenni ma
reggel ezeken az ajtãkon valamilyen fajta däntás nálkèl. Ma
nem fogjàtok elhagyni ezt a helyiságet^vagy çgy, hogy egy
jobb fárfi vagy egy jobb asszony leszel, vagy rosszabb fárfi ás
rosszabb asszony leszel. Ha visszautasâtod ezt, akkor rosszabb
leszel. A kävetkezå alkalommal màr nehezebb lesz szàmodra
hogy hozzàjuss. Vagy pedig jobbkánt mász ki.
77 Eljätt az áletáben a szàndákok feltàràsa. Mindenki áletáben
elárkezik a szàndákok feltàràsa. Ás Ruthnak egy däntást kellett
hoznia. Igy a Biblia azt mondja, hogy az å anyãsa azt mondta
neki, “Menj vissza a te isteneidhez ahogy a te testváred tette.
Menj vissza çgy, ahogy a langymeleg tette. Miárt nem mász
vissza.”
78 Az Evangálium prádikàtora, “Ha menni akarsz, akkor
menj!” A valãdi igaz prádikàtor aki ezt egy náposztàly elá
teszi, “Tedd meg a däntásedet. Àllj fel a làbadra.” A
langymeleg, semmitmondã, ki ás be tâpus nem fogja ezt
mondani. De Istennek egy valãdi szolgàja bele fogja tenni ezt a
te äledbe, “Hozd meg a däntásedet.”
79 Ruth azt mondta, “Án odamegyek, ahovà te. A te náped az
án nápem lesz. A te Istened az án Istenem lesz. Ahol te álsz, án
is ott fogok álni. Ahol te meghalsz, án is ott fogok meghalni. Ás
ahol te el leszel temetve, án is ott leszek eltemetve.” Itt van a
valãdi däntás.
80 “Uram, án elfogadlak Táged, mint az án Megvàltãmat. Ha a
Biblia azt mondja, hogy ‘Tárjetek meg ás keresztelkedjetek meg
a Jázus Krisztus Neváben,’ azt fogom tenni. Ha a Biblia azt
mondta, hogy ‘Nekem vennem kell a Szent Szellemet,’ akkor
azt fogom tenni. Ha a Biblia azt mondja nekem, hogy ‘Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká,’ akkor án azt
hinni fogom. Çgy fogom venni a Bibliàt ás Istent, ahogy Å Azt
ârta ás ami Å, nem szàmât hogy bàrki màs mit mond.” Ime a
valãdi Ruth.
81 Å meghozta a däntását. Neki vagy vissza, vagy elåre kellett
mennie. Mi ugyanazon a helyen àllunk ma reggel.
Visszamegyènk vagy elåre megyènk. Soha ne menjetek vissza.
Menjènk elåre. Az Igáret Fäldjáre åk bementek, idegen
emberek fäldjáre.
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82 Ruth, egy mostani hâvå elåkápe. Mi_mi az a hâvå? Amikor
egy nå vagy fárfi kijän, egy szemály a vilàgbãl, akkor å bejän
Keresztány hâvåk käzá. Asszonyok akik dohànyoztak, ittak ás
tàrsasàgokban kàrtyàztak ás âgy tovàbb, ás voltak nekik
mindenfále cifràs dolgaik, mint valamilyen “felgändärâtett
madàr.” De most å megvàltozott, meghozta a däntását, hogy
Istennel jàrjon. Most å olyan náp käzá jän, akik nem hisznek
olyan dolgokban. Å egy idegen. Neki çgy kell jàrnia mint egy
zaràndoknak. Nem ismeri szokàsaikat, åk mindannyian
idegenek szàmàra. Nem tudja, hogy mit kell tennie. Ez az, amit
Ruthnak tennie, kellett. Ez az, amit nektek tenni kell. Ez az
amit nekem tenni kell.
83 Amikor án elfogadtam Krisztust, akkor engem kiutasâtottak
otthonrãl. Amikor elfogadtam Krisztust, akkor az án fiç
baràtaim, baràtnåim, ás mindenki visszautasâtott engem. Án
bementem egy csoport idås ember käzá, akiknek megvolt a
Szent Szellem, ás hittek Istenben, szolgàltak Neki. A lànyok^
azok a gyèlekezetben lávå lànyok màsok voltak, mint azok,
akikkel án egyètt jàrtam, màskápp náztek ki. Màskápp
viselkedtek. Idegenek voltak ás án fáltem tålèk. Åk màs náp
voltak.
84 Ez az, amit Ruthnak tennie kellett. El kellett jännie az
äváitål àt egy màsik náphez. Å àtalakult, megtárt. Hozott egy
däntást. Ás te is hozol egy däntást. Ás neked vàlasztanod kell.
Vissza akarsz menni a vilàg dolgaihoz? Vagy tovàbb akarsz
menni Istennel?
85 Çgy akarsz cselekedni mint a vilàg ás a täbbiek? Akkor
csãkolj viszontlàst Krisztusnak, ás menj vissza. De ha az Çr
kevás megvetettjeivel akarsz egyèttjàrni, akkor kapaszkodj
Isten vàltozhatatlan kezábe. Nem szàmât, hogy a vilàg täbbi
rásze mit mond, te ragaszkodj ahhoz. “Isten âgy mondta, Ez
igaz, án hiszem Azt. Noha án azt nem tudom szemmellàthatãvà
tenni az áletemben, de Isten çgy mondta, án Azt hiszem. Án
ehhez ragaszkodom!”
86 Ez az, ahogy å Naomival tett. “Nem hagylak el táged.
Odamegyek, ahovà te mász. A te náped az án nápem lesz.
Ahogy åk cselekednek, án is çgy fogok cselekedni. Ahogy åk
tesznek, án is çgy fogok tenni. Ás amit åk esznek, án is azt
fogom enni. Ahol te meghalsz, án is ott fogok meghalni. Ás ahol
táged eltemetnek, án is ott leszek eltemetve. Çgy tegyen velem
az Çr akàrmit, hogy ha án ezt mind be nem tartom.” Ez egy
valãdi, hatàrozott däntás. Isten hatàrozott däntáseket akar az
Å Gyèlekezetábål.
87 “Hàt Uram, ha Te csak megàldalnàl engem ás ezt tennád
szàmomra, akkor án âgy-ás-âgy tennák.” Ez nem egy däntás.
88 “Istenem, engem nem árdekel hogy mit teszel velem, de án
akkor is megyek. Ha meghalok, rendben van. Álve vagy halva,
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vagy bàrmi; ha nevetnek rajtam, kigçnyolnak, az semmit nem
szàmât, án akkor is megyek.” Ez egy hatàrozott däntás, ahogy
Rebeka is tette mielått mág egyàltalàn làtta volna Izsàkot.
89 Az å szèlei azt mondtàk, “Hadd vàlaszoljon a làny. A làny,
å màr felnått, vàlaszoljon å.”
90 Å azt mondta, “Án megyek!”_egy hatàrozott däntás,
gyorsan meghozva. Å ragaszkodott ahhoz. Ez az, amit Ruth tett
(Orpa visszament).
91 Åk tovàbbutaztak. Ruth az å szâváben nem tudva, hogy
hovà mennek, de ez a Gyèlekezet egy elåkápe. Mi utazunk,
mint Àbrahàm. Zaràndokok vagyunk egy idegen fäldän, idegen
náp käzätt. Ás å tovàbbment, ás vágèl bement abba a helyságbe
ás helyre, ahovà Naomi åt vitte. Ás mit talàlt å? Mindenki
veregette a vàllàt, ás azt mondta, “Ruth, ärèlènk, hogy itt vagy
lent velènk”? Å viszàlykodàst talàlt. Valami gonoszat talàlt. Å
bajt talàlt.
92 Ás ha prádikàtorok azt mondjàk nektek, hogy a “a
Keresztány álet az egy nyugalmas viràgàgy,” akkor å vagy
becsap benneteket, vagy pedig å maga soha nem fogadta el azt
a megtapasztalàst. A vilàg gyæläl benneteket. Ás az emberek
gyælälni fognak benneteket. Nektek az Çr kevás
megvetettjeinek çtjàt kell vàlasztanotok, ás hogy nevetnek
rajtatok, kigçnyolnak benneteket, vagy bàrmi màs. Nektek
màsnak kell lennetek. Ti egy màsik nemzetbål szèlettetek.
93 Ás az án feleságem^(amint nekem^Mi álènk^Mi çjra
idázzèk, mert olyan jãl hangzik ezt tenni.)^megkárdezett
engem, “Miárt nem viselnek a Keresztány asszonyok olyan
ruhàkat, mint a täbbi asszony?” Án azt mondtam^Å mondta,
“Mi mindannyian amerikaiak vagyunk ugye?”
94 Azt mondtam, “Nem, uram.”
95 “Hàt akkor mik vagyunk?”
96 Án azt mondtam, “Mi nem vagyunk sem námetek, sem
franciàk, sem belgàk, sem svàjciak, sem afrikaiak, sem
amerikaiak, egyik sem.”
97 “De mik vagyunk?”
98 Azt mondtam, “Mi Keresztányek vagyunk!” Az amerikaiak
çgy viselkednek mint amerikaiak, námetek çgy viselkednek
mint a námetek, mert ez az å nemzeti szellemèk. Ás nekènk is
van egy Nemzeti Szellemènk. Ez a Szent Szellem, aki Istentål a
Mennybål jätt, ás te çgy viselkedsz. Ez olyan viselkedásre
kásztet benneteket, ahogy åk ott fent viselkednek. Mert ti egy
màsik vilàgbãl vagytok.
99 Mi Amerikàban álènk, ez igaz. Ez a testi rász. De a lálek
amely bennènket irànyât, a mi jellemènk, felèlrål van. Mi
felèlrål álènk, mert felèlrål szèlettènk. Minden Keresztány
fentrål jän. Jázus mondta, “Án nem lentrål vagyok, hanem
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fentrål. Ha Án lentrål lennák, akkor az Án alattvalãim
harcolnànak Ártem, de az Án Kiràlysàgom felèlrål valã.” Ás
âgy van minden ember, aki az Isten Kiràlysàgàbãl szèletett. Å
felèlrål van.
100 Most figyelve, amint tovàbbmegyènk, çgy talàljuk, hogy åk
csalãdàsba jättek. Ez az ahovà ti árkeztetek, amikor
megkaptàtok a Szent Szellemet? Biztos hogy igen. Án abba
jättem. Kigçnyoltak^ás minden.
101 Azutàn figyeljátek meg, hogy az álet kemány volt szàmàra.
Ás nektek is kemány, miutàn Keresztánnyá lettetek. Mert
nektek a vâgsàgnak ás a vilàg ärämeinek áletábål az Istennek
valã odaszentelás màsik áletáhez kell alkalmazkodnotok. Àt
kell igazâtanotok magatokat erre a màsik oldalra.
102 Ás Ruthnak alkalmazkodnia kellett mint olyannak aki
olyan fäldrål valã volt, ahol båven volt enni, ás minden
tiszteletben àllt; egy olyan fäldhäz kellett alkalmazkodnia,
ahol a náp kacagott rajta, gçnyolta åt; ahol a mezån kellett
gyèjtägetnie hogy enni tudjon. Belekätätte a kendåjábe ás
hazavitte. Ás kicsápelte ás csinàlt belåle kenyeret, majd å ás az
anyãsa megetták.
103 Amikor å ott volt, akkor åk felismerták, mialatt å
gyæjtägetett, vagy gyæjtägetni akart^Nos, å meghozta a
däntását, az volt az å däntáse.
104 Most a kävetkezå dolog amit neki tennie kellett, a szolgàlat
volt.
105 Ás ez az amit a Gyèlekezetnek tennie kell. A Gyèlekezet,
miutàn meghoztad a däntásedet, utàna szolgàlnod kell.
Szolgàlj Istennek az Å grafikonja szerint, az Å tervrajza
szerint. Szolgàlnod kell Istent.
106 Ruth meghozza a däntást. Nos, Ruth szolgàl az å däntáse
alatt. (Most figyeljetek csak egy percre.) Nos, elmegy a mezåre
gyæjtägetni.
107 Most az å anyja mondta neki, ami az Ã Testamentumot
jelenti, ahogy beszál az Çrhoz, tudjàtok. Az å anyja mondta
neki, mondta, “Nekènk van egy rokonunk, ás az å neve Boàz. Å
egy gazdag ember. Ás Å egy käzeli rokon. Menj el a mezejáre ás
talàn^Ne menj màs mezåre, hanem az äváre.”
108 Ahogy a Szent Szellem mondja nekènk, hogy ne menjènk
el valamilyen fále_gyèlekezeti känyv szerint, vagy valamilyen
fajta katekizmusba, hanem menjènk Isten Mezejáre, az Ã
Testamentumba, a Bibliàba. Ne mondjàtok, hogy “Hàt, mi ezt
mondjuk. Mi ezt mondjuk egy imakánt. Nekènk ez lesz.”
Maradjatok käzvetlenèl a Mezån. Menjetek egyenesen Abba,
mert Å a käzeli Rokon.
109 Isten Igáje, az Ã Testamentum a Rokona az Çjnak. Az Ã
Gyèlekezet az anyja az Çj Gyèlekezetnek (làtjàtok?), a
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Keresztánynek, egy hâvånek. “Ne menj àt egy màsik mezåre.
Maradj käzvetlenèl az å mezeján. Ás talàn egy napon
kegyelmet talàlhatsz nàla.”

110 Ás egy napon mialatt å kint volt a mezån, ez a Boàz
nevezetæ gazdag fiatalember, egy uralkodã, egy jãmãdç ember
arra jätt ás meglàtta åt. Ãh, amikor å meglàtta åt, akkor
beleszeretett. Çgy gondolta, hogy å egy csodàlatos asszony.
Tetszett neki a jelleme. Emlákezzetek, hogy azt mondta, “Án
tudom, ás azutàn az emberek is tudtàk, hogy te egy erányes
asszony vagy.” Az asszony vilàgos ás tiszta däntást hozott.
Egyenesen àtjätt ide ás itt ált pontosan çgy, ahogy mondta
hogy tenni fog.

111 Màskáppen ma åk azt mondjàk, “Mi tudjuk, hogy te egy
Keresztány vagy. Tudjuk, hogy te Isten embere vagy, mert
senki nem teheti meg ezeket a csodàkat, ha Isten nincs vele.”

112 Ez az amit Nikodámus Jázusnak mondott, azt mondta,
“Rabbi, mi tudjuk hogy te Istentål jätt tanâtã vagy. Senki nem
teheti meg azokat a dolgokat, amelyeket te teszel, ha Isten
nincs vele”; amikor làtta Åt amint ott èlt ás felismerte az å
szâvèknek gondolatait.

113 Egy asszony megárintette az Å käntäsát, ás megfordult ás
azt mondta, “Ki árintett meg engem?” Mindannyian tagadtàk.
Ás kinázett hàtra a hallgatãsàg käzá, ás azt mondta, “Te,
akinek várfolyàsod van ott. A te hited meggyãgyâtott táged.”

114 Azt mondta, “Senki nem teheti meg azt, ha Isten nincs vele.
Mi tudjuk, hogy te Istentål jättál. Nem fogadhatunk el táged,
mert kirçgnak bennènket a gyèlekezetbål.” Làtjàtok, West
Testvár, a beoltott szålå, amirål tegnap este beszáltènk. Åk
kirçgnànak benneteket. “De lent a szâvènkben tudjuk, hogy te
az eredeti Szålåbål jättál.” Ás Krisztus a Szålåtå, ás mi
vagyunk a szålåvesszåk. “Mi tudjuk, mert làtjuk ugyanazt az
Áletet amely Istenben van, az Benned is van.”

115 Ez az amit Boàz Ruthban làtott, a hatàrozott däntást, az ott
àllã asszony erányát. Ás beleszeretett.

116 Most szeretnám ha ászrevennátek, hogy Naomi a rági
gyèlekezet elkezdi magyaràzni Ruthnak az å vallàsànak minden
tärványát; amikánt az Ã Testamentum egy àrnyáka az Çjnak.
Most án akarom hogy megártsátek ápp itt ezt a tärtánetet.

117 Most án meg akarom mutatni az àrnyákokat. Az Ã
Testamentum magyaràzza az Çjat, ha egyszeræen elolvassàtok
azt, mert az egy elåàrnyáka az Çjnak. Most ha án a fal felá
mennák, ás mág soha nem làttam volna magamat, ás làtnàm az
àrnyákomat, akkor tudnàm^lenne egy elkápzelásem arrãl,
ahogy án kinázek. Ha te nem^Ha tudod, hogy mi az Çj
Testamentum, akkor olvasd el az Ã-t ás meg fogod làtni annak
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az àrnyákàt. Làtjàtok? Ás amikor az Çj Testamentum
elárkezik, akkor te azt mondod, “Hàt biztosan, ez Az.” A
Zsidãk Känyve visszamegy, ás Pàl magyaràzza azt.
118 Most figyeljátek meg gondosan, hogy amikor Ruth azt
mondta^vagyis Naomi azt mondta Ruthnak, hogy “Nos, å a
mi rokonunk. Ás ha te kegyelmet talàlsz nàla, akkor nyugalmat
talàlsz.” (Ãh, nekem!) “Ha te kegyelmet talàlsz, akkor
nyugalmat talàlsz.” Boàz Krisztust kápviselte, a gazdag
embert, minden dolgok äräkäsát, az aratàs Uràt. Ãh nekem!
Ahogy, amikánt Boàz kilovagolt oda a szekerável, ás
kärbetekintett a mezån, ás pillantàsa ràesett Ruthra. Å mester
volt. Å volt az aratàs ura. Ás az asszony kegyelmet talàlt
åelåtte.
119 Ez az amit a Gyèlekezet ma tesz. Mialatt az aratàs Ura
arra jàr, Å nem tekint nagy ápèletekre, nagy templom
tornyokra, vagy jãl kápzett kãrusokra. Å egyánekre tekint:
fárfiakra ás asszonyokra, akik oda vannak szentelve ás egy
hatàrozott däntást hoztak Krisztusárt. Odaszentelták magukat
az Å szolgàlatàra, “Istenem án hiszem Azt, Annak minden
Szavàt. Amikor a Te Igád mond valamit, án egyenesen Annàl
maradok. Az a Te Igád. Án hiszem Azt, minden Szãt.” Ez az
amire Å tekint, az aratàs Ura. Ez az amit Å akar, hogy odaadja
a Szent Szellemet azoknak, akik áheznek ás szomjçhoznak.
“Àldottak vagytok ti, akik áheztek ás szomjçhoztok, mert meg
lesztek elágâtve.” Å prãbàlja megtalàlni ma ezt a Gyèlekezetet.
120 Most azutàn Ruth fel lett kárve, hogy tegyen valamit ami
szángyenteljes volt, de å hajlandã volt arra, mert meghozta az å
däntását. Micsoda egy páldakápe a hâvånek. Milyen täkáletes
elåkáp.
121 Naomi a rági gyèlekezet azt mondta, “Menj le ma este,
mert àrpa aratàs ideje van.” Ãh, milyen gyänyäræ gondolat,
idåzhetnánk ennál.
122 Naomi ás Ruth ápp az àrpa aratàs ideján jättek be. Az àrpa
szezon kenyár szezon volt, az az idåszak, amikor friss kenyárrel
szolgàltak. Ás a Gyèlekezet ezekben az utolsã napokban, 2000
áves pogàny tanâtàson ás dolgokon àt megárkezett az àrpa
aratàs idejáben, az Áletnek, çj Kenyárnek, ás a Mennybål valã
máznek frissesságáben. (Russel, aki mázzel bevont kenyárrål
beszál!) Ez Az, Kenyár a Mennybål. “Án vagyok az Álet
Kenyere. Atyàitok mannàt ettek ás meghaltak. De án vagyok az
Álet Kenyere, aki Istentål a Mennybål jän. Ha valaki eszi ezt a
Kenyeret, akkor soha nem hal meg.” Ás a Gyèlekezet ezekben
az utolsã napokban itt ápp most be van hozva az àrpa aratàs
idejáben.
123 Ruth, egy Pogàny ki van käzäsâtve, elzavartàk, be lett
hozva^hogy Menyasszonykánt el legyen fogadva. Krisztus
áppen àrpa aratàs ideján árkezett meg.
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124 Azt mondta, “Most vedd fel magadra a ruhàdat.” Nem
pedig: vedd le magadrãl a ruhàdat. Mennyire ellentátes ez ma.
“Ävezd fel magadra a ruhàdat, amikor elindulsz talàlkozni
vele. Å ma este àrpàt fog rostàlni. Menj le ás vedd fel magadra
a ruhàdat. Fedezd be magad, hogy talàlkozz vele.”
125 Ma åk  felfedni akarjàk magukat. Fedezd be magadat.
“Menj le, mert å àrpàt rostàl. Ás azutàn jegyezd meg azt a
helyet, ahol å lefekszik.” Megtetted azt? A Golgotàn! Sok ávvel
ezelått án megjegyeztem a szâvemben, hogy hol tette Å le az
áletát azárt, hogy engem elfogadhasson. Jegyezd meg azt a
helyet ahol å lefekszik. Figyeld, hogy hovà fekèdt le. Ez az,
amit minden hâvånek tenni kellene. Jegyezd meg, hogy Å mit
tett árted. Az elmçlt vasàrnap èzenete A Làtogatàs A Golgotàn
volt [A Mondott Ige, 2.Kätet, 5-äs szàm_Szerk.]. Jegyezzátek
meg, hogy mit tett Å ártetek.
126 Az asszony azt mondta, “Jegyezd meg, hogy hol fekèdt le.
Azutàn amikor lefekèdt aludni (pihenni), akkor menj ás fekèdj
le az å làbainàl.” Nem a fejánál; hanem a làbainàl_
máltatlanul. “Ás fogd a takarãt amellyel å betakarãzott ás
hçzd magadra.” Làtjàtok ezt? Ãh nekem! Tudom, hogy ti^åk
azt gondoljàk, hogy án egy fanatikus vagyok. De ez nekem
áppen megfelelne, az Isten Szelleme. Jegyezzátek meg azt, ahol
Å lefekèdt a Golgotàn; ahol Å lefekèdt a sârban; a
Gecsemànában. Jegyezzátek meg, ás màsszatok oda az Å
làbaihoz, ás fekèdjetek le ott, ás haljatok meg magatok
szàmàra. Làtjàtok? Ime itt van. Fedezzátek be magatokat az Å
szoknyàjàval. Å azt mondta, “A szoknyàjàval”^å âgy hâvta
azt.
127 Ás Ruth azt mondta, “Amit te mondasz, án azt teszem.”
128 Ãh, micsoda hatàrozott däntás egy hâvå szàmàra. “Amit a
Biblia mond, ás azt teszem. Azt mondja, ‘Tárjál meg ás
keresztelkedj meg a Jázus Krisztus Neváben,’ án azt teszem. Ha
Az azt mondja, ‘Menjetek el szerte a vilàgra ás prádikàljàtok az
Evangáliumot,’ akkor án azt teszem. Ha Azt mondja, ha bàrmit
mond Az^ ‘Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká.’ Amit Az mond szàmomra hogy tegyem, án azt
tenni fogom.” Làtjàtok?_a Gyèlekezet az Å rendelkezáseit az
Igábål veszi. Å lefekèdt.
129 Most emlákezzetek, hogy az egy szágyen volt annak a fiatal
äzvegyasszonynak, hogy ennek az embernek az oldalànàl
fekèdjän, a làbainàl. Egy szágyen a kèlså vilàg szàmàra! Ãh, el
tudjàtok azt viselni? Ime itt van.
130 Figyeljetek! Figyeljetek, ez az. A Gyèlekezet, a
fiatalasszonyok, a fiatalfárfiak, az idåsek vagy a fiatalok arra
vannak kárve, hogy elszakasszàk magukat a vilàgtãl ás jäjjenek
be egy helyre, a Szent Szellemnek egy Kiràlysàgàba, ez
szágyenletes a vilàg szàmàra. Az å sajàt szâvèkben tudjàk hogy
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mirål van szã. De a vilàg szàmàra åk egy fanatikussà lettek, åk
egy szent hempergåvá vagy valami hasonlã ätletèvá lettek,
valami szágyenletes návvá. De a Gyèlekezet fel van kárve, hogy
tegye azt. Hajlandãak vagytok megjegyezni azt a helyet ás
lefekèdni? Hadd hâvjon a vilàg benneteket aminek csak akar.
131 A rági ánek mondta:

Elkezdtem jàrni egyedèl Jázussal, (làtjàtok?)
Pàrnàmul, mint Jàkãbnak, egy kå volt;
Ás án az Çr kevás megvetettjeinek çtjàt fogom

vàlasztani,
Án Jázussal kezdtem el, ás vágig fogok menni.

132 Errål van szã. Nem szàmât hogy^Án kifizetem az àrat,
nem szàmât mit tesznek a täbbiek. Ha az szágyent jelent, az
otthonom elvesztását jelenti, hogy elhagyjam^a csalàd
elvesztását, az ässzes tàrsnak, baràtnånek, fiçbaràtnak, vagy
bàrminek elvesztását jelenti, de án tovàbbmegyek. Án ezt az
utat fogom vàlasztani. Ha a szomszádom azt mondja hogy án
egy szent hempergå vagyok, vagy egy pènkäsdi, vagy egy
fanatikus. Engem nem árdekel, hogy åk mit mondanak. Az
nekem egy csäppet sem szàmât. Án elkezdtem. Án megtettem a
däntásemet vilàgosan, ás vágig fogok menni.
133 Nos, Boàz volt az egyetlen, aki Ruthnak nyugalmat
adhatott a gyæjtägetás kimerâtå mezejátål. Ás ãh, ez annyira
ádes, amikor Boàz^amikor å az asszonyt megtalàlta kint a
mezån^(Ezt nem mellåzhetem el). Boàz megtalàlta åt a
mezån, ás azt mondta, “Figyelj^” Azt mondta, “Ki vagy te?”

Mondta, “Az án nevem Ruth.”
“Ãh, a moabita, aki eljätt hogy velènk lakozzák.”
“Igen.”

134 “Hallottam felåled. Ne menj el màsik mezåre.” Ki ez? Ne
kezdjál el missziãkba futkosni. Maradj áppen itt az án
mezåmän. Maradj az enyámen. Å szerette åt. Maradj itt. Maradj
velem. Ne menj el futkosni kärbe helyrål helyre. Maradj itt.
135 Ha hiszed az Èzenetet, akkor ragaszkodj Ahhoz. (làtjàtok?)
Nem szàmât hogy mi annak az àra, maradj käzvetlenèl Azzal.
Menjál egyenesen tovàbb. “Ha azt jelenti, hogy felàldozzam
ezt, azt vagy amazt, ás abba kell hagynom az ivàst, abba kell
hagynom a lopàst, a hazugsàgokat; akkor án_án egyenesen
Azzal fogok maradni.” Làtjàtok?
136 Ás çjra azt mondta^Å azt mondta, “Nos, åk nem fognak
zaklatni táged, mert án megparacsoltam a fiatal fárfiknak,
hogy ne sártegessenek táged.” Àmen. Nekem ez tetszik: Az Å
vádelme. Ki mondta ezt? Az aratàs Ura.
137 “Legyetek ãvatosak. Ne árintsátek az Án felkentemet. Ne
bàntsd az Án prãfátàimat.” Igy van ez? “Mert bizony Án
mondom náktek, hogy sokkal jobb lett volna szàmotokra, ha
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egy malomkävet kätnek a nyakatokba ás belefojtanak a
tengerbe^ha csak megbotrànkoztattok egyet ezek käzèl a
legkisebbek käzèl, az án kicsinyeim käzèl.” Igy van ez? “Mág
botrànkozàst se hozzatok nekik.” (“Án megparancsoltam
nekik, hogy ne illessenek táged.”) Ãh, figyeljátek a vilàgot, az
egy èldäzå. Nekik el fog jänni az å ãràjuk.
138 Azutàn å odament a fiatalemberekhez, a täbbiekhez^Azt
mondta, “Most å az áletáárt gyæjtäget. Most án azt akarom,
hogy ti aratãk, ti angyalok^” (màs szavakkal ez az amik åk.)
Azt mondta, “Azt akarom, hogy ti angyalok, ti aratãk idånkánt
ejtsetek le szàndákosan egy maráknyit. Ne engedjátek hogy
annyira tçlsàgosan fàrasztã legyen a szàmàra. De mindig idårål
idåre engedjátek hogy halljon egy jã Èzenetet. Hadd fedezze be
Åt idånkánt a Szent Szellem jã ereje, hogy hadd tudja meg,
hogy Án mág mindig itt vagyok. Tegyetek valamilyen
gyãgyâtàst käzätte. Mutassatok valamilyen jelet, vagy csodàt
azárt, hogy tudja meg hogy Án käzätte vagyok.” Errål van szã.
139 Hàt nem szeretitek megtalàlni azokat a maráknyikat? Án
remálem, hogy ma reggel talàlunk náhànyat, ti is? Egy maráknyi
friss àrpàt. Az Çr tesz valamit, amit Å szokott. Valamit, amit mi
tudunk, hogy Å tesz. Å az Aratàs Ura. Å az Egyetlen, Aki egy
maráknyit leejthet, “Án parancsolom az angyaloknak, hogy
menjenek le ma reggel az ässzejävetelre. Azt akarom, hogy
tegyenek bizonyos, bizonyos dolgokat. Án megparancsoltam
nekik, ás åk meg fogjàk azt tenni.” Ãh nekem.
140 Most itt, neki el kellett vennie a szágyenletes rászt, le
kellett fekèdnie, akàrminek hâvhattàk^az asszony megakarta
tenni. Åt hâvhattàk egy prostituàltnak, tudjàtok. Åt hâvhattàk
egy rossz hâræ asszonynak, pedig nem volt az. Ás å pontosan
azokat a szabàlyokat kävette, amelyek szàmàra le voltak
fektetve. Tehàt å lemegy, ás betakarja magàt azzal a takarãval,
ami Boàzon volt. Hova ment å? A sârhoz. Hova ment å? Ahol
Boàz pihent.
141 Ez az ahol án megtalàltam:

Lent a keresztnál, ahol az án Megvàltãm
meghalt,

Ott lent án a bæntål valã megtisztâtàsárt sârtam,
Ott a vár lett alkalmazva az án szâvem szàmàra;
Ott van egy forràs megtältve várrel
Amely Immànuel ereibål lett hçzva;
Ahol a bænäsäk az àradat alà merèlve,
Elveszâtik minden bænäs foltjukat.

142 Jegyezzátek meg azt a helyet, ahol å lefekèdt. Ás
fekèdjetek ott le åvele. Kászek vagytok elmenni ma reggel a
Golgotàra, amint án azt a mçlt vasàrnap mondtam?
Megjegyeztátek azt a helyet a ti áletetekben? Odahoztàtok
magatokat arra a helyre, ahol Jázus meg lett feszâtve?
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143 “Ãh, mi azt becsèljèk.” De, mi van a ti keresztre
feszâtásetekkel? Kászen àlltok arra, hogy a szágyenletes návvel
valã utat vàlasszàtok, mint szent hempergåk, vagy vallàsos
fanatikusok, vagy bàrmi is az, bàrmi is annak az àra?
144 Megjegyeztátek azt a helyet azárt, hogy odamenjetek ás
lefekèdjetek Vele, ezt mondva “Uram, itt vagyok”? Azutàn mi?
Hçzzàtok magatokra ugyanazt a takarãt, amely Årajta volt.
145 Egy asszony egyszer azt mondta a mi Urunknak, “Uram,
engedd meg a kát fiamnak, hogy az egyik a jobb kezednál, a
màsik pedig a bal kezednál èljän a Kiràlysàgodban.”
146 Å azt mondta, “Megihatjàtok azt a poharat, amelyet Án
megiszok?” Ez a keseræ èldäztetás.

“Igen.”
147 “Ás megkeresztelkedhettek ugyanazzal a keresztsággel,
amellyel Án meg vagyok keresztelve?” Lefekèdni, ás magàra
hçzni ugyanazt a takarãt.
148 Illás felvátetett. Ás Illás ledobta ugyanazt a takarãt, ami
neki volt azárt, hogy befedezze Elizeust az å Szellemánek
kettås mártákável. Ugyanaz a dolog, az egy kettås márták.
Ugyanaz az erå, nem täbb, nem täbb_täbb^nem nagyobb,
csupàn annak egy dupla mártáke.
149 Mint Mãzes, amikor fàradt volt, ás az å apãsa azt mondta
neki^azt mondta, “Te kimerâted magad. Imàdkozz Istenhez,
hogy vegye a te Szellemedet ás tegye Azt màsokra.” Å
imàdkozott.
150 Az Çr vette a Szellemet ás ràtette Azt hetven màsikra, ás
hetvenen elkezdtek prãfátàlni. Nekik nem volt semmivel täbb
erejèk. Nekik täbb mechanikàjuk volt, ez minden. Nekik
egyszeræen täbb mechanikàjuk volt.
151 Ez az ahogy ez ma van. Egy ember nem tudja megtenni azt.
Istennek megvan az Å mechanikàja, amely mindenhol
munkàlkodik, de ugyanaz az erå; ugyanaz az Erå, ugyanaz a
Szent Szellem, ugyanaz a Jázus.
152 Nos^vette a takarãt, a Szent Szellemet. Amikor å
meghalt a maga szàmàra, akkor megjegyezte azt a helyet ahol
Boàz meghalt, ás ahol å lefekèdt pihenni^Azutàn az asszony
lefekèdt, ás vette a takarãt, amely Boàzon volt ás magàra
hçzta. Ás a fárfi felábredt, ás azt mondta, “Ki van ott?”

Å azt mondta_å azt mondta, “Án Ruth vagyok, a Moabita,
a te szolgàlã leànyod.”
153 Ás å felkelt ás azt mondta, “Án ászreveszem ás tudom, hogy
te egy erányes asszony vagy.” Àmen. Nem kèld ez egy kis
reszketást a ti lelketeken àt? “Te egy erányes asszony vagy.”
154 Ás å mit vàlaszolt vissza? “De te egy käzeli rokon vagy.”
Àmen. “Te egy käzeli rokon vagy. Te tehetsz ártem. Te
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nyugalomba tudsz vinni engem. Idejättem ás lefekèdtem itt, ás
nem azárt mert egy erkälcstelen asszony vagyok. Lefekèdtem
ide, de nem azárt hogy egy mutatvànyos legyek (hogy
megmutassam az embereknek, hogy “Tudok szãlni nyelveken,”
ás hogy megmutassam az embereknek, hogy “tudok tàncolni a
Szellemben,” ás hogy megmutassam az embereknek, hogy
“tudok kiabàlni”), hanem azárt jättem ide, mert te egy käzeli
rokon vagy. Nem azárt hogy mutassam azt hogy án tudok
valami nagyot tenni; hanem mert te az án rokonom vagy. Azárt
jättem, mert te egy käzeli rokon vagy. Ás te vagy az egyetlen,
aki meg tud vàltani engem.”
155 Làtjàtok a magatartàsàt a_a Krisztushoz, a Gyèlekezethez
megtártnek? Làtjàtok, làtjàtok? “Te az án käzeli rokonom
vagy.”
156 Ás å azt mondta, “Te egy erányes asszony vagy. Ás án a te
käzeli rokonod vagyok. Most takard be magad, ás fekèdj le
reggelig. Csak takarãzz be a takarãba, án a te rokonod vagyok.
Fekèdj ott reggelig, pihenj.” Àmen, àmen. “Án a te käzeli
rokonod vagyok. Pihenj!” Àmen.
157 Amikor eljätt a reggel, mág sokkal pirkadat elått az
asszony ässzegyæjtätt egy nagy csomã àrpàt (azt hiszem hogy
az hat márå volt) ás beletette azt az å kis kendåjábe ás
hazament. Ás_ás Naomi azt mondta, “Án lànyom.”
158 Miutàn å felàllt az oltàrtãl, ás visszament, “Most mi fog
tärtánni Mama? Most mi fog kävetkezni?”
159 “Pihenj!” (Àmen) “Pihenj Ruth, mert az az ember nem fog
addig nyugodni, amâg å meg nem tette a megvàltàs teljes àràt.”
Àmen, àmen. Ápp ott ahol án àllok. Àmen. Å nem fog addig
nyugodni, amâg meg nem tette a megvàltàs teljes àràt, hogy
megvàltson táged, ás mindent amit elvesztettál, mindent ami
voltàl.
160 Most emlákezzetek, hogy a megvàltàs tärványe^amint mi
odaárkezènk a^Käzel a szolgàlat vágáhez. Az egász
megvàltàs tärványe ez: mielått egy ember visszavàlthatta az
elveszett tulajdont, neki a legkäzelebbi rokonnak kellett lennie.
Ás a kävetkezå dolog, hogy neki egy becsèletes embernek, igaz
embernek kellett lennie, hogy azt megtegye. Ás azutàn, neki
elegendå pázzel kellett rendelkeznie hogy megtegye azt. Ás
azutàn neki egy nyâlvànos bizonysàgot kellett tennie arrãl, hogy
å azt megtette. Ás akkortãl kezdve az màr az å tulajdona volt.
161 Tehàt most figyeljetek. Boàz Krisztust kápviselte. Most
Ruth a Gyèlekezetet kápviselte, titeket, hâvåket. Ás most Isten
az Ã Testamentumban, az egyetlen mãdja annak, hogy Å
jähetett ás visszavàlthatta azt ami el volt veszve az volt, hogy
Istennek az ember rokonàva kellett vàlnia. Ás az egyedèli
mãdja annak, hogy Isten az ember rokonàvà vàlhatott az volt,
hogy egy legyen käzèlènk. Àmen.
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162 Án kèlänbäzäk Billy Graham-tãl az Istenság hàrom egyáni
szemályáben, vagy bàrmely màs trinitàrius tanâtãtãl ebben. Án
persze hiszek egy hàromsàgban, de nem azon a mãdon; hogy åk
hàrom szemály lennánek. Åk egy. Màr ez a tärtánet egyedèl
bizonyâtanà ezt, ha semmi màs nem lenne nekènk csak ez.
163 Isten emberrá lett! Neki rokonnà kellett vàlnia. Ás Å nem
lehetett volna Isten^(ás mi bænäsäk: teremtás, az Å
teremtáse, az Å teremtásánek teremtå lányei)^mert Å nem
tudott ott rokon lenni. Igy Isten emberrá lett, hogy az ember
Istenná lett_Istenná lehessen. Àmen.
164 Láván mi emberek, bænäsäk^Isten bænässá lett, Magàra
vette bæneinket. Nem ismerve bænt, mágis bænäs volt, mert a
mi bæneink Rà lettek helyezve. Hogy mi^Å án lett, hogy án Å
lehessek. Làtjàtok? Bænässá lett, hogy án Isten fiàvà lehessek.
Å bænässá lett, hogy te az Isten fiàvà vàlhass. Ás most mi Isten
fiai ás lànyai vagyunk. Mert Isten rokonnà lett akkor, amikor Å
a mi hçs formànkat magàra vette, ás asszonytãl szèletett. Isten!
Nem egy màsik szemály; Isten Maga!
165 I. Timãtheus 3:16 mondja:

^ellentmondàs nálkèl nagy a kegyesságnek titka,
mert Isten megnyâlvànult testben,^(Isten)

Kezdetben volt az Ige, ás az Ige Istennál volt, ás az
Ige Isten volt.

Ás az Ige testtá lett,^
166 Az Ige egy emberi lánnyá lett, egy rokonnà vàlt. Å egy
emberrá vàlt (ãh). Å halàllà vàlt, hogy az Å halàlàn keresztèl
án Álettá vàlhassak. Å egy bænässá vàlt, hogy az Å igazsàgàn
keresztèl án vàlhassak^Áletem lehessen. Å szegánnyá lett,
hogy án az Å szegányságán keresztèl gazdaggà vàlhassak. Å
azzà vàlt ami án voltam, hogy án az å kegyelmán keresztèl azzà
vàlhassak ami Å. Ãh nekem. Azutàn beszálhetènk az Isten
hatalmàrãl. Most ez pontosan az Iràs. Ás ez az amit az Iràs
mond.
167 Hogy mi lehessènk^Milyen szeretetet adott nekènk az
Atya^helyezett rànk, hogy mi akik bænäsäk, idegenek
voltunk tàvol Istentål, hogy mi käzel jähessènk Istenhez
olyannyira, hogy Istennek fiaivà ás leànyaivà vàlhassunk, nem
pedig szolgàkkà. A Pogàny Gyèlekezet soha nem szolga volt.
Nem, uram! A Pogàny gyèlekezet fiak ás lànyok. Ti Istennek
fiai ás lànyai vagytok, akik vettátek a Szent Szellemet. Most ha
ti Orpa vagytok Ruth mellett, ás elfordultatok^De ha
elmentetek vágig a Szent Szellemig, akkor fiakkà ás lànyokkà
vàltatok.
168 Most fiak ás lànyok^Kinek van legtäbb ereje Isten elått?
Mi egy Angyal? Egy Angyal az egy szolga. Igy van ez? Åk az
Çr szolgài. Mik vagytok ti? Az Å fiai ás lànyai. Akkor kinek



A ROKON MEGVÀLTÃ 27

van a legtäbb ereje a Mennyben? Egy bænäsnek, aki kegyelem
àltal èdväzèlt, vagy egy Arkangyalnak, aki az Å jobbjàn àll? A
bænäsnek, aki kegyelem àltal èdväzèlt täbb hatalma van a
Mennyben, mint az Arkangyalnak, aki az Å jobbjàn àllt bæn
nálkèl. Mert Å egy fiç. Egy fiçnak täbb hatalma van
termászetesen mint egy szolgànak. Ãh, mi elfelejtjèk, hogy mik
vagyunk. Mi sokszor elfelejtjèk, hogy mi tett bennènket, azzà
amik vagyunk. Miutàn azzà lettènk, amik vagyunk, azutàn mi
elfelejtettèk hogy mikánt kerèltènk ide. Amikor Isten
Maga^

Ãh, milyen dràga szeretetet adott az Atya
Àdàm elesett fajànak;
Az Å egyetlen Fiàt adta, hogy szenvedjen
Ás hogy megvàltson bennènket az Å kegyelme

àltal. (Ãh, hogyan fogjuk mi valaha is tudni?)
Repedå sziklàk ás elsätátedå ág käzepette
Az án Megvàltãm lehajtja a feját ás meghal;
A megnyâlã kàrpit kijelentette az utat
A Menny ärämáhez ás vágtelen napokhoz.
Krisztuson, a szilàrd Sziklàn àllok;
Minden màs talaj sèllyedå homok.
Amikor án szemlálem a csodàlatos keresztet,
Ahol a dicsåság Fejedelme meghalt,
Minden bænämet csak mint elveszettet

tekintem, (Ez âgy van.)
169 Valaki azt mondta:

Álván Å szeretett engem; meghalva Å
megmentett engem;

Eltemetve Å elvitte tålem messzire a bæneimet;
Feltàmadva Å meigazâtott engem ingyen

äräkre:
Egy napon Å el fog jänni_Ãh, dicsåságes nap!

170 Ez volt a Gyèlekezet támàja. Ez volt Annak kinázete. Ez
volt Annak szâve. Ez a fäld megfèrdätt ennek a Rokon
Megvàltãnak a Váráben azárt, hogy visszavàltsa Àdàm elesett
fajàt.
171 Figyeljátek meg, hogy itt van Å, a Rokon Megvàltã. Most az
elså dolog: Neki egy máltã embernek kellett lennie. Ki volt
máltãbb, mint Krisztus, mint Jázus? Azutàn a màsik dolog:
Kellett hogy legyen pánze. Kápesnek kellett lennie, hogy azt
megtegye. Az Å tulajdonàban voltak az Egek. Å bebizonyâtotta,
hogy çgy van. Tudott venni ät kenyeret ás kát halat, ás azzal
ätezret tàplàlt, ás ät kosàr maradákot szedett ässze. Egy kçtbãl
vizet tudott pumpàlni ás azt borrà tudta vàltoztatni. Ki tudott
venni az ãceànbãl egy halat ás annak szàjàbãl ki tudott venni
egy arany pánzt. Àmen.
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172 Å nem volt egy^De Å szegánnyá lett, nem volt egy helye
ahovà az Å feját lehajthatta. Å egy rokonnà vàlt. Nem a
gazdagoknak rokonàvà, hanem minden embernek a rokonàvà.
Å elfoglalta egy megvàltãnak a helyát.
173 Azutàn mit kellett neki tennie? Azutàn neki egy nyilvànos
bizonysàgot kellett tennie. A kävetkezå reggel Ruth azt
mondta^illetve Naomi azt mondta, “Pihenjál Ruth, most màr
minden rendben lesz, mert te kegyelmet talàltàl åelåtte.”
174 Istenem, hadd tegyem án ezt. Hadd talàljak kegyelmet Å
elåtte. Azutàn amikor eljän a hajnal:

Amikor az Çr trombitàja felhangzik, ás idå
täbbá nem lászen,

Ás a hajnal eljän, amely äräk, fányes ás száp;
Amikor az èdväzèltek ässzegyælnek odaàt a

màsik parton,
Amikor a návsorolvasàs van odaàt, akkor án

ott leszek. (Most pihenek, vàrva a teljes
megvàltàst.)

175 Figyeljátek meg: “Nekem most megvan annak a_a zàloga.
Egy teljes kendå àrpàt vittem haza. Odajutottam^” Boàz
adta oda neki, hat mártáket, kimárt. A hat jelentáse “a vilàg
látezásánek hatezer áve.” Az emberek napja a hatos. Az ember
a hatodik napon lett teremtve. Hatezer áv lesz, amennyi idå
alatt a vilàg teremtve lett, ás a hetedik ezerben Isten pihent.
Hatezer ávig fog a Gyèlekezet erålkädni a bæn ellen az
àrpakenyerek Istenánek Erejável, ás azutàn bemegy az Äräk
Nyugalomba. Ez âgy van. Nyugalom-vàrakozàs. Hat márták
finom àrpàt tett be oda Boàz azárt, hogy àthozza Ruth-ot a
teljes megvàltàs idejáig. Olyan boldog vagyok, hogy álvezhetem
ezt.
176 Most gyorsan menjènk le ennek a vágáig. Nos, mi çgy
talàljuk most, hogy a kävetkezå reggelen amikor å felábredt
boldog volt, vàrt, ás a fárfi eljätt. Å lement oda^Boàznak volt
egy màsik rokona, akinek valãjàban elåszär volt vàlasztàsi
lehetåságe az asszony irànt. Van idåm arra, hogy ezt vegyem?
Nos, csak egy perc ás mi legalàbb ennek egy rászát vesszèk.
177 A kävetkezå szemály a páldàzatban, akinek elåjoga volt
hozzàtok, az Ärdäg volt, mert vátkeztetek. Ás ti elåszär åhozzà
tartoztatok, mert å^ti az å tulajdona voltatok. “Mert bænben
szèlettetek, gonoszsàgban lettetek formàlva, ás hazugsàgokat
szãlva jättetek a vilàgra.” Ás az ärdäg nem tudta azt
visszavàltani. Tehàt å nem tudta azt megvàltani. Igy Krisztus
eljätt ás emberrá lett azárt, hogy elvegye a bæneinket, hogy
megvàltson bennènket. Làtjàtok ezt? Ás a màsik ember nem
tudta azt megtenni. Az Ärdäg nem tudott meghalni a bænäkárt,
mert å maga volt az elferdâtå, aki a bænt csinàlta. Làtjàtok, å
nem tudta, mert å tänkre tette volna az å äräkságát.^a màsik
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szemály. Ás Sàtàn tänkre tette volna a sajàtjàt, mert å az
ärdäg. Å nem vàlhatott egy màsik ärdäggá azárt, hogy elvegye
az ärdägät, az elså ärdägät. Å nem vàlhatott bænná, mert å màr
bæn volt. De Krisztus bæntelen láván bænäs lett. Å meg tudott
vàltani bennènket. Hallelujah, mi megvagyunk vàltva.
Megvagyunk vàltva; azt jelenti, hogy “visszavagyunk hozva.”
Visszavagyunk vàltva.
178 Tehàt a kävetkezå reggelen nekik egy nyilvànos
bizonysàgot kellett tennièk. Boàz lement ás talàlkozott azzal
az emberrel a kapunàl a vánek elått (ás annak egy nyilvànos
helyen kellett lennie), ás å belenázett az å arcàba, ás
megkárdezte, “Meg tudod vàltani åt?” Most ha neki elåszär
Naomit kellett megvàltania azárt, hogy megkapja Ruth-ot^
Ás Krisztusnak elåszär a Zsidã gyèlekezetet kellett
megvàltania azárt, hogy megkapja a Pogàny Mennyasszonyt.
Ruth Naomival jätt be çgy, mint egy màsik orszàgbãl szàrmazã
idegen, egy moabita, pogàny. Ez az amik mi voltunk, a
Pogànyok, a bàlvànyimàdãk. Ás emlákezzetek, hogy
nektek^Neki meg kellett kapnia Naomit. Ás amikor
megkapta Naomit, akkor mindazt megkapta, amije annak volt.
179 Emlákezzetek, hogy amikor Krisztus eljätt, akkor Å soha
nem beszált a Pogàny Gyèlekezetrål. Az volt, hogy: az Äváihez
menni. “Az Äváihez jätt ás az Ävái nem fogadtàk be Åt.” Å
mindig az Äváihez szãlt. “Ne menjetek a Pogànyok çtjàn. Ne
menjetek Samàriàba, hanem inkàbb menjetek Izràel elveszett
juhaihoz. Ás amint mentek, prádikàljàtok az Evangáliumot,
gyãgyâtsàtok a betegeket, tàmasszàtok fel a halottakat, æzzetek
ärdägäket, ingyen kaptàtok, ingyen adjàtok.” Igy van ez?
Kettesável kèldte åket. Menjetek elåszär^Neki meg kellett
vàltania azt a gyèlekezetet. Ás amikor Å megvàltotta azt a
gyèlekezetet, akkor megkapta a Pogàny Menyasszonyt. Àmen.
Ez volt az alku abban. Làtjàtok, Å megkapta a Menyasszonyt
amikor Å megvàltotta a gyèlekezetet.
180 Nos Boàz, neki kellett tennie egy nyilvànos^Å azt
mondta, “Te nem tudod åt megvàltani?”

Azt mondta, “Nem.”
181 Azutàn neki nyâlvànos bizonysàgot kellett tennie. Lerçgta
a cipåit, ás odadobta neki ás azt mondta, “Ime itt van. Tudja
meg az egász Izràel, hogy án megvàltom Naomit, ás magamhoz
vettem Ruth-ot is.” Àmen. “Ruth-ot menyasszonyul veszem.”
Ki volt az? Az aratàs Ura. Àmen. Ime itt van Ruth.
“Megvàltottam Naomit, ás veszem Ruth-ot. Ás Ruth lesz az án
menyasszonyom.”
182 Mit mondtak åk? “Legyen å olyan, mint_mint Lea ás
Ràkhel ás a täbbiek, ás neveljen fel ezreket” (ás å fel is nevelt,
ez igaz) “Izràelnek. Legyen å âgy.” Ás figyeljátek meg, hogy å
egy_egy nyâlvànos bizonysàgot tett.
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183 Mit csinàlt Jázus, hogy azt megtegye? Egy nyâlvànos
bizonysàgot tett. Amikor Sàtàn nem halhatott meg a bænäkárt,
mert å volt a bænäs. Å a bæn atyja. De Jázus az Àrtatlan, a
Menny Istene, Akinek nem kellett meghalnia, lejätt ás egy
nyâlvànos bizonysàgot tett meghalva, felemelve az ág ás fäld
käzá. Egy nyilvànos bizonysàg! Ruhàzatàt lehçztàk Rãla; ás
szágyenben ág ás fäld käzätt fèggätt. Ás egy bænäs,
szágyenletes halàlt halt azárt, hogy megvàltson bennènket. Egy
nyilvànos bizonysàg! Àmen.
184 Mit tett Å? Lerçgta az Å sajàt igazsàgàt, lerçgta az Å sajàt
dicsåságát, lerçgta^ “Hatalmam van; szãlhatnák az Án
Atyàmhoz, ás Å azonnal kèldene Nekem hçsz lágiã Angyalt.”
Azok megvàltoztathattàk volna a folyamatot. Egy Angyal is
megtehette volna. Å hâvhatott volna hçsz lágiãt, amely
kärèlbelèl negyven ezer Angyal lett volna. Mit tehettek volna
åk? Å azt mondta, “Szãlhatnák az án Atyàmhoz, ás Å
azonnal^” (Az az most rägtän!) “^Å kèldene Nekem hçsz
lágiã Angyalt; eljännánek ide ás àtvennák itt a hatalmat.” Ás
mit tett volna egy? Egy el tudnà pusztâtani a fäldet egy
màsodperc alatt. Csak figyeljátek, hogy Neki ezrek voltak, akik
jähettek volna. Làtjàtok? De Å azt lerçgta. Å azt fálretette.
Minden máltãsàgàt, ás mindent fálretett, ás egy bænässá vàlt, ás
meghalt ártetek ás ártem.
185 Most befejezåleg, mondhatnànk azt mikäzben befejezzèk.
Å megtette_Å megtette ezt. Azutàn vette Ruthot, ás
meghàzasodott vele. Ás å vilàgra hozott egy Obed nevezetæ
fiçt. Obed volt az apja Isainak. Isai volt Dàvidnak az apja, aki
Krisztusnak az apja volt (Àmen), az Çr Jázus atyja.
186 Nem làtjàtok? Az igazsàgon keresztèl, a hatàrozott
däntásen keresztèl, Å lett a mi Rokon Megvàltãnk. Isten
nekènk rokonunkkà lett, hogy lejäjjän ás olyannà legyen mint
mi, egy emberi lánnyá, áhságet szenvedjen, szomjçsàgot
szenvedjen, “szomjazom, adjatok innom.” Ás åk ecetet tettek
az Å szàjàba, ás epát.
187 Å ugyançgy szomjazott mint mi. Å tudta, hogy milyen az
análkèl. Beteg volt, mint mi. Azt mondta, “Hàt nem fogjàk
nekem mondani azt a rági páldabeszádet, hogy ‘orvos,
gyãgyâtsd meg magad’?” De az Å nagy ereje nem Änmagàárt
volt. Neki megvolt a hatalma, hogy tegye azt, de Å nem
hasznàlhatta azt Änmagà-ra; nem.
188 Valaki azt mondta nekem az egyik nap, mondta, “Branham
Testvár, mielått bàrmi tärtánik, te màr mindent tudsz arrãl. Mi
fog tärtánni veled?”
189 Azt mondtam, “Az ajàndák nem a szàmomra van, ezt nem
hasznàlhatom magamárt.” Ez a szàmotokra van. Ti vagytok
azok, akik veszitek ennek a hasznàt, ás nem án. Án Istennek
csupàn egy  käzszolgàja vagyok szàmotokra.
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190 A prádikàtor egy  käzszolga. Å csak ott tartja magàt, csupàn
mint a mezå egy lilioma, a dongã belerepèl ás elveszi az å rászát,
a máh odarepèl ás elveszi az ävát, az arra elmenå elveszi az ävát
ás minden. Å pedig ájjel ás nappal fàradozik, hogy megtartsa az
å tèndäklását. Ás az Evangálium szolgàlãja ugyanezt teszi; az
Isten vonalàban jàr. Megtartja bizonysàgàt igazàn, hogy a vilàg
rászesèlhessen belåle, làtjàtok, Liliom-Pàsztor Çr. Å egy jã
szemály. Jázus azt mondta, “Tekintsetek årà. Salamon nem volt
olyan mint å.” Ez âgy van. Liliom doktor, feltátelezem, hogy
mindnyàjan ismeritek åt. Làtjàtok?

191 “Tekintsetek a mezåk liliomaira, ahogy åk fàradoznak, ás
mág^Mágis azt mondom, hogy Salamon az å ässzes
dicsåságáben^” Egy liliomnak ájjel, nappal kèzdenie kell
azárt, hogy megkapja a tèndäklását, ás megtartsa ruhàzatàt, ás
megtartsa az illatoknak ás dolgoknak àradàsàt. Ás màsok^Å
csupàn megnyitja magàt ás åk arra jàrnak ás kiveszik azt
belåle. A máh ás a lágy, meg minden amik odajännek, akàr jã,
akàr rosszak de egyszeræen vesznek belåle.
192 Ez a mãdja annak, ahogy Krisztus szolgàja van, a
Keresztány szolga; megnyitja magàt, “Csak vegyál belålem
vilàg.” Semmi nem a maga szàmàra, hanem màsok szàmàra. Ez
az, amivá Krisztus vàlt, amikor Å nekènk rokonnà lett. Å
emberrá lett azárt, hogy a vilàg rászesèlhessen az Å
igazsàgàbãl, làtjàtok, ás hogy Isten fiaivà legyenek.
193 Most mit tettek åk? Meghàzasodtak, ás azon keresztèl jätt
ez a nagy dolog. Azutàn Ruth meg lett jutalmazva çgy, hogy
vette Krisztust^illetve vette Boàzt fárjáèl. Ami a Gyèlekezet,
meg van jutalmazva a^amikor az Çr eljävetele elárkezik
azon a fányes ás felhå nálkèli reggelen. Mi most pihenènk-
vàrakozunk. Az el fog jänni. Most^Nos, az meg van vàltva.
194 Most mág egy idázet, mielått abbahagyom, hogy elkezdjem
az imasort; mág egy idázet. Ma reggel kikerestem a megvàltott
szãt. Ás bocsàssatok meg nekem Ärmány testváreim, de nekem
ezt egyszeræen be kell tennem, nem azárt hogy sártsek, hanem
csupàn hogy elgondolkozàsra kásztesselek benneteket.
(Làtjàtok?) Keressátek meg, hogy mit jelent a megvàltàs. A
megvàltàs tánylegesen arra vonatkozik a gärägben, hogy
kivesznek egy rabszolgàt a piacrãl. Ápp most nem tudom
kibetæzni a gäräg szãt, de az ezt jelent, “kivenni egy rabszolgàt
a piacrãl”-megvàltani.
195 Egy ember valami rosszat tett, ás ezárt^az å mestere
eladta åt rabszolgasàgba, valãjàba a halàlàig. Ás å ott van a
piacon. Å egy rabszolga. De arra jän egy ember, egy olyan
máltã ember, aki kápes azt megtenni, ás megtalàlja ezt az
embert, ás az kegyelmet talàl åelåtte. Megvàltja åt. Ez kiveszi
åt a rabszolgapiacrãl, ás àtviszi magàhoz. Figyeljátek meg,
hogy ezt a rabszolgàt, aki egyszer màr meg lett vàltva soha
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täbbá nem lehet çjra eladni a piacon. Àmen. Nem lehetett çjra
eladni, å meg volt jelälve. Ás ha årà egyszer màr elággá
gondolva lett azárt hogy meg legyen vàltva, akkor åt soha senki
nem adhatja el çjra rabszolgànak.
196 Ãh, hàla legyen Istennek, hogy amikor egy ember egyszer
Krisztushoz jätt ás meg lett vàltva a dràga Vár àltal, akkor az
Ärdäg soha täbbet nem tud táged rabszolgàvà tenni.
Biztonsàgban vagy Jázus Krisztus Váráben a te megvàltàsod
napjàig. A rabszolga^Lapozzàtok ezt fel a II. Mãzesben, ás
názzátek meg, hogy ha ez nem a Lávita Tärványe^akarom
mondani a III. Mãzesben. Názzátek meg, hogy ha ez nem a
Tärvány. Az egyszer màr megvàltott rabszolgàt soha nem lehet
çjra rabszolgànak eladni. Ez âgy van.
197 Ãh án annyira boldog vagyok. Olyan boldog vagyok azárt,
hogy tudom hogy a mi Rokon Megvàltãnk, hogy a Menny
Istene, Aki Szellem, lejätt a fäldre ás testtá lett (olyannà lett
mint án vagyok, olyannà mint ti vagytok) ás felvette a bænäs
test formàjàt, bænt nem ismerván, hogy a mi bæneink Årajta
nyugodjanak ás nekènk rokonnà vàlt, megtette a meghalàs
nyilvànos bizonysàgàt, kifizetve a teljes àrat.
198 Ás Isten Szelleme visszatançsâtja. A templom kettárepedt
(a kàrpit) a tetejátål az aljàig, nem az aljàtãl a tetejáig, hanem
a tetejátål az aljàig, mutatva, hogy azt Maga Isten szakâtotta
fälèlrål; kettárepesztette a tetejátål az aljàig ás megnyitotta az
utat. Ás az àldozati várpad felborult, ás a villàmlàs àtnyilalt a
sätát ás márges ágen, ás a nap lement a nap käzepán, ás a
csillagok felmondtàk szolgàlatukat, hogy vilàgâtsanak. Ás
minden bizonysàgot tett. Mi meg vagyunk vàltva. Halleluja!
199 Imàdkozzunk. [Egy fárfi a gyèlekezetben szãl egy
èzenetet_Szerk.] Meghajtott fejekkel, ás a zongorista^Ez egy
prãfátai kijelentás volt, amely a gyèlekezethez szãlt az èzenet
utàn.
200 Most ha vannak itt olyanok akik nem ismerik Åt, ás
áletetek nincs rendben, akkor meghâvunk benneteket most,
hogy àlljatok ide, ennek a hallgatãsàgnak a jelenlátábe (az
Isten orcàja elá), hogy fogadjàtok el Åt mint a ti megvàltãtokat.
A vâz a medencáben van a keresztsághez. Ott vàr valaki arra,
hogy elkezdje a keresztelás szolgàlatàt azonnal.
201 Mialatt a fejènk meg van hajtva, ki fogjuk tälteni most a
pillanatot çgy, hogy elánelkeljèk az Án Vágig Fogok Menni
áneket. Lehajtott fejekkel most:

Vágig fogok menni, igen, vágig fogok menni,
Ki fogom fizetni az àrat bàrmit is tesznek

màsok;
Az Çr kevás megvetettjeinek az çtjàt fogom

vàlasztani;
Jázussal kezdtem el, ás vágig fogok menni.



A ROKON MEGVÀLTÃ 33

Vágig fogok menni, igen, vágig fogok menni,
Ki fogom^(Valãban komolyan gondoljàtok

ezt most? Ha igen, akkor gyertek fel ide ás
àlljatok ide.)^bàrmit is tesznek màsok;

Vàlasztani fogom^(Kászek vagytok çgy
ragaszkodni, mint a náhai Naomi?)

Jázussal kezdtem, ás vágig fogok menni.
Bethlehem jàszolàbãl megjelent egy idegen,
A fäldän vàgyok olyan lenni mint Å;
Vágig az álet utazàsàn a fäldrål a Dicsåságbe,
Csak annyit kárek, hogy olyan legyek mint Å.
Hogy olyan legyek mint Jázus^(Akartok

olyan lenni mint Jázus?)^mint Jázus,
A fäldän vàgyok olyan lenni mint Å;
Vágig az álet utazàsàn a fäldrål a Dicsåságbe,
Án csak azt kárem, hogy olyan legyek mint Å.
Ragyogj le ràm Uram, ragyogj le ràm,
A vilàgâtãtorony fánye hadd ragyogjon le ràm;
Ragyogj le ràm Uram, ragyogj le ràm,
A vilàgâtãtorony fánye hadd ragyogjon le ràm.
Hogy olyan legyek mint Jázus,^(Van Rajta

kâvèl màs, akihez hasonlãk szeretnátek
lenni?)

Nem akar valaki màs jänni ás letárdelni ide ezzel a fiatal
asszonnyal, amint å tárdel? Vàlasztva, mint a náhai Ruth^
vàlasztva ma reggel az å çtjàt.

^mint Å;
Vágig az áletutazàson àt a fäldrål a

Dicsåságbe,
Án csak azt kárem, hogy olyan legyek mint Å.
Hogy csak olyan legyek mint Jázus,^

Valaki màs jäjjän most ide ás letárdeljál, mint ez a hälgy
tette itt. Elkezdted màr? Beletennád kezeidet az Ävábe?

^vàgyok olyan lenni mint Å;
Vágig az áletutazàsàn àt a fäldrål a

Dicsåságbe,
Án csak azt kárem, hogy olyan legyek mint Å.
[Branham Testvár dudolja a dallamot_Szerk.]

202 Mennyei Atyànk, mialatt a gyèlekezet ezt dudolja, ezt az
áneket, hogy Olyan Lenni Mint Jázus; ez az asszony ma reggel
kilápett çgy, mint Ruth. Ina Belle çgy jän, mint a náhai Ruth,
nem szàmât hogy mi az àra, de å jän, hogy kifizesse azt. Nem
szàmât, hogy mi a^hogy mikánt fognak rajta nevetni, vagy
kigçnyoljàk, de å most elfoglalta a helyet; itt àll, megvallva az
å bæneit. Ás letárdelve, megjegyezve azt a helyet, ahol az aratàs
Ura lefekèdt a keresztnál. Ás hogy ott vegye az å Szellemát, az
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Å kegyelmát, amely szãlt hozzà, amikor az Ige megjelent, mint
a náhai Naomi, utasâtva. Ás Az megragadta a megfelelå
szemályt a megfelelå helyen. Ás most å jän, hogy elfoglalja a
hâvå helyát; ás letárdelve a keresztnál, ahol å megvallja a
bæneit, ás fálreteszi az álet rági dolgait, ás egy çj teremtmánnyá
vàlik Krisztus Jázusban.
203 Imàdkozunk Atyàm ma reggel, hogy ebben az ápèletben
minden elidegenedett szemály, minden fárfi, minden asszony,
fiç, vagy làny, aki mág nem ismert Táged, ne engedják, hogy
ezek a beszádek elmenjenek mellettèk, Uram. Mi egyszeræen
nem tudjuk, hogy mely ãràban megyènk az âtáletre.
Lehetságes, hogy màr ma sokan käzèlènk mennek. Lehetságes,
hogy mielått hazajutunk egy baleset tärtánik. Lehet, hogy egy
szâvroham ár el bennènket. Nem tudjuk. Ãh Istenem, hadd
legyènk felkászèlve arra az ãràra; mialatt a Szellem itt van;
mialatt nekènk bizonysàgunk van, hogy Å itt van; mialatt a
Menny Istene az Å ässzes vágtelen irgalmàban itt van, hogy
bevigyen bennènket.
204 Adjàl nekènk a Te kegyelmedbål, Urunk. Kèldjál màsokat
is ma reggel az oltàrhoz, ás fogadjàk el Krisztust, mint
Megvàltãjukat, ahogy ez az asszony teszi most. Add meg,
Urunk. Lágy irgalmas hozzà, tudva, hogy az å hozzàtartozãi^
Az å testváre itt èl velem az emelványen, az å Nåváre Wood itt èl
hàtul, ás a mama ás papa is ott èlnek. Uram, Istenem, án
irgalomárt imàdkozom. Add meg Uram. Te tudod, hogy mire
gondolok a szâvemben. Kárlek, hogy a Te Várednek kiontàsa
irgalomban jäjjän most ebben az ãràban, ás add meg Uram. Add
meg, mialatt mág màsokra is vàrunk^Jäjjenek màsok is
Atyàm, ás legyenek megbákálve Istennel Krisztuson keresztèl.
205 Ás amâg most vàrunk ás kâvàncsiak vagyunk, çjra ánekelni
fogunk:

Ragyogj le ràm Ãh Uram, ragyogj le ràm.
Ás a vilàgâtãtorony fánye ragyogjon le ràm.

Rendben van:
Ragyogj le^(lenne mág màs, aki feljän?)

^ragyogj le ràm,
A vilàgâtãtorony fánye hadd ragyogjon le ràm;
Ragyogj le ràm Uram, ragyogj le ràm,
A vilàgâtãtoronyrãl a Te fányed hadd

ragyogjon le ràm.
Mit fog Az tenni velem?

Hogy olyan legyek mint Jázus, hogy olyan
legyek mint Jázus,

A fäldän vàgyok olyan lenni mint Å;
Vágig az álet utazàsàn àt a fäldrål a

Dicsåságbe,
Csak azt kárem, hogy olyan legyek mint Å.
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206 Atyànk, Istenènk, ez igazàn a mi bizonysàgunk. Urunk, mi
olyanok akarunk lenni mint Å, szelâdek ás szerányek,
alàzatosak, ádesek, mindig megbocsàjtva azoknak, akik rosszul
bànnak Vele, ás rosszat tesznek. Mi ilyenek akarunk lenni.
Käszänjèk Neked ezt az asszonyt, aki ma reggel idejätt.
Hogyan tudhatjuk, hogy mivá fog vàlni ez az álet egy idå utàn.
Talàn az å hibàinak ás az áletáben lávå dolgainak ässzesságán
àt, ahogy mi mindnyàjan tettènk, làtva åket amint ma reggel
az àradat alà merèltek^Imàdkozom Istenem, hogy ez az
asszony áljen egy odaszentelt áletet, amely álet el fogja vezetni
az å ässzes tàrsàt ehhez a megtapasztalàshoz. Ne àlljon meg å
itt, hanem menjen tovàbb az Igáret Fäldjáre, megjegyezve a
helyet, ás lefekèdve, ás váve ott a Szent Szellemet. Add meg ezt
Urunk.
207 Ha van mág itt valaki Atyàm, akinek jännie kellett volna ás
nem jätt, akkor ne hagyja el åket a Te Szellemed. Ás ne legyen
nyugalmuk se ájjel, se nappal addig, amâg åk is ki nem jättek ás
meg nem tetták ugyanezt a däntást. Nem azárt hogy áles legyek
Uram, de^Ãh Istenem, tudva hogy mit mulasztanak el, ás
tudva azt, hogy mi lesz azon a napon, amikor meghalljàk Åt
amint mondja, “Tàvozzatok Tålem ti gonoszsàgot cselekvåk.
Azon a dálelåttän a 8-ik ás Penn utca sarkàn Án hâvtalak táged,
ás te nem jättál.” Ãh Istenènk, milyen egy borzalmas ãra lesz
az szàmunkra, amikor megmáretènk a márlegen ás hâjàval
talàltatunk. Atyànk, add meg hogy az ne tärtánjen meg
senkivel az Isteni Jelenlátben. Mindnyàjan legyenek
megmentve. Mi ezt Jázus Neváben kárjèk. Àmen.
208 Ma reggel meg akarjuk käszänni az Çrnak az Å jãsàgàt ás
kedvesságát. Án mindnyàjatoknak käszänäm a tèrelmeteket,
hogy ilyen sokàig vàrtatok ràm. Ina Belle Testvárnå, án^
Wood Testvárnå, å a te testváred^Charlie Testvár. Amiárt åk
imàdkoztak ás mi is imàdkoztunk  olyan hosszç ideig. Ina Belle
Testvárnå, felàllnàl csak egy percre? Ez Wood Testvárnå^A
mi megbâzottunk itt a gyèlekezetben, ás ez az å sãgornåje, aki
elfogadta Jázust mint szemályes Megvàltãjàt ma reggel. Ás
milyen sok ima volt^Isten àldjon meg táged Ina Belle
Testvárnå. Azt hiszem, hogy jãl ejtem a nevedet. Igy van ez?
Isten mindig àldjon meg táged dràga testvárnå. Ás ha mág nem
lettál megkeresztelve a Jázus Krisztus Neváben, akkor án
ràbeszállek táged, hogy tedd meg, ás vedd a Szent Szellemet.
209 Isten mindig legyen veled, ás àldja meg a te dràga fárjedet
ott. Talàlkoztam vele egy pàr nappal ezelått. Ha nem távedek,
akkor az å neve Stanley. Igy van ez? Stanley. Isten àldjon meg
táged, Stanley. Az otthon az ádes, de án hiszem, hogy most
ádesebb lesz mint valaha. Isten mindig legyen
mindnyàjatokkal, ás_ás adja meg nektek az Å kegyelmát ás
irgalmàt áletetek minden napjàn. Ás kävessátek az Urat
tovàbb. Legyetek most olyanok, mint Ruth, Ina Belle, ás
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ragaszkodjatok Hozzà. Csak menjetek tovàbb. Náha kemány
lesz, ás az çt megsätátedik. De emlákezzetek, csak názzetek le a
fäld felá, ás názzetek fel az ág felá, ás talàlni fogtok egy váres
Làbnyomot, amely kävet egászen oda fel. Å vezetni fogja az
utat.

210 Nos, itt màr dál van, tizenkát ãra. Akarjàtok mág az
imasort?

211 Billy, hol van^Mi tärtánik? Adtàl ki imajegyeket? Án_án
soha^Azt hiszem, hogy å mondta nekem, hogy adott ki
ima^Mi volt az? Valaki mondja meg nekem, hogy mi volt a
betæ ás a szàm. Mi? B? B, egytål szàzig?^ätventål szàzig!
Rendben, B egyes.

212 Nekènk van^Most zsçfoltan vagyunk, âgy nem
tudunk^felàllâtunk mindenkit, ás egyszeræen vágig megyènk
egybål a soron, ás imàdkozunk ártèk.

213 Most hànyan nem làttatok mág egy imasort sem? Hadd
làssam a kezeiteket; akik mág soha nem voltak egy
ässzejävetelemen sem imasornàl. Ãh nekem, gondoljàtok el.

214 Most mi egyszeræen imàdkozhatunk az emberekárt, ás
meglehet nekènk a felismerás is; vagy pedig egyàltalàn nem
csinàlunk imasort, hanem csak egyenesen kiszãlâtjuk åket a
hallgatãsàgbãl. Ez nem szàmât. A Szent Szellem itt van. Igen,
uram. De àllâtsuk fel az imasort. [Branham Testvár kihâvja az
imasort_Szerk.]

215 Rendben van, mialatt åk felsorakoznak, án szeretnák
kárdezni a gyèlekezettål valamit. Hàny idegen van itt, aki
ezelått mág egy ässzejävetelemen sem volt? (hmmm) Hànyan
tudjàtok azt, hogy nincs olyan ember, aki a màsikat meg tudja
gyãgyâtani? Mág egy orvos sem. Nem, uram. Egy orvos az nem
egy gyãgyâtã. Å csak segât a termászetnek. Isten a gyãgyâtã.
Làtjàtok? Egy orvos helyre tud tenni egy kart, de å nem tud
meggyãgyâtani egy kart. Egy orvos el tud tàvolâtani vakbelet,
de Isten gyãgyâtja meg azt a helyet, ahol å vàgott. Egy orvos
kihçzhat egy fogat, de nem tudja megàllâtani a várzást, sem
meggyãgyâtani azt. Istennek kell azt megtennie.

216 Rendben van, hànyan tudjàtok, hogy amikor Jázus itt volt a
fäldän, akkor Å nem àllâtotta hogy gyãgyâtã? Å egy ember volt.
Azt mondta, “Nem Án vagyok aki teszem a cselekedeteket,
hanem az Án Atyàm, Aki bennem lakozik. Å vágzi a munkàt.”
Igy van ez? Hànyan tudjàtok azt, hogy mikor Å itt volt^
Hogy^milyen fajta szolgàlata volt Neki, amikor Å itt volt?
Azt tette, amit az Atya mutatott neki hogy tegye. Igy van ez?
Hànyan tudjàk_tudjàtok ezt? Szent Jànos 5:19, Å azt mondta,
“Bizony, bizony mondom nektek, hogy a Fiç nem cselekedhet
semmit Magàtãl. Hanem amit Å làt, hogy az Atya
cselekszik^” (Igy van ez?) “^azt teszi a Fiç ugyançgy.”
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217 Most akkor, Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká? Hiszitek ezt teljes szâvetekbål hogy_hogy Å
ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká? Hiszitek azt, hogy mivel
Jázus Krisztus ugyanaz tegnap ás mindäräkká, hogy ez azt
jelenti, hogy Å tánylegesen ugyanaz? [A gyèlekezet vàlaszol,
“Àmen”_Szerk.]

218 Rendben van. Mikánt ugyanaz Å? Ugyanaz minden
alapelváben. Igy van ez? Å ugyanaz az Isten, ugyanaz a
Gyãgyâtã, a_a ugyanaz a Megvàltã, Neki ugyanaz_ugyanaz a
magatartàsa van. Ez mind ugyanaz. Igy van ez? Ugyanaz!
Rendben van, akkor ha Å ugyanaz volt, ugyanaz; akkor Å
ugyanazt fogja tenni ás cselekedni. Igy van ez? Most hànyan
tudjàtok, hogy ez az Igazsàg?

219 Csupàn egy percet fogok igánybe venni itt. Vàrok mág,
mert nem çgy tænik nekem, mintha ätven ember àllna itt
kärbe. [Branham Testvár megszàmolja az embereket_Szerk.]
Nem; náhànyan valãszânæleg hamarabb hazamentek. Làttam
náhàny embert elmenni ott hàtul. Rendben van, akkor csak ez
a kis rävid sor. Hànyan szeretnátek csupàn^Hànyan vagytok
idegenek a sorban? Emeljátek fel a kezeteket, akik tudjàtok,
hogy án semmit nem tudok rãlatok. Emeljátek fel a^az
án^a kezeteket.

220 Hànyan vannak itt kint idegenek, akik tudjàtok, hogy án
semmit nem tudok rãlatok? Emeljátek fel a kezeteket, hogy
làthassuk. Rendben van. Hànyan szeretnátek làtni a felismerás
soràt çgy, hogy elmondhassuk, “Å itt volt”? Làtjàtok, ez^
Nos, ez nem szàmât. Án imàdkozhatok ártèk çgy, hogy
egyenesen vágig megyek a soron, vagy leèlhetnek, csak
menjenek ás èljenek le; nem szàmât. A Szent Szellem ápp
ugyançgy ki tudja jelenteni. Hiszitek ezt?

221 Nos, akkor ha âgy van, akkor csak maradjatok csendben
csak egy pillanatra. Egy kicsit kásåre jàr. Igy csak èljetek
csendben csupàn egy pillanatig. Akarok most kárdezni tåletek
valamit.

222 Lehet, hogy a rossz mikrofonnàl vagyok itt. Ez rendben
van? Mind a kettå ässze van kätve (rendben) ás ez is?

223 Rendben van, most legyènk csendben egy percre. Vágig
fogok názni ezen a soron ás megnázem, hogy ismerek-e valakit.

224 Ismerem ezt az ott àllã szemályt. Ás án_án ismerem Earl-t.
Earl, án ismerlek táged; Earl Collins (Ãh igen^?^az a fárfi
ott fent.) Å az az ember, aki velènk vadàszott fent Colorado-
ban? Ãh nekem, gondoljàtok el. Azt hiszem hogy Earl azt
mondta nekem, hogy nagyon beteg vagy. Ás eljättál^Most ha
hosszç ideig nem tudsz àllni, akkor^Hozzon oda neki valaki
egy száket. Vagy_vagy figyeljetek, valaki aki idejätt csak
àlljon fel ás adjon neki egy èlåhelyet ápp ott Collins Testvár



38  A MONDOTT IGE

käzeláben, mert ez az ember nagyon, nagyon beteg. Ás most å
kärèlbelèl ätven kilãt, vagy täbbet lefogyott a sçlyàbãl. De
å^ás å_å nagyon nagyon beteg. Most csak hagyjàtok åt ott
èlni, amâg az imasorhoz jäväk.
225 Nos, hadd názzek le. Most Earl, ezzel az emberrel aki vele
van,^Most ez az ember, aki ápp itt hàtul èl ás ràm náz;
odaàtrãl La Grange, Kentucky kärnyákárål. Án nem ismerlek
táged. De titeket án_án_án ismerlek. Åk ott Kidd Testvár ás
Testvárnå, åket ismerem. Ás ez a hälgy itt^Å Rook
Testvárnå? Vagy^Igen. Rendben van. Igen, itt ez az asszony
Sellerburgbãl jätt. Azt hiszem, hogy âgy van. Igy van ez?
226 Rendben van, azt hiszem, hogy kärèlbelèl ässzesen ennyien
vannak a sorban, akiket án tánylegesen ismerek. Ãh igen, itt
van az án jã baràtom Busty Rogers, innen lentrål_Miltown-
bãl. Ás tovàbb a sorban azt hiszem, hogy a täbbiek idegenek
szàmomra. Most ez Isten elått van, hogy amennyire án tudom,
åk idegenek szàmomra.
227 Most hadd názzek szát a hallgatãsàgban. Most ti, akik_
akik idegenek vagytok szàmomra, akik betegek vagytok,
emeljátek fel a kezeteket. Ás tudjàtok, hogy ez visszafog
tèkräzådni a ti szâvetekben; emeljátek fel a kezeteket, tartsàtok
fel. Ás tudjàtok, hogy án^Rendben van: jãl van, Csak^?^
názzetek kärbe, kärèlbelèl mindenhol.
228 Most án^Ez nem lesz bàntàsotokra, ha csupàn vàrtok
mág egy percet, vagy täbbet. Fel akarok tenni nektek egy
komoly kárdást. Jobb ha ideàllok e mägá, hogy hallhassatok
engem. Csak akarok tåletek valamit kárdezni. Nos, ezek az
Èzenetek, amelyeket prádikàlok, hiszitek hogy ezek az
Igazsàg? [A gyèlekezet visszafelel, “Àmen”_Szerk.] Biztosak
vagytok^ Nem jättetek volna ide, ha nem lenne igaz.
229 Nos, tenne Isten valami ilyesmit análkèl, hogy adott volna
nekem egy elkápzelást arrãl, hogy mit csinàlok? Biztos hogy
nem tenne. Nem, nem tenne. Most ha Å ezt megtette^
230 Nos, án azt àllâtom, hogy Jázus Krisztus nem vàltozott meg.
Az Å halàla nem vàltoztatta meg Åt. Az megdicsåâtette Åt. Ás
Å feltàmadott a harmadik napon, ás felemelkedett a
Magassàgba. Ás visszakèldte a Szent Szellemet, aki Isten
volt^az a Szent Szellem, amely Årajta volt. Hiszitek ezt
mindnyàjan? [A gyèlekezet vàlaszol, “Àmen”_Szerk.] Ás Jázus,
amikor itt volt a fäldän, azt mondta, “Azokat a cselekedeteket
amelyeket án teszek, ti is meg fogjàtok cselekedni. Egy kis idå,
ás a vilàg nem làt Engem täbbá.” (Ez a vilàgrend. Tudjàtok,
egyszeræen a hitetlen gyèlekezet ás mind^) “Åk Engem täbbá
nem fognak làtni. De ti meglàttok Engem^” (“ti,” ez a
Gyèlekezet a hâvåk) “^mert Án^” (“Án,” ez egy szemályes
návmàs.) “Án veletek leszek, mágpedig bennetek, a vilàg
vágezetáig.” (Ás mi hiszènk a beteljesèlásben, melynek
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jelentáse “a vilàg váge”) “^veletek leszek a vilàg vágezetáig.
Ás a cselekedeteket, amelyeket án teszek, ti is meg fogjàtok
tenni.” Ez az Igazsàg?
231 Most nekènk vannak Baptistàk, Metodistàk, Protestànsok
ás Katolikusok ás-ás mág Zsidãk is, akik ma reggel itt èlnek.
Ás van nekènk az Isten gyèlekezete, Nazaránusok, Zaràndok
Szentek, Jehova Tanui, ás az ässzes kèlänbäzå felekezetek. Ma
dálutàn itt án ràjuk názek. Metodistàk, Lutherànusok,
Pènkäsdiek ás kèlänbäzå fajtàk, amint án kärbenázek ás làtom
az emberket, akiket ismerek. Ás åk mindnyàjan làtogatnak
bennènket, mág vàroson kâvèlrål is. A Branham Tabernacle
egy kicsi parànyi dolog itt a_a vàrosban. De a vilàgbãl àll
ässze.
232 Most csak vegyèk ezt, ás gondolkozzunk nagyon alaposan,
gondolkozzunk eråsen, ás legyènk tiszteletteljesek, ás
vàlaszoljatok erre a kárdásre. Akkor ha Å nem halott, akkor az
Å magatartàsa felátek ás a betegek felá ugyanaz ma, amilyen
tegnap volt. Akkor hogyan fejezte Å ki a magatartàsàt tegnap?
Igy: “Meg tudom tenni, ha hiszel.” Igy van ez? “Ha hiszel.”
233 Azt mondta az az ember, “Uram, lágy irgalmas hozzànk.”
Mondta, “A fiamat kèlänbäzå mãdon gyätri az ärdäg.
Idehoztam åt a tanâtvànyaidhoz, ás åk sikâtoztak ás kiabàltak,
meg minden.”
234 Å azt mondta, “Án meg tudom tenni, ha hiszel. Ha te
hiszel, akkor Án meg tudom tenni.”
235 Most figyeljátek meg, hogy mikánt tette Jázus? Mi volt Å
tegnap? Hogyan szolgàlt? Nos, ez most az idegenek felá van,
akikhez szãlok. Názzèk meg, hogy mi volt Å tegnap. Ez
szàmotokra kärèlbelèl hàrom percet vesz igánybe, egász
gyorsan, hogy tisztàzzam ezeket a helyeket.
236 Amikor az Å szolgàlata elåszär elkezdådätt, akkor ott volt
az az Andràs nevezetæ fárfi, egy halàsz, aki megtárt (hitt
Åbenne); ás elment ás elhozta az å Simon nevezetæ testvárát.
Emlákeztek erre? Odahozta åt Jázushoz. Å egy tanulatlan
halàsz volt, aki mág a sajàt nevát sem tudta leârni. Ás å odajätt
Jázus elá, ás Jázus rànázett, ás ezt mondta, “A te neved Simon.
Te a Jãnànak vagy a fia.”
237 Hànyan tudjàtok, hogy ez a Szentâràs? Åk tudtàk, hogy az
volt a Messiàs, mert Å tette^Isten megâgárte^Mãzes
megâgárte, hogy amikor eljän a Messiàs, akkor Å egy prãfáta
lesz. Igy van ez? A Prãfáta-Messiàs. Ás Å rànázett, ás azt
mondta, “A te neved Simon.” Ás azt mondta, “A te apàdat
Jãnànak hâvjàk.” Ás å tudta, hogy az volt a Messiàs.
238 Az asszony a kçtnàl; az egy màsik náp nemzetábål volt.
Nos, csak a Zsidãk ás Samaritànusok fogadtàk el Åt. A
Pogànyoknak, nekènk mág azutàn kellett bejännènk ehhez a
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csoporthoz. Nos, az az asszony a kçtnàl^aki egy Samaritànus
volt, ás odament vizet venni. Jázus azt mondta, “Hozz nekem
inni.”^?^beszált hozzà. Ápp çgy, ahogy án beszálnák
valakihez a hallgatãsàgban; mondta, “Hozz Nekem inni.” Åk
azelått mág soha nem talàlkoztak.
239 Ás az asszony azt mondta, “Hàt ez nem szokàs, käzättènk
itt elkèlänèlás van.” Amint nekènk is volt Dálen szânesbäræ
baràtainkkal ás dolgokkal. De az màr nincs täbbá. Hàla legyen
Istennek azárt. Tehàt å azt mondta, “Nekènk itt
elkèlänèlásènk van; âgy ez szàmodra nem szokàs, te egy Zsidã
vagy.” Jázus egy Zsidã volt. Az asszony pedig egy Samaritànus.
Azt mondta, “Nem szokàsos egy_egy ^szàmodra engem, egy
Samaritànus asszonyt ilyenre kárni.”
240 Å azt mondta, “De asszony, ha tudnàd, hogy Ki beszál
veled, akkor te kárnál Tålem inni.”
241 Ez leàllâtotta azt a gyänyäræ assszonyt. Ás felnázett ás azt
mondta, “Nos, neked semmid nincs, amivel vizet hçznàl. A kçt
mály.”
242 Å azt mondta, “A vizet amelyeket án adok, äräk Álet.”
243 Ás vágèl Å felismerte, hogy mi volt az asszonynak a baja.
Hànyan tudjàtok (idegenek), hogy mi volt az å baja? Ät fárje
volt! Tehàt mit mondott Å az asszonynak? Azt Mondta, “Menj
el a fárjedárt, ás gyertek ide.”
244 Az asszony Rànázett, ás azt mondta, “Nekem nincs fárjem.”
245 Å azt mondta, “Jãl mondtad, mert volt neked ät, ás az
akivel most álsz, az nem a te fárjed.”
246 Az asszony azt mondta, “Uram, felismerem, hogy Te egy
prãfáta vagy. Most mi tudjuk, hogy amikor a Messiàs eljän^”
(ez Jázus) “Amikor a Messiàs eljän, akkor Å elmondja nekènk
ezeket a dolgokat, mert mi tudjuk, hogy Å az a Prãfáta lesz.
Tudjuk, hogy amikor a Messiàs eljän, akkor Å ezeket fogja
tenni. De ki vagy te?”

Å azt mondta, “Án vagyok Å.”
247 Ás erre az asszony beszaladt a vàrosba ás azt mondta,
“Gyertek ás názzetek egy Embert, aki megmondta nekem, hogy
mit csinàltam. Hàt nem Ez a Messiàs?
248 Ha az volt tegnap a Messiàs jele, ás Å ugyanaz ma, Ez
ugyanaz a dolog ma. Most ti idegenek hiszitek ezt? Most ez
szàmotokra van itt a sorban.
249 Most azoknak kint odaàt, csak egy Iràshely azárt, hogy
legyen nektek valami, amin megàlltok. Hànyan hiszitek, hogy
Å most a Fåpap, akit meg lehet árinteni fogyatákossàgaink
árzásável? Ti mindnyàjan^

[Ères hely a szalagon. Branham Testvár szolgàl a felismerás
Ajàndákàval_Szerk.]
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250 Ez az å baja; sok levertságet okoz çgy, hogy ájszaka fel kell
kelni ás âgy tovàbb. Ohiãbãl jättál. Ás Sullivan Testvár
gyèlekezetáhez tartozol. Oda jàrsz. Làtom Sullivan Testvárt ott
àllni. Kiddákkel jättál, ez az akikkel jättál. Ez igaz. Rendben
van, ez idå alatt te màskápp árzed magad most. Az elhagyott
táged. Ás amint hazamász, a te hited meggyãgyât táged. Isten
àldjon meg. [Ères hely a szalagon_Szerk.]
251 Most ami azt illeti hogy ismerlek-e táged, Isten a Mennyben
tudja, hogy nem tudok semmit rãlad. Nem tudom, hogy mi a
bajod. Semmi lehetåságem nem lenne arra, hogy tudjam, hogy
mi a bajod. Te csupàn egy ember vagy, aki itt àll. Ás van egy
imajegyed^ás azon egy szàm. Ás te^A fiçk adtàk neked ezt
a jegyet, ás te egyszeræen el lettál ide hâvva az imasorba.
252 Most csak vilàgosâtsuk meg ezt. Làtjàtok, ez egy
alkalommal volt. Ez nehezebb; ez az egy alkalom täbbet kivesz
belålem, mint az egász idå, amely alatt ma reggel prádikàltam.
Valami kimegy^?^Làtjàtok? Valami kiment.
253 Fiatalember, te valãjàban nem änmagadárt vagy itt. Valaki
màsárt vagy itt, ás az egy gyermek. A gyermek nincs itt, az egy
sima vidák, Kansas. Van annak valamilyen^Ez epilepszia.
Van egy sätátság a gyermek felett.
254 Van valamilyen kapcsolatod^vagyis te egy^
Strickersák. Ti mindnyàjan testvárnåkkel hàzasodtatok, vagy
valami ilyen? Ez igaz. Hiszel? Akkor nem lesznek täbbá
rohamai. Ha hiszed teljes szâvedbål. Ahogy te hitted, çgy
legyen a gyermekkel. [Ères hely a szalagon_Szerk.]
255 Imàdkozzunk a nániárt, neki itt lent ràkja van.
256 Hiszel ott hàtul teljes szâvetekbål? Nem ismerlek táged.
Soha áletemben nem làttalak. De amikor hallottad, hogy
mondtam ennek az embernek valamit ami volt, hogy å egy
rokonàra gondol, akkor ez hozzàd jätt. Most hiszed teljes
szâvedbål?

Most mit árintett å meg? Szeretnám, ha valaki käzèletek
megmondanà nekem, hogy mit árintett meg ez az asszony.
[Ères hely a szalagon_Szerk.]
257 Most ez a tumor fègg^Hàrom volt màr neked? Kettå^
Kettå? Rendben van.
258 Rendben van, a hälgy be van àrnyákolva halàlosan. Van
egy sätát àrnyák felette, ami neki van az ràk. Ez helyes. Az
orvos azt mondja neked, hogy az nyirokmirigy ràk. Ez igaz,
emeld fel a kezed. Messzirål jättál ide; Iowa. Hiszel? Neked van
egy^aki egy^fiç^Ez egy unoka. Ás van ott^Valami
nincs rendben a szemeivel, ás te imàdkozol árte. Hiszed, hogy
Isten meg tudja nekem mondani azt, hogy ki vagy? King
asszony, tárj vissza a te otthonodba, ás lágy egászságes!^?^
[Ères hely a szalagon_Szerk.]
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259 A Fány, amelyet azon a fánykápen làttok, ott fègg afelett az
asszony felett, aki ott hàtul èl. Hidd, hogy án az Å prãfátàja
vagyok, testvárnå! “Te a fárjedárt imàdkozol, aki a halàl szálán
àll a Veterànok Kãrhàzàban,” ez IGY SZÃL AZ ÇR! Higgy
most teljes szâvedbål, ás å egászságes lesz. Mit árintett meg å?
[Ères hely a szalagon_Szerk.]

260 Csak haladjatok egyenesen tovàbb, kárem. [Ères hely a
szalagon_Szerk.]

261 A P^?^, te fentrål ászakrãl jättál le. Bedford, Indiana
kärèl laksz. Ez igaz. Igaz ez? Akkor te hiheted azt, hogy a
nyakad rendben lesz? Amint te hiszed, legyen çgy neked. Tárj
vissza haza ás adj Istennek dicsáretet.

[Branham Testvár folytatja az imàt a betegekárt_Szerk.]`
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