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Az Istenség Megmagyarázva

` Käszänäm, Carlson Testvár. Ás èdväzläk minden testvárt
ás testvárnåt az Çrban. Ez egy^náha egyszeræen egy

kissá vonakodàst árzek felàllni, amikor ilyen csodàlatos
bizonysàgokat hallok, ás âgy tovàbb, mint amilyeneket ma
reggel hallottam. Ás, aztàn, egy tàrspolgàrunk a szenvedásben
ás èldäztetásben, amint a mi Baptista testvárènk ás
testvárnånk àtment; tekintve hogy án magam koràbban egy_
egy Baptista, Misszionàrius Baptista voltam, ás_ás tudvàn mit
jelent amikor a te náped^
2 Nekem ugyanez a dolog volt. A sajàt nápem kizàrt, ás azt
gondoltàk hogy azárt kèldenek el mert megårèltem. Ás án
ràjättem, ás àltalàban kissá egy fajta kärèlmányes mãdon
mondtam, “Ha årèlt vagyok, akkor csak hagyjatok bákán, mert
âgy án boldogabb vagyok mint amikor eszemnál voltam.” Igy
hàt ez egy fajta kis filozãfia, amelyet sajàt magam tartok.
Ás_ás biztos hogy án álveztem ezt_ezt az idåt âgy láván.
3 Ás a kis testvár itt a Krisztus Gyèlekezetábål, amint mi
àltalàban utalunk rà, vagy Cambellitàk. Ás emlákszem hogy åk
aztàn biztos hogy kemány ètåk voltak az ässzejäveteleinkkel
szemben amikor elåszär kezdtèk. De, tudjàtok, volt nekènk
egy Pàl-nak nevezett emberènk aki egyszer ugyançgy volt, ás
aztàn käzèlènk valã lett. Igy án azt gondolom hogy amire åk
àltalàban náznek, az az álet amit te álsz. Tudjàtok, jobb ha álsz
egy prádikàciãt mint hogy prádikàlj nekem egyet, bàrmikor.
4 Nem olyan rágen, egy nagy lelkász, egy nagyszeræ
teljes-Evangáliumi ember; mindnyàjan_mindnyàjan ismeritek
åt, azt hiszem. Å Booth-Clibborn tiszteletes; hát kèlänbäzå
nyelven prádikàlja az Evangáliumot. Å egyszeræen okos. Ás
án^Å egy ászbeli ãriàs. Ás mi egy idåben egyètt jàrtunk, å
meg Moore Testvár meg án, ás tàrgyaltunk valamit. Ás án az
ellenkezå válemányen voltam, ás å ràmnázett. Mondta, “Te
egyszeræen nem ismered a Bibliàdat.” Tudjàtok hogyan tudja
Booth Testvár mondani.
5 Azt mondtam, “Ez igaz, Booth Testvár, de a Szerzåt egász
jãl ismerem.” Igy, âgy án-án akarom^Tudjàtok, nem az Å
Igájánek ismerete az Álet, hanem, “Åt ismereni, az Álet.” Ez
igaz. Làtjàtok? Hogy ismerem-e az Igáját; de bàrcsak ismernám
Åt! Ás ez biztos az Igazsàg.
6 Ma reggel kezet ràztam ezzel a ragyogã lelkászkäzänsággel.
Ás amint itt èltem volt ez az^Nem akarok senkit feltænåvá
tenni. De ez a szânesbåræ fárfi bejätt, ez a testvár, ás leèlt ott.
Mondtam a titkàromnak, “Ott van egy igazi Keresztány.”
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7 Å nagyon emlákeztet engem Elder Smith-re, aki azt hiszem
hogy Krisztusban az Isten Gyèlekezetáhez tartozott. Olyan
sokat prádikàltam nekik ott lent, ás_ás egyszeræen mág làtom
åt. Valahogy çgy názett ki mint ez a testvár itt, csupàn volt
neki egy åszes bajusza. A hàtsã ajtãn mentem be, ás soha nem
felejtem el azt a kifejezást amit az idås ember hasznàlni
szokott; názzál fel ás az ässzes szentek fognak ánekelni,
tudjàtok. Ás ott volt egy kicsi làny aki a sarkon lakott.
Kedvenc ánekem az Emeljátek Fel Åt. Ás åk mindnyàjan
tapsoltak, çgy pènkäsdi mãdon, tudjàtok, Emeljátek Fel Åt.
Szerettek engem, ás án szerettem åket. Ás mikor bementènk^
Å ott szokott èlni, feját âgy tartotta az asztalnàl, ás csak
figyelte åket, tudjàtok. Azt mondta, “Gyere be, ván. Pihentesd
a kalapodat. Pihentesd a kalapodat.”
8 A testvár itt; ás án megtudtam aztàn, hogy az án egyik
kedvenc Evangáliumi ánekesem az å feleságe. Ás án minden
lehetságes cálzàst megtettem, hogy áneklásre bârjam. Ás, aztàn,
å megkárt hogy ne szãlâtsam, ás án tudom hogy mit jelent az.
De án szemályesen megfogom åt hâvni, hogyha tud, jäjjän àt ás
ánekeljen.
9 Hàt, nem te vagy az a testvárnå aki ánekelte_ánekelte azt,
Há Hajãs, egy reggel a Keresztány Èzletembereknál, most? [A
testvárnå mondja, “Igen, uram. Igen.”_Szerk.] Remálem hogy a
feleságem feljän a háten, ás akarom hogy meghallgasson, mert
olyan sokat dicsekedtem. Ás ha nem lennál rajta a szalagon,
akkor majd elrendezzèk. Án szeretem azt a jã áneklást.

10 Ás, án szoktam mondani az embereknek, hogy án_án soha
nem tudtam ánekelni. Ã, nekem, án milliã márfäldre voltam
attãl. De mondtam, “Ha valaha àtkerèltäk a Mennybe ás
laktok a nagy palotàtokban, tudjàtok, ott Fent,” mondtam,
“egász lent a hegy làbànàl, hàtul a fàk käzätt, ott van egy kis
kunyhã. Az lesz az enyám. Ás az egyik reggelen amikor
kisátàltok a teraszra ás halljàtok hogy valaki ott felàll,
ánekelve, ‘Bàmulatos kegyelem! milyen ádes a hang,
megmentett egy olyan nyomorultat mint án!’ Ti majd azt
mondjàtok, ‘Dicsåság Istennek! Az äreg Branham Testvárnek
vágre sikerèlt.’” Án leszek ott figyelve, prãbàlva ánekelni.
11 Az án Keresztány testváreimnek, ás a^Azt hiszem hogy
egy testvár çgy mutatta be åt nekènk ma reggel, mint egy
Buddhista lelkászt itt. Èdväzällek dràga baràtom. Ás nekem
sokszor akadt dolgom a Buddhistàkkal, bàr nem tçl sokszor; ás
kèlänäsen Kanadàban a Kânai emberek käzätt, ás nagyon
kedvesnek ás kellemesnek talàltam åket.
12 Emlákszem egy kis Buddhista emberre a Buddha
templombãl aki a Winnipeg ässzejävetelre eljätt, ás å vak volt.
Nagyon kis kellemes kis emberek, ás åk bizonyosan hitták hogy
Isten volt a gyãgyâtã. Ás mialatt imàdkoztam árte, ás å
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ismátelgette hogy mikánt szereti Istent, ás hirtelen megnyâlt a
szeme, a^Ás az volt olyan egy_egy csodàlatos dolog. Igy hàt,
mi_mi becsèlènk minden embert ás minden szemályt.

13 Nos, nekem ezelått nem volt meg ez az alkalom, Chicagã-
ban, hogy megprãbàljak beszálni^Amit, án nem prãbàlok
valamilyen bizonyos èzenetet hozni, a lelkászek miatt, akik
sokkal alkalmasabbak mint án, hogy egy èzenetet hozzanak.
De, vágèl is, ti nem azárt vagytok itt hogy egy èzenetet
halljatok. De án çgy gondoltam hogy a legdicsåságesebb idå
lehetne hogy Chicagã-nak, ennek a kärnyáknek a lelkászeivel
talàlkozzak, ás jobban megismerkednák velèk, ás jobban
megismernánk egymàst. Ás án bizonyosan hàlàs vagyok az
Çrnak ezárt az alkalomárt. Mert án sokszor jättem ebbe a
vàrosba egy gyèlekezet tàmogatàsàban, ás a Keresztány
Èzletemberek tàmogatàsàban; azárt nem volt alkalom hogy
kifejezzem magam a testvárek tàrsasàgainak.

14 Ás_ás aztàn gondoltam, ás olyan sok minden van ami
mindig egy ilyen szolgàlatot kävet, a be ás ki, meg fel ás le, mâg
náha kännyæ valakinek egy rossz benyomàst kapni. Ás a
kävetkezå pàr percet arra szeretnám felhasznàlni hogy
megprãbàljam elmagyaràzni ás_ás vilàgossà tegyem a
testváreim szàmàra, annyira amennyire csak tudom.

15 Ás án_án elágtelen ás alkalmatlan vagyok arra hogy
egy_egy olyan beszádet tegyek amely talàn elág ártelmesnek
tènne azoknak akik iskolàzottak. Nekem nincs
iskolàzottsàgom, ás nekem az hiànyzik. De án
voltam^szeretem az Urat. Ás az Çr, talàn, adott nekem egy
màs mãdot hogy lelkeket nyerjek egy Isteni ajàndák àltal, hogy
ez kitältse azt a rást amelyet szèleim nem tudtak nekem
megadni, a tanulàst. Egy szegány csalàdbãl, ás tâz gyerek, meg
egy beteg apa, ás nekem nem volt esályem hogy iskolàzzanak.
Igy aztàn, azonban, a szèletáskor, valami tärtánt, egy Istennel
valã megtapasztalàs, az án anyàmnak ás apàmnak. Ás ti
olvastàtok a tärtánetemet. Ás, azàltal, án megprãbàlom
odatenni a rászemet, veletek egyètt testvárek, hogy bænäsäket
vonjak Krisztushoz. Ás most án^

16 Án nem vagyok babonàs. De mindig, az Ige megnyitàsa
elått, án szeretek beszálni egy kicsit a Szerzåhäz. Ás talàn
egyszeræen meghajthatnànk a fejènket çjra egy pillanatra.

17 Kedves Atyànk, Te vagy a mi Istenènk, ás mi az
Evangálium árdekáben käzeledènk Hozzàd. Itt vagyok a Te
gyermekeid, pàsztoraid, ás az ugyanazon dràga hitbål valã
testvárek elått. Ás mennyire izgalomba hozza a szâvemet,
amikor hallom ezeket az embereket akik fálre lettek ártve, ás
årèltek hàzàba lettek kèldve az Isten Orszagàárt; làtjuk hogy
Te mikánt hâvod a Te gyermekeidet az utolsã napokban.
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18 Ás mi igazàn hisszèk Atyànk, hogy mi az emberi faj vágán
álènk. Amint a prãfáta mondta, “Vilàgossàg lesz az estidåben.”
Ás mi hisszèk ma hogy mi ennek a nagy Evangáliumi
Vilàgossàgnak a hârvivåi vagyunk, a Te kegyelmed àltal, Te
megengedted nekènk hogy elvigyèk azt a fäld vágáig, ahovà ez
az ábredás eljutott.
19 Ás án imàdkozom, Atyàm, a szâvembål, hogy engedd
kifejeznem ezen a reggelen a testváreim felá az án áletem
motivàciãjàt ás cáljàt Te felád, hogy åk megártsák. Add meg
nekènk, hogy täkáletes szeretetènk, käzässágènk ás
egyèttmækädásènk legyen az Evangálium ässzes munkàjàban.
Mert mi ezt Jázus Neváben kárjèk, Aki çgy imàdkozott hogy
mi legyènk egyek, amint Å ás az Å Atyja Egyek voltak. Hisszèk
azt, hogy “Abbãl tudja meg minden ember hogy ti az Án
tanâtvànyaim vagytok, ha szeretitek egymàst.” Àmen.
20 Most csak^Ás án remálem ás bâzom benne hogy nem
untatlak benneteket testvárek ás testvárnåk ezzel. De án azt
gondolom hogy ki szeretnám fejezni vilàgosan, hogy ne kelljen
nektek azt hallgatni amit valaki màs mondott. Ás án màr
sokszor magyaràztam màs prádikàtori ässzejäveteleken, de ez
az án elså alkalmam a Chicagã-i csoporthoz, ás án szeretnám
magam valãban jãl megismertetni abban, amit tenni prãbàlok.

21 Az àldott äreg Evangáliumban itt, az Apostolok
Cselekedetei 26. rászáben azt olvassuk:

Amiutàn, Ã Agrippa kiràly, án nem voltam
engedetlen a mennyei làtàs irànt:

22 Ez persze, Pàl beszáde. Amelyre mi mindannyian, mint
lelkászek, szeretènk visszautalni, mert å^Mi,
egybehangzãan, hisszèk hogy å volt a Pogàny gyèlekezet
apostola, hogy Isten elhâvta åt hogy legyen egy_egy
tançsàgtevå a Pogànyok felá. Ás az å szolgàlata kátságbe lett
vonva.
23 Ás àltalàban bàrmit, ami szokatlan mãdon ugrik ki,
kátságbe vonjàk. Ez van, ás án çgy gondolom, hogy ez nem
täbb, mint helyes; kátságbe is kell vonni. Ás án azt hiszem hogy
a pàsztorok náha gyanakvãak arra_arra názve amit hallanak,
ás çgy gondolom hogy nekik ehhez joguk van. Mert ha jãl
ártem a pàsztor szã fordâtàsàt, egy “juhàszt” jelent. Ás ezárt, å
egy_egy_egy tàplàlãja vagy egy terelgetåje olyan fárfiakbãl ás
asszonyokbãl àllã csoportnak amely fälá a Szent Szellem tette
åt felvigyàzãvà. Ás neki joga van tudni hogy az å juhai milyen
fajta tàplàlákot kapnak, ás az honnan jän. Án çgy gondolom
hogy neki erre joga van.
24 Ás ha egy pàsztor, vagy náha az emberek, egy kicsit
gyanakvãnak làtszanak, akkor az soha, nem, nem kellene hogy
zavarjon valakit. Ez csak tiszteletet kellene hogy ábresszen egy
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ember szâváben, egy olyan_olyan pozâcioban lávå ember irànt,
aki megkárdezi. Ás vágèl is, ha nem vagy bizonyos abban hogy
helyesen ártettál egyet, hogyan tudsz egyàltalàn hit àltal jàrni?
25 Ha felidázitek^Nos, ez pszicholãgiànak làtszik; ás
valãszânæleg az is, ás az, de ez rendbe van. De ha ti valãban, a
szâvetekbål azt gondolnàtok hogy soha nem àllnàtok fel az
asztaltãl, akkor valãszânæleg nem is àllnàtok fel. Làtjàtok?
Nektek van^Ez ápp ilyen egyszeræ.
26 Nektek hinni kell. Kell hogy legyen hitetek. Kell hogy
legyen bizalmatok. Ás hogyan lehetne bizalmatok, ha_ha mág
azt sem tudjàtok hogy hovà mentek? Hogyan utaznák egy çton
amellyen mág soha nem voltam, egy nyaktärå sebessággel, ás
tele van kanyarokkal ás nem tudvàn hogy mit hoz a kävetkezå
kanyar? Làtnod kell hogy hovà mász, màskápp nem tudod hogy
mikánt jàrj. Ás az az ahogy mindenkinek lenni kellene. Ás
aztàn amikor lehet neked, làtod azt, ki van neked jelentve, ás
tudod hogy hovà mász, akkor semmi nem fog megàllâtani táged.
27 Ás az az, án çgy gondolom, amit Pàl prãbàlt itt Agrippàval
käzälni. Hogy å_å mondta nekik hogy, “Valamikor án is egy
voltam käzèletek.”
28 Ás feltátelezem, hogy talàn, ha_ha ez a Baptista testvár,
ma reggel elmehetne a Baptista gyèlekezetbe, å ás a feleságe,
talàn az lenne az å bizonysàguk. “Án_án valamikor egy voltam
käzèletek.”
29 Vagy a Krisztus Gyèlekezete, vagy a-a Campbellite testvár
itt, elmenne a_az å nápáhez. Azt hiszem ezt egy jobb náven
hâvjàk; a Krisztus Tanâtvànyai, ahogy åk hâvjàk, de valãjàban
az Alexander Campbell tanaira vonatkozik. Ás aztàn a
Krisztus Gyèlekezete kivonult tåletek, a zene miatt. Ez âgy
van, nem? Ás ha å visszamehetne hozzàjuk, akkor azt
mondanà, “Án valamikor egy voltam käzèletek.”
30 Ás Pàl visszamegy itt Agrippa Kiràlyhoz, ás Festushoz, ás
mondta, “Valamikor käzátek tartoztam. Án a Farizeusok
Farizeusa voltam.” Gamàliel alatt nått fel, a nagytanâtã, ás
ismerte az å ässzes szabàlyaikat, elåâràsaikat, ás hogy mit
hittek meg mit nem hittek. Ás mondta, “Ás mág halàlra
èldäztem az Isten Gyèlekezetát.” Làtjàtok? Azt mondta, “Ápp
azárt a dologárt amiárt kárdezve vagyok, annak èldäzåje
voltam.”
31 Ás án mindig azt gondoltam hogy az Istvàn halàla meg
kellett hogy árintse Pàlt, mert làtta Istvàn arcàn a dicsåságes
jelenságet. Amikor å feltekintett, ás a kävek halàlra sçlytottàk,
azt mondta, “Làtom Jázust àllni az Isten jobbjànàl.” Ás
tudjàtok, ti megälhettek egy hârnäkät, de soha nem tudjàtok
megälni az å èzenetát. Ez az Igazsàg. Ás az èzenet, noha Istvàn
elment hogy Jázussal legyen, mágis èzenete tovàbb tartott,
mert Pàl tovàbb beszált arrãl, ás hogy å a “legkisebbik”
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käzèlèk, ás nem máltã arra hogy käzèlèk valãnak nevezzák
mert å ellene tançskodott, ás_ás egyetártett ennek a kegyes
szemálynek az eltàvolâtàsàval.

32 Ás azárt Pàl, ahogy minden embernek az emberek elått
tenni kellene, Pàl veszi az å_å tapasztalatàt egászen a
kezdettål addig amâg eljutott; ás aztàn elhelyezi, ás
megalapozza a Szentâràson, hogy megmutassa hogy amit å tett
az Szentâràs szerint valã volt. Noha az ellentátes volt az å
hitèkkel, mágis megmutatta nekik hogy az a Szentâràs volt.

33 Azárt, án azt gondolom hogy mi^Bàrmi, ahogy án
gyakran mondtam, testváreim, ti akik voltatok az
ässzejäveteleken, hogyha án valaha is olyan dolgokat talàlnák
mondani melyek nem Szentâràs szerint valãk, akkor azt
gondolom hogy çgy helyes^vagy bàrmely màs testvár, oda
kellene mennènk egymàshoz ás mondjuk, “Az nem talàlhatã a
Bibliàban,” làtjàtok. Ha benne van a Bibliàban, akkor esetleg
màskápp ártelmezed; de, ha az Szentâràsban van, akkor
rendben van.

34 Nos, Pàl megadta az å ártelmezását arrãl amit a prãfáta
mondott, ás amit Mãzes mondott, az beteljesedett. Ás å
talàlkozott Jázussal az çton, egy làtomàsban. Ás ez a Jázus
megszãlâtotta åt.

35 Amely, nem kellett volna olyan kemány dolognak lennie
azon Zsidãk szàmàra, ahogy å mondta, “Nemes Festus,” ás_ás
âgy tovàbb, hogy “furcsa dolog lenne szàmodra, hogy Isten
feltàmasztanà a halottat?” Làtjàtok? “Mert ha tudod hogy mi
volt Isten akkor ott, az_az Szentâràsok alapjàn, akkor biztosan
tudnàd hogy Å kápes feltàmasztani a halottakat.”

36 Ás aztàn azt mondta, elmondta nekik megtapasztalàsàt a
Damaszkuszba vezetå çton, hogy mi tärtánt, hogy tudassa
velèk hogy ez a Jázus, amiatt_amiatt åk olyan nagy
izgatottsàgot okoztak mert Pàl prádikàlta Azt, Å volt az az
Isten Akit åk egász idå alatt szolgàltak. Mert Å volt velèk a
pusztàban, Aki vezette åket, az a Vilàgossàg volt; a Tæz, a
Tæzoszlop Aki vezette åket. Ás Å megjelent Pàlnak
ugyanabban a dologban, çjra a Vilàgossàgban, amely
megvakâtotta åt. Ás å megkárdezte, “Ki vagy Te, Uram?”

37 Ás Å mondta, “Án vagyok Jázus, akit te èldäzäl. Ás neház
az äsztäke ellen rçgãdoznod.”

38 Ás megprãbàlta elmagyaràzni nekik mi volt az, ás_ás
megprãbàlta tanâtani åket hogy amit å a nápnek bemutatott, az
“Jázus Krisztus volt a Messiàs, ás hogy Å meghalt, ás Isten
feltàmasztotta Åt.” Ás az a Szentâràsnak megfelelåen volt. “Ás
hogy Å most felment a Magasba Istenhez, az Atyàhoz,” ás
hogy_hogy å, Pàl volt az Çr feltàmadàsànak tançja. Ás hogy
ezek a csodàk ás jelek, ás termászetfeletti dolgok, amelyek
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furcsàk voltak az emberek elått, semmi çjat nem jelentettek
egy valãdi, Szentâràs szerinti hâvå szàmàra, mert a Biblia
beszált rãla.
39 Názzetek vissza a prãfátakhoz, hogy mikánt lett prãfátàlva,
hogy mit, a Messiàs jävetelekor, ás mit fog Å tenni. “A bána
ugràlni fog mint egy szarvas,” Ásaiàs 35-ben ás kèlänbäzå
Szentâràsoknàl amelyekre utalhatott volna. Nekènk itt nincs
megârva, de talàn å visszament ás idázte azokat az å rävid
beszádáben a kiràlyok elått; mert åk valãszânæleg nem voltak
olyan tèrelmesek åvele amint ti vagytok velem. Igy, ás aztàn
å_å magyaràzta azt, ás megprãbàlta elmondani nekik, hogy
ápp az az Isten Akit åk szolgàltak^
40 Ás azutàn ismát, mondta, “Azon a mãdon amely
eretnekságnek van nevezve,” az “årèltet” jelent, làtjàtok. “A
mãd melyet eretnekságnek hâvnak, az a mãd ahogy án azt az
Istent imàdom Akit ti imàdtok.” Làtjàtok, “Azon a mãdon
amelyet eretnekságnek hâvnak.”
41 Án biztos vagyok abban, hogy ma, ha azokkal a koràbbi
gyèlekezetekkel àllnànk, amelyekhez tartoztunk, mint
Presbiteràn, Katolikus, Baptista, ás màsok, mi ugyanazt a
bizonysàgot mondhatnànk azoknak az emberenek akik azt
mondjàk hogy akarjàk, tetszik, egy testvárt
elmegyãgyintázetbe, vagy hasonlãba tenni, “Abban a mãdban
amelyet eretnekságnek hâvnak, az a mãd amelyen án a mi
atyànk Istenát imàdom.”
42 Ás milyen nagy bizonysàg volt az Agrippa elått, olyannyira
hogy a beszád kellås käzepán, Agrippa felkiàltott, ás mondta,
“Pàl, Saul, te majdnem meggyåzäl engem arra hogy Keresztány
legyek.” Làtjàtok, ahogy å a Szentâràst olyan vilàgosan
bemutatta, noha az ellentátes volt az å sajàt zsinagãgajàval. De
a Szentâràsok annyira täkáletesen vilàgosak voltak, mâg azt
mondta, “Màr majdnem ràbeszálsz engem hogy olyan legyek
mint te.”
43 Pàl mondta, “Án kâvànom hogy bàrcsak teljesen olyan
lennál, csak nem akarnàm hogy ezekben a làncokban legyál
amelyekben án vagyok, làtjàtok,” hanem hogy egy olyan hâvå
legyen amilyen å volt. Màs szavakkal, ha án^“Án kâvànom
Istentål hogy làtnàtok çgy a kinyilatkoztatàst amint_amint án
làtom.” Màs szavakkal, “Án_án kâvànom hogy megtehetnád
azt.” Làtjàtok? “Egyszeræen kâvànom hogy ti làthatnàtok.”
44 Amikor, azt hiszem Festus, azt mondta neki hogy “tçl
sokat tanulmànyoztàl,” hogy “megbolondult.” De å tudatta
vele hogy å_hogy å nem bolondult meg; hanem å_å tudja hogy
hol van.
45 Ás án ezt mondanàm ma reggel testváreim. Án
ässzesságáben azt kâvànom hogy án tudnák^Nem Pàl áletát
beleárteni, de csupàn hogy egy kis alapbeszádet adjak. Mert,
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mág sokan màsok is vannak itt akik ma reggel talàn beszálni
fognak, de án akartam ezt az alkalmat hogy elmondjam ezt.
Most án kâvànom hogy valamennyi kèlänbäzå gyèlekezet,
amint hallottam hova jàrtok, a Bethel Templom, Fèggetlen, az
Isten Gyèlekezetei, ás a täbbiek^Án kâvànom hogy ti
ässzesságáben làthatnàtok azt, amit án làtok; hogy ti tudnàtok.
Án kâvànom, hogy ti làthatnàtok azt a làtomàst amit án làtok,
akkor nektek egy vilàgosabb ártelmetek lenne, a szolgàlatrãl.

46 Amikor án elhagytam a Baptista gyèlekezetet, hogy
àtmenjek a pènkäsdiekhez; ás Dr. Roy E. Davis, aki engem
felszentelt a Baptista Misszionàrius gyèlekezetbe, azt mondta
hogy nekem lidárcnyomasom volt, amikor az Çr làtomàsa eljätt
ás_ás beszált hozzàm. Ás_ás ti tudjàtok hogy milyen gyãgyulàs
volt akkor, hanyatlàsba volt.

47 Ás_ás án nem tudtam semmit a Pènkäsdiekrål. Azt
hallottam hogy åk egy csomã szent-hempergåk voltak akik a
padlãn fekèdtek ás nyàladzottak mint az årèlt kutyàk, ás hogy
legyezni kellett åket meg hogy az áletbe visszahozni, ás mind
ilyenek. Az minden amit án tudtam a Pènkäsdi emberekrål.

Å mondta, “Mit gondolsz ki fog táged meghallgatni?”

48 Azt mondtam, “Ha Isten kèld engem, akkor van olyan hely
ás valaki akihez Å engem kèld.” Ez igaz. Làtjàtok. Mert, azt
mondtam, “Dr.Davis,” mondtam, “Å annyira valãsàgos volt;
ott àlltam ás náztem Årà,” Mondtam. Azt mondtàk nekem hogy
azok a làtomàsok^

49 Án nagyon hiszem, testvárek, hogy_hogy az ajàndákok, ás
elhâvàsok megbànàs nálkèl valãk. Án_án hiszem azt. Te
megszèlettál, nem lehetsz valami ami nem vagy. Ás akàrmikor
megprãbàlod magad valamivá tenni ami te nem vagy, te csupàn
egy kápmutatã szerepát jàtszod. Ás Isten engedjen meghalni
mág mielått egy kápmutatã lennák, làtjàtok. Engedjetek lenni
csak ami án vagyok, ás aztàn vilàgosan ás tisztàn teszem.
Ás_ás azutàn engedjetek_engedjetek lenni çgy ás aztàn
mindenki tudja. Akkor ti pontosan tudjàtok.

50 Ás âgy most, amint tudjàtok, án nem tçl sok iskolàzàst
kaptam, amint mondtam. Igy az án^án teolãgiàban a
legszegányebb vagyok, ami látezik. Ás feltátelezem hogy ti
tudjàtok azt, làtjàtok. Ás mint egy prádikàtor, án mág annak is
alig nevezhetem magamat, mivel nem kaptam iskolàzàst meg a
szavak ismeretát, ás âgy tovàbb. De az a kicsi ami nekem van,
hogy^ami az ismeretemet illeti, az Å, az Çr Jázus
kegyelmábål, megprãbàlom megosztani minden testváremmel
mindenhol, hogy megosszam ezt.

51 Ás, de, amikor elhagytam a Baptista gyèlekezetet; amely az
egyetlen gyèlekezet ahova valaha bementem, vagy fel lettem
szentelve. Ás án 1933-ban lettem felszentelve a Baptista
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Misszionàrius gyèlekezetben Jeffersonville, Indiana-ban. Ez
egy_egy^ez a Dáli Baptista Szävetságnek egy tagja. Azutàn
mi, abban az idåben, án^amikor án eltàvoztam ás csak^

52 Nos, a Baptista gyèlekezet egy fèggetlen gyèlekezet. Mi_
mi mindnyàjan tudjuk azt, egy_az egy^Prádikàlhatsz
bàrmirål amirål akarsz, ha a gyèlekezeted tàmogatja azt. Åk
csak^Arrãl prádikàlsz, amirål akarsz.

53 Ás án szeretem azt, làtjàtok, mert hiszem hogy az apostoli.
Mert, a fej, a legmagasabb rend a gyèlekezetben a pàsztor, mi
tisztàban vagyunk azzal, hogy a pàsztor. Ás_ás ha a_a^Ha
valamelyik pèspäk, vagy valaki màs ki akarja ètni a
kinyilatkoztatàst a pàsztorbãl, akkor Isten hogyan fog valaha
is munkàlkodni azå gyèlekezetáden? Làtjàtok, egyszeræen nem
kaphatjàtok meg. Igy, ás nekem van^

54 Amikor kijättem onnan, akkor talàlkoztam az elså
csoportottal, amelyik a kis Betty Daugherty gyãgyulàsa volt St.
Louis, Missouri-ban. Ás egy Egyesèlt Pènkäsdi, vagy egy
Pènkäsdi Jázus Neve gyèlekezet volt, ás ez a pàsztor
odatartozott, ás az å kislànya meggyãgyult. Åszintán, án azt
gondoltam hogy az az ami åt pènkäsdivá tette, mert çgy
nevezták magukat, “Csak Jázus.” Ás án azt gondoltam hogy az
az ami åket pènkäsdivá tette, mert çgy nevezták magukat, ás
az volt a kèlänbság. Igy, hàt, azutàn án elmentem onnan a^

55 Ás egy ragyogã ember; neki volt egy nagy ässzejävetele St.
Louis-ban, amelyen a káp megjelent ott. Ás mi a Kiel
Auditãriumban voltunk; ás az elså este, vagy màsodikon,
tizennágyezren zsçfolãdtak be, ás mi mág azt sem tudtuk^
rendåri eråket kellett az ajtãkhoz àllâtani, hogy tàvol tartsuk
åket.

56 Ás azutàn onnan, lefelá Richard T. Reed-hez, az Àldott
Äreg Biblia Ãra nevezetæ Tabernacle-ban, Jonesboro-ban,
amely szintán ugyanahhoz a szervezethez tartozott. Ás onnan,
a Dr. G. H. Brown, ugyanaz a szervezet, az Arkansas àllambeli,
Little Rock-ban, az 505 Victor Çton. Ás onnan a Nyugati
Partvidákre.

57 Ás azutàn amikor a Nyugati Partra árkeztem, eltalàltam a
tèzet. Akkor felfedeztem hogy a pènkäsdiek käzätt, az å
szervezeteikben annyi megoszlàs van, mint amennyi nekènk
Baptistàknak. Làtjàtok, nekik_nekik olyan sok
kèlänbäzåságèk volt, annyi sokban kèlänbäztek. Ott volt az
Isten Ässzejävetele, ás az Isten Gyèlekezete, ás valami màs, ás
valami màs, ás valami màs, ás a_a kèlänbäzás. Ás åk
szátvàlasztottàk magukat, ás kis hatàrvonalakat hçztak. Ás az
ässzes täbbi testvár kezdet hozzàm jänni, ás mondtàk, “Hàt, te
egy a Csak Jázus nevæ gyèlekezetnek vagy a tagja ezzel a
csoporttal itt.”
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Azt mondtam, “Nem, án nem_án nem hâvom magam çgy.”
Làtjàtok?

Azt mondta, “Hàt akkor miárt tàrsulsz velèk?”

58 Mondtam, “Hàt, az_az nem tesz engem azzà.” Làtjàtok? Ás
mondtam, “Án_án_án csak^Åk testvárek.”

59 Ás mondta, “Hàt, åk egy csomã^Hàt, nekik nincs semmi
màs csak egy csomã egerászälyvèk az èllän ás dolgok ott
kärben. Ahol^”

60 Azt mondtam, “Hàt, bocsànatot kárek. Án ott valãdi kegyes
emberekkel talàlkoztam. Ás åk Isten emberei.” Ás mondtam,
“Án_án nagyon ellenzem gonosznak nevezni åket; mert åk nem
azok.”

61 Hàt, azutàn án megprãbàltam visszatartani addig amâg
tudtam, hogy bàrmely irànyban kifejezzem magam. Hàt,
elkezdtem tanulmànyozni mik voltak az elkápzeláseik, ás mi
àltal voltak szátvàlasztva, ás mi tette åket szátvàlasztva. Ás azt
talàltam hogy kettå a nagy csoportokbãl, melyek käzèl az
egyiket Csak Jázus-nak nevezták, a màsikat pedig az Isten
Ässzejävetelánek. Ás åk ki lettek hâvva, vagy elvàlasztva a
vâzkeresztság vitapont miatt; az egyik az “Atya, Fiç, Szent
Szellemet” hasznàlta, a màsik pedig a “Jázus” Nevát.

62 Hàt, án náztem, ás mindkát oldalon voltak nagy emberek,
az Isten szolgài. Ás azt gondoltam, “Ã Istenem, bàrcsak làtnàm
mindnyajukat ässzeolvadni, ás egyszeræen elåre menni ás
legyen^de nem hogy csak meghçzzàk a vonalaikat, ás
mondjàk, ‘Nem lesz käzässágènk egymàssal.’” De felfedtem,
ebben, hogy a gonosz szellem ment käzájèk ás okozott
gyæläletet ás rosszindulatot a vitàs kárdásekben melyek
felmerèltek käzättèk. Gondoltam hogy az pontosan olyan jã
amint az Ärdäg akarja. Ez ápp az amit å akar. Amâg puskàitok
egymàsra vannak irànyâtva, neki cseppet sem kell harcolnia. Ás
án^

63 Ás âgy akkor, vágèl, elárkezett a felmutatàs. Ás az a
felmutatàs a Washington àllambeli Seattle-ben volt, 1946 kärèl.
Ás egy reggelen elvittek engem a szàlloda halljàba, valami
ilyesmibe, egy-egy prádikàtorok reggelijável volt ässzekätve.
Ás beszálnem kellett kát vezetå fárfivel^

64 Ás az egyik Dr. Ness volt. Azt hiszem hogy ti az Isten
Ässzejävetele gyèlekezetábål testvárek emlákeztek rà. Å az
ászaknyugati terèleten volt; egy nagy ember, okos, tudãs. Ás å
az Isten Ässzejävetelát kápviselte.

65 Ás azutàn, Dr. Scism, az Egyesèlt Pènkäsdi gyèlekezetbål.
Azt hiszem hogy ti az Egyesèlt Pènkäsdi testvárek emlákeztek
rà. Å szintán fentrål az ászaknyugati terèletrål volt, ás å àllt
felettèk ás a kerèletek felett.
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66 Hàt, ez a kát ember talàlkozott. Ás engem pedig ässze
akartak hozni velèk, mivel az_az álek álessá vàltak, ás minden
felål vàgott ràm. Ás azt gondoltam, “Mit kell tennem? Mit
tudok tenni?”

67 Nos, hàt, mondtàk, “Hàt, mellá kell àllnod az egyikkel vagy
a màsikkal. Ha a Jázus Neve gyèlekezettel akarsz jàrni, akkor
Jázus Návhez kell tartoznod. Ás ha az Isten Ässzejävetele
gyèlekezettel mágy, akkor el kell hagynod a Jázus Neve
gyèlekezetet, ás legyál Isten Ässzejävetelánek tagja, vagy âgy
tovàbb.” Elárkezett egy pontra ahol valamilyen szint kellett
vallanom.

68 Azon a reggelen sokat imàdkoztam mielått lementem.
Mondtam, “Istenem, segâts nekem. Mert ott van kát nagy
ember; ott van ezernyi szolgàk. Ás Te kikèldtál engem ide egy
szolgàlattal. Ás åk mindketten a te szolgàid. Ás dobjam oda azt
a kis befolyàsomat, ami van, az egyik szervezethez amikor az a
màsik ellen harcol?” Làtjàtok? “Án_án egyszeræen nem árzem
magam jãl ha çgy teszek. Án nem hiszem hogy ez lenne a
Krisztus akarata szàmomra.” Ás mondtam, “Istenem, segâts
nekem ás adj valamit amit tegyek, vagy valamit amit
mondjak.”

69 Ás aztàn nem volt velem senki. Egyszeræen ott kellett
àllnom, csak az Çr Jázus ás án, azon a reggelen.

70 Hàt, a nagy vita elåtärt. “Mit fogsz tenni? Milyen_milyen_
milyen däntást fogsz hozni?”

71 Mondtam, “Az án däntásem màr meg lett hozva. Hogy, án
çgy däntättem hogy, mindkettåtäk käzätt fogok àllni, ás egy
szervezethez sem csatlakozom; ás azt mondom mindkettåtäket
àtkarolva, hogy ‘Mi testvárek vagyunk.’” Làtjàtok? Làtjàtok,
mi testvárek vagyunk. Làtjàtok? Ás mondtam, “Megprãbàltam
az ässzes lehetságes känyvet kiolvasni, hogy mikánt jätt ez
látre, ami ‘çj vitapont’-nak lett nevezve, ás hogy mikánt vàltak
szát, ás hogyan ez âgy ás çgy kezdte.” Ás mondtam, “A
käzättetek lávå vitàkban,” mondtam, “az ugyanaz mint ami a
pènkäsdi mozgalmat megtärte, a napon^Pènkäsd utàn. Åk
kezdtek vitatkozni egymàs käzätt.” Ás mondtam, “Az a dolog
vàlaszt çjra.”

72 Mondtam, “Van lehetåság, hogy egy käzápçt àllhatna
käzättetek, testvárek? Van valami ami_ami megàllhatna?”

73 Hàt, erre nem akartàk kinyitni a szàjukat, mert ez nagyon
áles volt. Tudjàtok, çgy tizenät, hçsz ávvel ezelått, hogyan volt,
mert az egyik csoport áppen eltàvolodott a màsiktãl, ás nagy
volt a harc.

74 Igy azt mondtam, “Hàt, testvárek, itt van amit án tenni
fogok. Án fogok^Isten egyábkánt soha nem kèldätt engem
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keresztelni. Hanem azárt kèldätt hogy imàdkozzak az Å beteg
gyermekeiárt.” Mondtam, “Igy hàt án imadkozni fogok a_a
beteg gyermekekárt, ás ti prádikàtorok vágezzátek a ti sajàt
kereszteláseteket,” mondtam.

75 Mondtam, “Most kárdezni akarok valamit, csak azárt hogy
ártsátek.” Mondtam, “Ness Testvár, ezek a Jázus Neve
emberek, te hiszed hogy åk megkaptàk a Szent Szellemet
amikor nyelveken szãltak ás ugyanazt teszik mint ti az Isten
Ässzejävetele gyèlekezetben?”

Mondta, “Biztosan.”

76 Mondtam, “Scism Testvár, te hiszed azt hogy az Isten
Ässzejävetele gyèlekezet megkapta a Szent Szellemet mikor
nyelveken szãlnak ás ugyanazt teszik a keresztságnál?”

Å mondta, “Biztos, hogy hiszem.”

77 Mondtam, “Nos, a Biblia azt mondja, ‘Isten Szent
Szellemet ad azoknak akik engedelmeskednek Neki.’ Most ki
engedelmeskedett Neki? Ki engedelmeskedett Neki? Käzèletek
ki engedelmeskedett Neki? Ás Isten megadta mindkettåtäknek
a Szent Szellemet, làtjàtok.”

78 Mondtam, “Azt mondanàd Scism Testvár, hogy Ness
Testvár nem kapta meg a Szent Szellemet?”

Mondta, “Nem.”

79 Mondtam, “Mondanàd hogy Scism Testvár nem kapta meg
a Szent Szellemet?”

80 “Nem.” Làtjàtok? Mindketten hitták hogy a màsiknak meg
van a Szent Szellem.

81 De, làtjàtok, ennek egyszeræen nincs ártelme, testvárek.
Nincs ártelme. Ás án hallottam egy kicsit kásåbb arrãl^

Visszafogok tárni egy percen belèl a mondanivalãmhoz.

82 A Finn testvárek odaàt, miutàn elhagytam Finnorszàgot;
ahol Isten adta nekènk, amit án gondoltam, az egyik
legnagyobb ässzejäveteleket. Ott ahol a kis, halott fiç fel lett
tàmasztva, ás sok dolog. Stockholmban, Svádorszàgban
talàlkoztam Lewi Pethrus-szal, az ottani Philadelphia
gyèlekezetbål, aki Istennek egy nagy embere, ás a Philadelphia
gyèlekezettel. Gordon Lindsay Testvár, aki volt most^azt
gondolom. Nem hiszem hogy å odatartozik most, de å az Isten
Ässzejäveteláhez tartozott.

83 Ás az Isten Ässzejävetele gyèlekezet nekem az egyik nagy
szponzorom, nemzetkäzileg. Ás a Foursquare, amely az Isten
Ässzejävetelátål ment ki, mág åk is az án nagy szponzoraim. Az
Egyság gyèlekezet, nemzetkäzileg, az egyik nagy szponzorom.
Làtjàtok? Ás án egyszeræen âgy àllàst foglaltam, az áles áleket
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elhagyvàn, ás azutàn felvettem egy àllàst, hogy egyik oldal
veszekedásei mellett sem foglalok àllàst. Amâg làthatjuk hogy
testvárek vagyunk, ás ässzejävènk, ás aztàn mi_mi mindnyàjan
ugyanazt a käzvetlen pontot làtjuk ott, amelyhez käzeledènk a
motivàciã ás a cál árdekáben.

84 Ás ti_ti kell hogy elåszär megvizsgàljàtok a
motivàciãtokat, ás cálotokat. Elåszär, tudakold meg az Isten
akaratàt; ás azutàn tudd meg cálodat; ás azutàn vizsgàld meg a
motivàciãdat ás làsd meg hogy helyes-e a motivàciãd. Azutàn,
ahogy Jázus mondta a Màrk 11:24-ben, “Ha azt mondod ennek
a hegynek ‘mozdulj,’ ás szâvedben nem kátelkedsz.” De addig
amâg kátelkedsz a szâvedben, hogy vajon az Isten akarata- e,
vagy a te motivàciãd vagy cálod rossz, akkor hogyan fog
mozdulni? De amikor tudod hogy a motivàciãd helyes, ás az az
Isten akarata, ás cálod helyes, akkor mozdulnia kell. Ez az
egász, vagy Isten valamit rosszul mondott.

85 Ez az oka, hogy mikor felmegyek az emelványre, a
gyèlekezetekben, senki nem hallotta hogy án azokat a dolgokat
emlâtettem volna, azokat a vitapontokat. Án egyszeræen bákán
hagyom azokat. Làtjàtok, ez a ti dolgotok fárfiak. Làtjàtok? Án
azárt vagyok itt hogy segâtsek nektek lelkeket megnyerni
Krisztushoz, egy Isteni ajàndák àltal, làtjàtok. Làtjàtok? Az
nem szàmât^Ti tegyátek a ti kereszteláseteket. De mikor arra
kerèl^

86 Persze, engem hâvtak mindennek. Engem hâvtak, nem
tudom hàny fálekáppen, mindenhol egy_egy “Isten
megtestesèlt fiànak” le egász egy_egy “ärdägig.” Ez igaz,
minden. De, mindenek elått, án a ti testváretek vagyok, az Isten
Kiràlysàgànak tàrspolgàra; egyètt munkàlva mindnyàjatokkal
a Kiràlysàgárt. Ás ez igaz.

87 Most án, ha nem baj, ás çgy gondoljàtok hogy elág idånk
van, akkor szeretnám elmondani nektek hogy mikánt vitattuk
meg azt. Rendben lenne testvárek, csak egy percre? [A
lelkászek mondjàk, “Folytasd. Persze.”_Szerk.] Testvár, Ness
Testvár, ás åk^Rendben. Ás ez esetleg egy kicsit segâteni fog
nektek. Segâteni fog egy fajta, megártáshez.

88 Án leârtam, ide, egy náhàny dolgot amire emlákeztem. Ott
kezdådätt. Ás âgy åk megkárdeztek, hogy mit hiszek a
“hàrmassàg”-rãl, hogy hittem-e hogy van az Istennek egy
“hàrmassàga”?

89 Nos, testvárek, amikor mi ezt megkäzelâtsèk, án remálem,
hogy, amikor ennek váge, akkor mi ugyanazok a testvárek
leszènk mint amilyenek voltunk. Làtjàtok? De án çgy árzem
hogy tartozom ezzel felátek, mert a ti nápetek eljän az án
ässzejäveteleimre, ás án biztos hogy nem akarnák egyet sem
käzèlèk becsapva, elkèldeni.
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90 Ás án mindig mondtam az embereknek akik kárdáseket
ârtak nekem, azon kâvèl amit az emelványen prádikàlok^Ás
itt van az án titkàrom, ás âgy tovàbb. Ha megkárdeznek hogy,
“Mi van ezzel, vagy mi van azzal?”
91 Azt mondtam, “Kárdezd meg a pàsztorodat, làtjàtok. Mert,
ha å eddig vezetett benneteket, amâg megkaptàtok a Szent
Szellemet, akkor å tovàbb fog benneteket vinni, làtjàtok.
Làtjàtok, kárdezzátek meg a pàsztorotokat.” Mert, ilyen kis
dolgok zavart okoznak, ás azárt án tàvoltartom magam ettål,
làtjàtok.
92 Nos, ás azt mondtàk rãlam hogy án a szervezeteknek egy _
egy harcosa voltam. Nos, án nem vagyok. Azt gondolom hogy a
szervezetek csodàlatosak, de amikor a ti szervezeteteknek
rendszere romlottà vàlik, akkor án az ellen vagyok. Làtjàtok?
Nem szàmât hogy az az egyság, vagy_vagy hàromsàg, vagy
bàrmi az, a rendszer; hogy amikor odaártek egy helyhez, most
ti^ás mondjàtok, “Mi az Isten Ässzejävetele vagyunk.”

“Hàt, ki az ott az utcàn àt?”
93 “Oh, azok a mi testváreink. Åket_åket Egyesèlt
Pènkäsdieknek hâvjàk.”

“Hàt, kik azok ott odaàt?”
94 “Oh, azok a Foursquare testvárek. Oh, mi csodàlatos
testvárek vagyunk. Nekènk egy nagy käzässágènk van
egymàssal.”

“Oh, ti mind ugyanazt hiszitek?”
“Oh, igen, mi hisszèk.”
“Nos, hàt, mi tesz benneteket ilyenná?”

95 Nos, ezek a testvárek âgy keresztelnek. Ás ezek âgy
keresztelnek, arccal elfordâtva tålènk. Ás ezek keresztelnek^”
96 Mint ott Dál-Afrikàban, testvárem, ahol ezt talàltuk. Åk
kárdeztek engem. Az egyik csoport hàromszor keresztelt, arccal
elåre. Ás a màsik hàromszor keresztelt, arccal hàtrafelá. Ás åk
mondtàk^Mondtam, “Honnan vettátek azt?”
97 Az egyik mondta, “Amikor Å meghalt, a Biblia mondja
hogy az Å feje elåre hanyatlott,” ás mondta, “azárt nekènk
elåre kell bemenâteni åket.”
98 Ás mondtam, “Hàt,” a màsik csoporthoz, “mi volt^Ás ti?”

Mondta, “Temettek valaha embert arccal lefelá?”
99 Hàt, ás tudjàtok mit? Åk szátvàltak ás kát csoportot
csinàltak, kát szervezetet. Oh, irgalom, testvárek! Ez ápp az amit
az Ärdäg akar. Ez ápp az amit å akar. Igen. Benneteket^
100 Nos, làtjàtok, ez nem az Apostoli Hit Missziã, vagy_vagy
nem_nem is a Pènkäsdi Ässzejävetelek, a màsik oldalon. Ez
nem az. Ragyogã emberek vannak mindkát csoportban, mint ti
is. De, làtjàtok, ez a dolog rendszere.
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101 Ás ápp olyan mint a Katolikus, ahogy gyakran mondtam.
Ha å egy Katolikus, ás Krisztustãl fègg az èdvässágárt, akkor å
meg van mentve. Ez biztos, igaz. Ha å a gyèlekezettål fègg az
èdvässágárt, akkor el van veszve. Ás a pènkäsdi testvárek
käzèl bàrmelyiketek tudja, hogy ha mi a Pènkäsdi
gyèlekezetre názènk hogy megmentsen bennènket, akkor “mi,
az emberek käzätt, a legnyomorultabbak vagyunk,” ez igaz,
mert mi elveszènk akkor. Ez igaz.
102 De ha mi Jázus Krisztusra názènk, akkor meg vagyunk
mentve, “a te hited àltal,” (mi?) egy befejezett munka. Ás ezek a
kis mækädå dolgok, ás màrkàk, azoknak nem nagy szerepèk van.
103 Nos, án azt mondtam Scism Testvárnek, a^ás Ness
Testvárnek, “Hogy kárdásetekre vàlaszoljak,” mondtam, “nos,
án egyiketek oldalàt sem vàlasztom. Ás tudom, hogy amâg ti
veszekedtek, mindketten helytelenek vagytok. Làtjàtok? Mert
inkàbb legyek helytelen a tanâtàsomban, ás igaz a szâvemben,
mint hogy igaz a tanâtàsomban, ás helytelen a szâvemben.”
Làtjàtok? mondtam, “Vágèl is a ti szâvetek àllapota szàmât.”
104 Ás án ezt egy gyakorlattà tettem, hogy tudjam ezt: hogyha
egy ember, nem szàmât hogy mit tesz, ás hogy mennyire
kèlänbäzik, ás hogy mit mond rãlam; ha az án szâvemben, nem
csupàn egy kätelesságbål, de ha a szâvembål nem tudom çgy
szeretni azt az embert mint bàrki màst, akkor tudom hogy
valami rossz itt bent, làtjàtok. Ez igaz, mert, ez_ez^nem
szàmât ha å^
105 Egy kis testvár jätt, nem rágen, egy kis Krisztus
Gyèlekezete testvár. Ás, oh, felàllt ott, ás azt mondta, “Ez a
fickã egy ärdäg.” Làtjàtok? Mondta, “Å Szent Szellemrål
beszál.” Azt mondta, “Nincs is olyan dolog. Åk, hàt, csak a
tizenkát apostol kapta a Szent Szellemet. Ás_ás az Isteni
gyãgyâtàs csak a tizenkát apostolnak volt adva.” Ás âgy
folytatta, käzel fál ãràig.
106 Ás azt mondtam, “Csak egy pillanat, testvár. Azt gondolom
hogy kellene hogy adj nekem egy esályt legalàbb hogy
megvádjem Ezt, làtjàtok.” Azt mondtam, “Mondtad hogy ti
szãltok ahol a Biblia szãlt, ás csendben voltatok ahol Az
csendben volt.”

Ás å azt mondta, “mi çgy tesszèk.”
107 Mondtam, “Nos, te azt mondtad hogy csak a tizenkát
apostol kapta a Szent Szellemet. A Biblia mondta,
‘Szàzhuszan voltak a felså szobàban amikor a Szent Szellem
leszàllt, asszonyok meg minden.’ Ás lennál olyan szâves hogy
megmond nekem, gondolod hogy Pàlnak nem volt meg a Szent
Szellem? Ás å hosszç idåvel azutàn kapta azt meg, làtjàtok. Ás
te azt mondtad hogy a gyãgyâtàs ajàndáka csak a tizenkát
apostolnak adatott. Ás Istvàn pàr nappal kásåbb lement, ás å
nem a tizenkettå käzèl volt. Mág csak prádikàtor sem volt. Å
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diakãnus volt, ás lement Samàriàba ás ärdägäket æzätt.”
Mondtam, “Oh, testvár!” Nagyon csendes volt ápp itt, ahol
neki tartania kellett azt.
108 Ás miutàn váge lett, “De,” mondtam, “megbocsàjtok neked
azárt hogy engem ärdägnek neveztál, mert tudom hogy nem
çgy gondoltad.”

109 Ás azutàn mikor befejezte, feljätt. Mondta, “Egy dolgot
tudok mondani. Benned a Krisztus Szelleme van.”
110 Mondtam, “Nos, testvár, melyik vagyok akkor, egy ärdäg
vagy pedig Krisztustãl?” Làtjàtok? Làtjàtok?
111 De án mondom nektek, làtjàtok, mivel ez az ember, å
elmondhatta hogy án szerettem åt; nem szàmât, hogy nem ártett
egyet, ás borzasztãan nem ártett egyet ás szitkozãdott. Å^
112 Án vadàsz vagyok, ás egász áletemben vadàllatokkal
voltam. Ás az emberek azt mondtàk, “Hogyan^” Akkor
amikor meg kellett älnäm azt a medvát egy kássel, làtjàtok.
Mondtàk, “Nem fáltál tåle?”
113 Mondtam, “Nem. Ha án fáltem volna tåle, akkor å ält volna
meg engem, làtjàtok.”
114 De, làtjàtok, nem lehet_lehet åket bläffälni. Åk tudjàk
hogy fálsz-e tålèk, vagy nem. Ha fálsz egy lãtãl, akkor figyeld
hogy mit fog tenni a lã, megtapos. Làtjàtok? Tehàt ha fáltek^
Nem bläffälhettek. Valãban birtokolnotok kell azt.

Ás âgy van ez Sàtànnal.

115 Igy van ez az emberek käzätt. Szeretnetek kell az
embereket. Nem bläffälhettek. Kell hogy birtokoljàtok,
màskápp valahol a szinetek meglàtszãdnak, làtjàtok. Ez igaz.
Valãban szeretnetek kell az embereket, ás åk tudjàk hogy
szeretitek åket. Làtjàtok, van ott valami azzal.

116 Ás az az ember most, felhâvta a feleságemet, egy pàr nappal
ezelått, ás mondta, “Ott van Branham Testvár?”

Mondta, “Nincs.”
117 Mondta, “Hàt, egy dolgot kell hogy mondjak.
Teolãgiàjàban nem ártettem vele egyet, de azt mondom hogy å
Krisztus szolgàja.”
118 Hàt, azutàn, ás mielått eljättem, kèldätt egy levelet nekem,
ás azt mondta, “El fogok jänni, mihelyt visszajässz. Akarom a
Szent Szellem keresztságát amirål te beszálsz.”
119 Tehàt, làtjàtok, ha csak lett volna nektek^Ha nekem
olyan árzásem lett volna, hogy azt mondom, “Hàt, neked semmi
käzäd ehhez. A te rági felekezeted nem jã, ás_ás az egász
Krisztus Gyèlekezeti náp nem jã. Ti nem vagytok jãk. Ti, ti
ärdägäk vagytok.” Án soha nem nyertem volna meg azt az
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embert. Ás ha mondtam volna neki hogy szeretem, ás
szâvemben nem çgy gondoltam volna, å jobban tudta volna.
Ennyi az egász. A ti szâvetekbål çgy kell gondolnotok.
120 Ás ez van az estáken amikor kimegyek az emelványre, a
felismerás alatt, làtjàtok. Án nem gondolok rà. Án egyszeræen
nem eszek átelt az ebád utàn; ás bäjtäläk ás imàdkozok, ás a
szobàban maradok. Mert, Å megâgárte hogy meg fogja tenni. Ás
ezárt a kátelkedás egy àrnyáka nálkèl megyek, mert Å
megâgárte hogy Å megteszi. Ezárt, làtjàtok, az án^ Tudom
hogy az án motivàciãm (mi?), az án cálom (mi?), az Isten
Orszàgànak az elåremeneteláárt.
121 Hogy ha egy ember erre megy, arra megy, bàrmely
gyèlekezetbe megy; mindaddig mág Krisztushoz jän, nekem
nem szàmât. Ás ez van az án szâvemben. Latjàtok? Nem szàmât,
ha àtmegyènk ás csatlakozunk a Krisztus Gyèlekezetáhez, hàt
rendben van. Ez ragyogã. Ha å^Hogy melyik gyèlekezethez
csatlakozik, az nem szàmât nekem. De addig ameddig án
megnyerem az å lelkát Krisztusnak, az a få dolog.
122 Tehàt mondtam, “Ness Testvár, nem azárt hogy eltárå
legyek^” Most meg fogom^Rendben van ha ezt hasznàlom,
testvár? [A testvár mondja, “Persze.”_Szerk.] Mondtam, “El
akarom mondani ás magyaràzni.” Ás, ebben, esetleg azt
mondom nektek itt testvárek. Nos, ne emlâtsátek ezt a ti
gyèlekezeteitekben. Ás ha megtennátek, ás egy szâvesságet
tennátek, csupàn_csupàn_csupàn hogy legyek a ti testváretek,
làtjàtok. Ás án, ás ha_ha án távedtem akkor bocsàssatok meg.
De án el akarom nektek magyaràzni, mivel hogy ma reggel
mindkát csoport jelen van itt, mind az Egyság ás az_az
Ässzejävetel nevæ gyèlekezet, is, ás a hàromsàgban hâvåk.
123 Most án ezt az àllâtàst szeretnám megtenni. Azt akarom
mondani hogy án azt hiszem hogy mindkát oldal helytelen,
addig amâg egymàssal vitatkoznak, mert az å motivàciãik
rosszak. Ás amâg a ti motivàciãitok rosszak; nem szàmât hogy
mi a cálotok, de motivàciãtok az adott cálhoz rossz, akkor az
soha nem fog mækädni. [Branham Testvár nágyszer kopog a
szãszáken_Szerk.] Ez igaz.
124 Nos, náhànyan azt mondtàk, “Branham Testvár, te a Csak
Jázus-hoz tartozol.” Azt akarom mondani hogy az egy hiba. Án
nem tartozok a Csak Jázus-hoz.
125 Valaki azt mondja, “Branham Testvár, te trinitariànus
vagy?” Nem, uram. Án nem vagyok trinitariànus. Án egy
Keresztány vagyok. Làtjàtok? Án_án_án nem^A
trinitariànus szã mág csak meg sincs emlâtve a Bibliàban, a
“hàromsàg” szã. Ás án nem hiszem hogy ott hàrom egyáni Isten
van.
126 Án azt hiszem hogy egy Isten van hàrom tisztságben; Atya,
Fiç, Szent Szellem. Ez pontosan az amiárt mi meg vagyunk
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bâzva azzal hogy az Atya, Fiç, Szent Szellem Neváben
kereszteljènk. Án hiszem hogy ez Isten Aki leereszkedik,
lejän.

127 Nos, Isten, amikor elåszär megjelent az embernek, akkor Å
egy Tæzoszlop formàjàban volt. Ti hiszitek azt, nem? A^
Minden Biblia olvasã tudja hogy a Tæzoszlop amely a
pusztàban volt az volt a Logos, hogy az volt a Szävetság
Angyala, Aki a Krisztus volt.

128 Mert, Å mondta^?^Azt hiszem hogy ez a Szent Jànos
6-ban van, ahol Å azt mondta, “Mielått Àbrahàm lett,”
mondta, “ÁN VAGYOK.” Å volt az “ÁN VAGYOK.”

129 Tehàt, az volt Isten, szent; mág ha egy ember csak árintette
is a hegyet, azt meg kellett älni, làtjàtok. Rendben. Nos, ugyanez
az Isten probàlta visszamunkàlni Änmagàt az Å teremtmányábe
amit Å teremtett. Nos, Å nem tudott käzel jänni hozzàjuk, mert
bænäsäk voltak, ás a kecskák ás a juh váre soha nem vette el a
bænt. Mi tudjuk azt. Az csak befedezte a bænt.

130 Nos, de aztàn ugyanaz az Isten Aki a Tæzoszlop volt, Å
testtá lett az Å Fia àltal, ás egy testben lakozott amelyet az Çr
Jázus Krisztusnak hâvtak. A Biblia mondta, “Åbenne lakozik
az Istenság teljesságe testben.” Ás Jázus mondta a^Nos, az I
Timãteus 3:16-ban van, “Ás minden versengás nálkèl, nagy a
kegyesságnek titka.” Ás ha åk azt nagynak hâvhattàk, hàt,
akkor mit tennánk mi, làtjàtok? “Nagy az Isten titka, mert
Isten szemmellàthatãvà lett testben, ás meglàttatott az
angyaloktãl, ás felvitetett a Dicsåságbe,” ás âgy tovàbb. Nos, ás
Å azt mondta a Szent Jànos 14-ben, Tamàsnak, “Amikor làttàl
Engem, akkor làttad az Atyàt. Ás miárt mondod hogy, ‘Mutasd
meg nekènk az Atyàt’?” A Biblia mondta, hogy, “Isten
Krisztusban volt ás megbákáltette Änmagàval a vilàgot.”

131 Nos, Isten nem lehet hàrom ember, hàrom Isten. Ás Jázus
sem lehet az Å Sajàt Atyja, egyben. Làtjàtok? Igy hàt, làtjàtok,
ez mindkát elmáletet radikàlisan rosszà teszi.

132 Nos, ás ha most megfigyelitek, nincs sehol^Ha nekènk
hàrom Istenènk van, akkor pogànyok vagyunk. Nos, mi azt
tudjuk.

133 Ahogy a Zsidã mondta nekem egyszer, amikor beszáltem
vele, mondta, “Azok käzèl melyik a ti Istenetek? Melyik a ti
Istenetek; az Atya, a Fiç, vagy a Szent Szellem? Melyik a
tiátek?”

Ás án mondtam, “Hàt, nincs hàrom Isten.”

134 Azt mondta, “Nem szeletelhetitek fel _ szeletelhetitek fel
Istent hàrom darabba ás oda adjàtok Åt egy Zsidãnak.”

Azt mondtam, “Nem, uram.” Mondtam^
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135 Amikor John Rhyn vaksàgbãl meggyãgyult, ott Fort
Wayne-ben, tudjàtok; ás ez a rabbi itt fent Mishawa^vagy
Fort^Benton Harbor-ba. Mondta, “Te nem szeletelheted fel
Istent hàrom darabba ás add oda Åt egy Zsidãnak.”

136 Mondtam, “Biztos hogy nem. Án nem.” Mondtam, “Rabbi,
neház lenne neked a prãfátàkban hinni?”

Azt mondta, “Nem.”

137 Mondtam, “Az Ásaiàs 9:6-ban kirål beszált, ‘Egy Gyermek
szèletik nákènk, egy Fiç adatik, aki hivatatik Tanàcsosnak,
Hatalmas Istennek, a Bákesság Fejedelmánek’?”

Mondta, “Az volt a Messiàs.”

Mondtam, “Akkor, rabbi, milyen viszony lesz a Messiàsnak
Istennel?”

Mondta, “Å Isten lesz.”

138 “Ez az amit án gondoltam.” Làtjàtok? Nos, làtjàtok, az
pontosan çgy van. Ez az ami Å. Ás âgy azt mondtam, “Mond
meg nekem most hogy hol nem teljesâtette be Jázus pontosan
azt amit a prãfáta mondott hogy tenni fog.” Ás å elkezdett sârni
ás kärbe jàrni. Mondtam, “John Rhyn Az àltal kapta meg a
làtàsàt.” Làtjàtok?

Ás å mondta, “Tàvol legyen Istentål hogy egy fia legyen!”

139 Mondtam, “A nagy Jehova beàrnyákolt egy asszonyt, amint
a prãfáta mondta hogy be fogja, ás teremtett egy Vár sejtet. Ás
ezen a Vár sejten àt jätt látre a Krisztus teste.”

140 “Názd, az Ã - Szävetságben, Rabbi,” mondtam, “amikor
egy ember elment hogy àldozatot mutasson be, akkor å egy
bàrànyt vett. Tudta hogy megszegte az Isten parancsolatait,
azárt vett egy bàrànyt. Megvalotta bæneit, ás ez a bàràny meg
lett älve. Mikäzben a^kezei a bàrànyon voltak; megvalotta
hogy tudta hogy neki kellene meghalni bæneiárt, de a bàràny
foglalta el az å helyát. Ás a vársejt meg lett tärve; ás å kezeivel
tartotta a kis bàrànyt amâg árezte hogy annak a kis álete
kiment belåle, ás megmerevedett. Azutàn persze a pap bedobta
a várt a_a tæzbe, az âtálet ráz oltàràra.”

141 Aztàn mondtam, “Az az ember, azutàn, kiment onnan, ás
tudta hogy a baràny elfoglalta az å helyát, de ugyanazzal a
kâvànsàggal ment ki mint amelyikkel bejätt, làtod, mert az nem
tudta elvenni a bænt. Làtod? De, azutàn, ebben az esetben, ‘Az
imàdã aki egyszer meg lett tisztâtva, annak nincs täbbá
bæntudata.’ Ott, ott ávente egy àldozat lett bemutatva. De,”
mondtam, “most itt van ez az idå, ‘hogy az imàdã aki egyszer
meg lett tisztâtva, annak nincs täbbá lelkiismereti bæne.’
Mert^”
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142 “Figyelj, Rabbi. A hemoglobinban, az a kicsi álet amely a
sejtben kezdådik, amely a hâm nemæbål jän bele a nåi nemæbe.
Ás a nå termeli a petát; de, egy tyçk tojik egy tojàst, de ha az
nem volt egy hâm madàrral, akkor soha nem fog kikelni.”
143 Ás án mondtam, “Akkor Isten, a legnagyobb Aki betältätt
minden idåt ás teret, egy asszony máhábe lejätt, ás egy kis
csâràvà lett.” Ás aztàn azt mondtam, “Amikor mi ma
èdvässáget kapunk^Jázus nem volt sem Zsidã sem Pogàny,
mert a pete csak a testet hozta látre. A Várben volt az Álet. Igy
mi_mi vagyunk^A Biblia mondta, ‘Èdvässágènk van az
Isten Váre àltal.’ Làtjàtok, Å nem volt sem Zsidã sem Pogàny;
Å Isten volt. Azárt, amikor mi az oltàrhoz jävènk ás kezeinket,
hit àltal, az Å fejáre tesszèk, ás árezzèk a gyätrådást ás a
halàltusàt a Kàlvàriàn, ás megvalljuk a bæneinket, hogy
hibàsak vagyunk, ás hogy Å meghalt mi helyettènk!”
144 “Azutàn, làtod,” mondtam, “annak a bàranynak váre nem
jähetett vissza erre, a vár amely^A sejt meg lett tärve, ás az
az álet amely ki lett engedve, megtärve a bàrànynak ezt a
vársejtját, nem jähetett vissza az imàdãra, mert az egy àllati
álet volt, ás nem egyezett meg az emberi álettel.
145 “De ebben az esetben, amikor az a Vársejt meg lett tärve,
az nem csupàn egy ember volt. Az Isten Álete volt,
felszabadâtva. Ás mikor az imàdã ràteszi kezeit, hit àltal, az
Isten Fiàra, ás megvallja bæneit; nem egy màsik embernek az
álete, hanem az Isten Álete jän vissza ebbe az emberbe, amelyik
Åråkkávalã Álet. A Zoe, szã, amely lefordâtva, Isten Sajàt
‘Álete.’ Ás Å azt mondta hogy Å fog adni nekènk Zoe-t,
Åråkkávalã Áletet, ás most Isten fiai ás lànyai vagyunk. Ime.”
146 Mondtam, “Nos mi ez? Ez Isten, leszàllva. Å eljätt, elåszär;
‘senki sem árinthette Åt,’ mert az ember vátkezett. Azutàn Å
lejätt egy testben, ‘hogy megâzlelje a bænt^hogy elvegye a
bænt.’ Làhod, Neki, az egyetlen dolog amit Isten tehetett, hogy
igazsàgos legyen, az volt hogy olyan mãdon tegye meg.”
147 Páldàul, mi lenne ha tärványeråm lenne ma reggel a
jelenlávå hallgatãsàg fälätt, amint Istennek van az emberi faj
felett, ás mondanàm, “Az elså ember aki a pãznàra náz,
meghal,” ás Tommy Hicks rànázne? Nos, páldàul, veszem
Carl-^ “Carlson Testvár, te halsz meg helyette.” Az nem lenne
igazsàgos. Azt mondanàm, “Leo, te vagy a titkàrom; te halsz
meg helyette.” Az nem lenne igazsagos. “Billy Paul, fiam, te
halsz meg helyette.” Az nem igazsàgos. Az egyetlen mãdja hogy
igazsàgos lehessek, az hogy án magam foglalom el a helyát.
148 Ás ez az amit Isten tett. Å, Isten, egy Szellem. Ás Å
teremtett^Å, Å megvàltoztatta az Å szerepát. Ez meg kellene
hogy ragadjon embereket, a kicsi Jehovàrãl gondolkozni. Å
jähetett volna, mint felnått fárfi, de Å egy jàszolba jätt, egy
tràgyacsomã felett. A kis Jehova, sârva mint egy csecsemå. Kis
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Jehova, jàtszadozva mint egy fiç. Kis Jehova, àcs, mint egy
munkàs. A kis Jehova, tizenávesen. Jehova, aki ág ás fäld
käzätt fègg, rászeg katonàk käpeteivel az arcàn. Jehova,
haldoklani az Å gyermekeiárt. Jehova, meghal, hogy
megvàltson; nem egy màsik szemály, hanem Isten Änmaga!
Làtjàtok, Isten, az volt az Å tisztságe. Miárt? Å megprãbàl
visszajutni az ember szâvábe.
149 Nos, mi nem tudtuk megárinteni Åt, Ott. Itt, viszont
áreztèk Åt a kezeinkkel. Most mit tett Å az a test felàldozàsa
àltal? Å Jehova lett bennènk. Mi rászei vagyunk Neki. A
Pènkäsd Napjàn, szátosztotta Magàt a Tæzoszlop, ás Tæzes
Nyelvek èltek mindenkire, mutatva hogy Isten felosztotta
Änmagàt az Å Gyèlekezete käzätt.
150 Tehàt, testvárek, mi bàrcsak ässze tudnànk jänni, ás Azt
ässzehozni! Akkor nekènk megvan Jehova teljesságben, amikor
ässzejävènk. De hogyan tudunk, ha ez az egy nyelveken szãl ás
megkapta a keresztságet, ez az egy; ás azutàn ezt a Tæznyelvet
odaàt tartja, ás ez a màsik is? Tegyèk hàt Ezt ässze.
151 Amikor Isten, Pènkäsd Napjàn lejätt, ás a Biblia mondta,
“Tèzes nyelvek szàlltak mindannyiukra.” Ás åk^”Nyelvek,
mint egy Tæz,” nyaldostak. Ez volt a Tæzoszlop Aki
szátvàlasztotta, megosztotta Änmagàt, a náp käzätt, hogy mi
testvárek legyènk. “Azon a napon ti megtudjàtok hogy Án az
Atyàban vagyok, ás az Atya Ánbennem; Án Ánbennem, ás ti
Ánbennem.” Ás, mi, mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk, ás nem
megosztottak.
152 Nos, Jehova Isten, Itt fent, nem tudta megárinteni az
emberi fajt, az Å Sajàt szentságes tärványe miatt; Jehova Isten
bænná lett ártènk, ás kifizette az àrat; azárt hogy ugyanaz a
Jehova Isten jähessen ás bennènk lakhasson. Isten felettènk;
Isten velènk; Isten bennènk. Nem hàrom Isten; egy Isten! A
professzorok megårèlnek, megprãbàlva kitalàlni Ezt. Ez_ez
kinyilatkoztatàs. Ennek ki kell legyeu jelentoe szàmodra.
153 Most, most, ha a keresztelásre kerèl sor, most, sok ember^
Nos, testvárek, meg kell tennetek azt. Màskápp, ez olyan ahogy
mondtam Scism Testvárnek ás Ness Testvárnek, hogy ha
ti^A_a vita feltàmadt. Ás bàrki, sokan ti tudãsok, itt
megfelelåbbek vagytok mint án; de án sokat tanulmànyoztam a
támàt. Ás án olvastam a Nicene elåtti Atyàkat, es a Nicenei
Tanàcsrãl, ás minden tärtánászt, ás âgy tovàbb.
154 Az az a vitapont a Nicene-i Tanàcson merèlt fel. Mindkát
oldal maggà lett; amikor a Katolikus egyhàz elfoglalta a
szálsåságes hàrmassàgi oldalt, ás a màsik ment az unitàrius
oldalra, ás mindkát oldal kiment. Pontosan âgy, mert az
embereknek bele kellett valamit tenni.
155 Engednetek kell hogy Isten tegye, ás nincs rà szèkság hogy
mi prãbàljuk válni azt. Legyènk testvárek. Menjènk csak
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tovàbb ás engedjèk hogy Isten tegye azt a dolgot amelyet Å fog
tenni. Ha Å vágtelen ás minden dolgot tud, ás megjävendälte a
váget a kezdettål, akkor hogyan tehetènk mi bàrmit azzal?
Csak mozogjunk tovàbb. Az a mãdja. Tartsuk a lápást, ahogy
tegnap este mondtam, a mi nagy Jãzsuánkkal.

156 Nos názzátek, ha hàrom Isten van^Csak meg akarom
mutatni nektek hogy milyen nevetságes ez. Ha hàrom Isten
van, akkor Jázus volt az Å Sajàt Aty-^Jázus nem lehetett a
Sajàt Atyja, mivel egy. Ás, ha hàrom van, akkor Å nem szæztål
szèletett. Nos hànyan^[Branham Testvár illusztral çgy hogy
hàrom tàrgyat hasznàl_Szerk.] Azt mondom hogy ez Isten az
Atya; ás ez Isten a Fiç; ás ez Isten a Szent Szellem.

157 Nos, nektek a kèlänbäzå testváreknek itt, csak egy percre
názzátek ás làssàtok meg hogy mit prãbàlok megmutatni.
Imàdkozom hogy Isten engedje meglàtnotok. Nos, názzátek, ti
mindketten ugyanazt hiszitek, de az Ärdäg egyszeræen käzátek
àllt ás megosztott benneteket ebben. Ez pontosan ugyanaz a
dolog, án bebizonyâtom ezt nektek, az Isten segâtságável, ás
Isten Bibliàjàval. Ha ez nem a Biblia, akkor ne fogadjàtok el.
Ez igaz.

158 De most figyeljetek. [Branham Testvár illusztràl çgy hogy
hàrom tàrgyat hasznàl_Szerk.] Ez a (mi?) Isten az Atya: ez
Isten a Fiu; ez Isten a Szent Szellem. Hàt, most, àlljunk meg
csak egy percre, tegyèk a hàrmat oda ki; Isten az Atya, Fiç, ás
Szent Szellem.

159 Ãh, nekem_nekem nem lesz idåm megtenni ezt. Án^[A
testvárek mondjàk, “Folytasd! Folytasd!”_Szerk.] De, làtjàtok,
hàt, sietni fogok amennyire csak tudok. Bocsàssatok meg
nekem, testváreim, de án_án_án soha nem tudtam beszálni
veletek, ás_án_án meg akarom ezt tenni.

160 Ás aztàn, figyeljetek; Isten az Atya, a Fiç, a Szent Szellem.
Nos, Ki volt Jázus Krisztus Atyja? Isten volt a Jázus Krisztus
Atyja. Mi mindnyàjan hisszèk azt. Çgy van? [A gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Rendben van.

161 Nos, mikor vesszèk a Màtá 28:19-et, amikor Jázus mondta,
“Menjetek azárt, tanâtsatok minden nemzetet, megkeresztelve
åket az Atya, Fiç, Szent Szellem Neváben.” Tâz nappal ezutàn
Páter azt mondta, “Tárjetek meg, ás keresztelkedjetek meg az
Çr Jázus Krisztus Neváben.” Valahol egy tiszta ellentmondàs
van. Nos, ne^van egy^

162 Mindenki bizonysàgot tett, ás egyebek. Itt van. Itt van az án
hitem, ás án csupàn kitàrom elåttetek, testvárek. Án nem
mondom ezt kint a szãszákeken; ez rajtatok fègg. De án meg
akarom mutatni nektek hogy mit làtok mindkát oldalon, âgy a
Szent Szellem jelentse ki ezt nektek, làtjàtok.
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163 Nos, a Màtá 28:19, ás ha_ha a Màtá 28:19 ellentmond az
Apostolok Cselekedete 2:38-nak, akkor van egy ellentmondàs a
Bibliàban, ás akkor Az nem ári meg a papârt amelyre Az ârva lett.
164 Nos ha megfigyelitek a Màtá 16. rászáben, Jázus megadta
Páternek a kijelentást, ás odaadta neki a kulcsokat.
165 Nos, emlákezzetek, hogy a Bibliàt nem valamilyen
ember-kászâtette terv teolãgiàja nyilatkoztatta ki. Nem. Ez egy
kinyilatkoztatàs.
166 Elåszär is, ez egy kinyilatkoztatàs volt. Miárt mutatott be
Àbel Istennek egy kivàlãbb àldozatot mint Kain? “Az ki volt
nyilatkoztatva neki,” hogy nem barackok, ás nem almàk, nem
narancsok, ás almàk voltak. Ha az almàktãl fel fogjàk ismerni
az asszonyok hogy meztelenek, akkor jobb ha mi çjra adnànk
az almàkat, testvár. Nem gondoljàtok? Nos, ez, ez
szentságtärånek tænik, de án nem ugy akarom mondani. De,
azok nem almàk voltak. Nem, uram. Nos, ás ha az çgy van,
akkor, “Az ki volt jelentve Àbelnek,” hogy å az å atyjànak váre
volt. Igy å várt mutatott be, mert az egy kijelentás volt. Az
egász dolog arra van ápâtve.
167 Nos názzátek, itt van egy idås tudatlan halàsz, mág elág
iskolàja sem volt^A Biblia mondta hogy tudatlan ás
tanulatlan volt. De ott àllt, ás Jázus megkárdezte, “Mit
mondotok hogy ki vagyok Án az embernek Fia?”
168 “Az egyik azt mondta, hàt, Te_Te ‘Mãzes’ vagy. Åk azt
mondjàk hogy ‘Mãzes’ vagy. Mit mondanak^åk mondjàk, ás
az egyik azt mondta, hàt, hogy Te ‘Jeremiàs, vagy a prãfátàk,’
ás ez, az, vagy a màsik.”
169 Å azt mondta, “Nem az a kárdás. Án titeket kárdeztelek.
Kinek mondotok ti hogy Án vagyok?”
170 Ás Páter egyenesen kiàllt, ás azt mondta, “Te vagy az Isten
Fia.”
171 Ás Å azt mondta, “Àldott vagy te, Simon, Jãnàsnak fia.”
Most figyeljetek. “Hçs ás vár nem jelentette ki ezt neked,
hanem az Án Atyàm Aki a Mennyben van.” Làtjàtok?
172 Nos figyeljetek, nos, a Katolikus egyhàz azt mondja hogy Å
Páterre ápâtette az Egyhàzat. Ez táves.
173 A Protestàns gyèlekezet azt mondja hogy Å Änmagàra
ápâtette. De most figyeljátek ás àllapâtsàtok meg, làssàtok, hogy
çgy van-e.
174 Å arra a szellemi kinyilatkoztatàsra ápâtette, hogy Ki volt
Å, làtjàtok, mert Å azt mondta, “Àldott vagy te, Simon,
Jãnàsnak fia. Hçs ás vár nem jelentette ki azt neked. Án azt
mondom hogy te vagy Simon; erre a sziklàra” (milyen szikla? a
kijelentás) “ápâtem az Án Gyèlekezetemet, ás a pokol kapui
sem vehetnek eråt Ellene.” [Branham Testvár hàromszor kopog
a szãszáken_Szerk.]
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175 Aztàn, amikor Páter ott volt jelen amikor a Màtá 28 idázve
lett, ás megfordult ás, majd tâz nap mçlva, azzal a
kinyilatkoztatàssal, ás keresztelt az “Çr Jázus Krisztus”
Neváben. Miárt tette azt? Az Isten kijelentásável; ás nàla voltak
a kulcsok a Kiràlysàghoz, testvár.

176 Talàn sárelmet okozok nektek egy percre, käzèletek az
egyik oldalnak, de csak àlljatok meg egy percre. A Bibliàban
egy hely sincs ahol bàrmely szemályt valaha is az “Atya, Fiç,
Szent Szellem” Neváben kereszteltek volna. Az Iràsokban egy
hely sincs. Ás ha van, akkor mutassàtok meg. Ás ha a szent
tärtánelemben bàrhol megtalàljàtok, a Katolikus egyhàz
látrehozàsànak idejáig, akkor azt akarom hogy mutassàtok
meg. Egy hely sincs, nos, ás ez igaz.

De most vàrjatok egy percet, ti az Egyság gyèlekezetbål,
csak egy percet.

177 Nos, nincs egy hely sem ahol^Ha bàrki megtudja nekem
mutatni a Szentâràsnak egy szävegrászát ahol az “Atya, Fiç,
Szent Szellem,” ceremãnia volt hasznàlva a Bibliàban, akkor
kätelesek vagytok hozzàm jänni ás megmondani nekem hogy
hol volt valaki çgy megkeresztelve.

178 Ás náhànyan käzèlèk azt mondjàk, “Hàt, án azt fogadom el
amit Jázus mondott, ás nem azt amit Páter mondott.” Ha åk
ellentátesek lennánek egymàssal, mit fogunk tenni? Ha nem az
egász Isten, akkor a Bibliànak melyik rásze igaz?

179 Az egásznek meg kell egyezni egymàssal ás ässzeàllni, ás
csak az Isten kinyilatkoztatàsa. A mi iskolàink soha nem fogjàk
ezt tanâtani. Ez egy kinyilatkoztatàs, amelyet làtnod kell.

180 Akkor, ha az a kát ember ellentátben volt egymàssal, akkor
milyen Bibliàt olvasunk? Honnan tudom hogy vajon a Jànos 14
helyes, vagy nem? Honnan tudom hogy a Jànos 3 helyes, vagy
nem? Hogyan, hogyan, hogyan tudom? Làtjàtok?

181 De az egyetlen mãdja annak hogy hitem lehet Istenben, az
hogy tudjam hogy a Biblia helyes, ás hogy higgyem hogy Az
helyes, ás maradjak Az mellett. Noha nem ártem Azt, de mágis
mozgatom Azt.

182 De amikor ezek az ellentmondàsok elåjännek, akkor án
Isten elá megyek, hogy megtudakoljam. Ás ugyanaz az Angyal
aki talàlkozik velem az ässzejäveteleken, ás ájszaka, Å ugyanaz
Aki Ezt megtanâtotta nekem. Làtjàtok? Most názzèk ha ez az,
ás hogy van ez most.

183 Nos, a Màtá 28:19, názzèk meg csak egy pillanatra most. Ás
most án venni fogom itt az Apostolok Cselekedete 2:38-at, ahol
Páter azt mondta, “Az Çr Jázus Krisztus.” Ás Màtá azt mondta,
“Atya, Fiç, Szent Szellem.”
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184 Most figyeljetek. Azt mondta, “Kereszteljátek meg
åket^” Nem “az Atya neváben, a Fiç neváben, a Szent
Szellem neváben.” Å soha nem mondta azt. Nincs ott semmi
“neváben^neváben^neváben.”
185 Å soha nem mondta, “Kereszteljátek meg åket az Atya, Fiç,
ás Szent Szellem neveiben,” mert ez mág csak nem is ártelmes.
186 Azt mondta, “Kereszteljátek meg åket az Atya, Fiç, ás
Szent Szellem Neváben (N-e-v-á-b-e-n).” Çgy van az? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] “^az Atya, Fiç, ás
Szent Szellemnek,” a kätåszã, “ás^ ás^ ás . ”
187 Nem “nevek.” Nem az “Atyànak neváben, Fiçnak neváben,
Szent Szellemnek neváben.” Nem az, “Atyànak, Fiçnak, ás
Szent Szellemnek neveiben.” Hanem, “a Neváben,” N-á-v,
egyesszàm, “az Atyànak, Fiçnak, ás a Szent Szellemnek.” Nos,
melyik ezek käzèl az a megfelelå náv amelyben keresztelni
kell? Ez egy Náv. Melyik az? Az “Atya” a megfelelå náv, vagy a
“Fiç” a megfelelå náv, vagy a “Szent Szellem” a megfelelå náv?
188 Ez egy “Náv,” valahol. Çgy van az? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Hàt, most án kárdezni akarok tåletek
valamit, akkor. Ha a “Náv,” akkor ha Jázus mondta,
“kereszteljátek meg åket az Atya, Fiç, ás a Szent Szellem
Neváben^” Hànyan hiszitek hogy Jázus mondta azt?
[“Àmen.”] Ez a Szentâràs. Ez a Màtá 28:19, “Az Atyànak,
Fiçnak Neváben^”
189 [Branham Testvár làt egy figyelem elvonàst_Szerk.] Van
valami amit mi^Nem, ez, azt gondoltam^Rendben van,
uram. [Egy testvár mondja, “Bocsàss meg nekem, Branham
Testvár?”] Igen. [Ki akarom cserálni ezt a szalagot, ás nem
akarom hogy ez lemaradjon.”] Rendben. [Ères hely a szalagon.]
190 Nos, “az Atyànak, Fiçnak, ás a Szent Szellem Neváben.”
Most figyeljetek, testvárek. Nincs olyan náv, hogy “Atya,” mert
az Atya az nem náv. Ez egy câm. Nincs olyan dolog, mint a
“Fiç” náv, mert a Fiç az egy câm. Nincs olyan dolog mint a
“Szent Szellem” náv. Mert az az ami Å.
191 Egy reggelen errål beszáltem egy prádikatori reggelinál, ás
egy asszony^Persze, rendzavaràsbãl, bàrkit megzavarna az
ilyesmi. Azt mondta, “Vàrj egy percet! Elnázást!” Mondta, “A
Szent Szellem az egy náv.”
192 Mondtam, “Ez ami Å. Án egy ember vagyok, de az án
nevem nem ‘Ember.’”
193 Ez a Szent Szellem. Az nem egy náv. Ez az ami Å. Ez egy
fånáv, persze, de nem egy^Ez egy_ez egy^Ez nem egy náv.
194 Nos, ha Å azt mondta, “Kereszteljátek meg åket az
Atyànak, ás a Fiçnak, ás a Szent Szellemnek Neváben,” ás sem
az Atya, sem a Fiç, sem a Szent Szellem nem náv, akkor mi a
Náv? Mi meg akarjuk ezt talàlni.
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195 Nos, mi ezt az egászet egy helyen megkapjuk, ha csak
megfigyelitek ás_ás_ás egy kevás idåt szolgàltok most, illetve
kevás idåt fentartotok, âgy akarom mondani. Nos figyeljátek
meg a Màtá 28:19-et. Nos, án nem azt mondom hogy^
196 Ti esetleg megtettátek ezt, náhànyan käzèletek testvárnåk
vagy testvárek. Felvettetek egy känyvet, egy napon, ás
megnáztátek annak a vágát, ahol ez àllt, “Jànos ás Mària
boldogon áltek azok utàn.” Hàt, ki az a Jànos ás Mària? Mi ás
ki az a Jànos ás Mària akik azok utàn boldogan áltek? Csak
egyetlen mãdja van annak hogy valaha megtudd hogy ki az a
Jànos ás Mària; hogy ha ez egy relytály neked, akkor menj
vissza az elejáre ás olvasd el a känyvet. Çgy van az? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Menj vissza az elejáre ás
olvasd vágig, ás az elmondja neked hogy ki az a Jànos ás Mària.
197 Nos, ha Jázus azt mondta, Jázus Krisztus az Isten Fia,
mondta, “Menjetek azárt, tanâtsatok minden nemzetet,
megkeresztelve åket az Atyànak, Fiçnak, ás Szent Szellemnek
Neváben,” ás sem az Atya sem a Fiç, sem a Szent Szellem nem
náv. Akkor, ha ez egy relytály, akkor jobb ha visszamegyènk a
Känyv elejáre.
198 Most lapozzunk vissza a Màtá 1. rászáhez ás kezdjèk ott,
ahol megadja nekènk a leszàrmazàst, mâg vágèl eljut a 18.
versig.
199 Most figyeljetek, most figyeljetek egy percre. [Branham
Testvár hàrom tàrgyat hasznàlva illusztràlja_Szerk.] Ez itt
Atya, a jobb oldalomon; ez itt käzápen a Fiç; ás ez a Szent
Szellem. Nos, ez Jázus Krisztus Atyja. Çgy van az? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”] Isten Jázus Krisztusnak az Atyja.
Mi mindnyàjan hisszuk azt? [“Àmen.”] Rendben.
200 Nos a Màtá 1:18 azt mondja:

Jázus Krisztus szèletáse pedig âgy volt: Amikor^
anyja Mària el lett jegyezve Jãzsefhez, mielått å^ åk
egybekeltek, terhesnek talàlhatott egy gyermekkel a^

201 [Branham Testvár szènetet tart. A gyèlekezet, “Szent
Szellemtål.”] Azt gondoltam hogy Isten volt az Å Atyja.
[Branham Testvár szènetet tart_Szerk.]

Ás å egy fiçt fog szèlni,^az å nevát JÁZUS-nak
fogjàk hâvni:^

Ás Jãzsef az å fárje, mivel egy igaz ember volt,^
nem akarta nyilvànos megszágyenâtásnek kitenni,
hanem titkon akarta åt elbocsàjtani.

Ezen mãdon, amâg å ezeken a dolgokon
gondolkozott, âme az Çr angyala megjelent neki egy
àlomban, ás azt mondta, Jãzsef, Dàvidnak fia, ne fálj
magadhoz venni Màriàt a feleságedet: mert az aki å
benne fogantatott az a^
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202 [Branham Testvár szènetet tart. A gyèlekezet, “Szent
Szellemtål van.”] Án azt gondoltam hogy Isten volt az Å Atyja.
Nos, Neki kát atyja van, testvárek? [“Nem.”_Szerk.] Nem
lehetett. Ha Neki volt, akkor Å egy tärványtelen gyermek volt,
ás nekènk milyen vallàsunk van ott? Be kell hogy ismerjátek
hogy Isten az Atya ás a Szent Szellem ugyanaz a Szellem.
Biztos, hogy Az. Biztos, hogy ugyanaz a Szellem. Nos, nekènk
meg van, ás làtjuk azt.

Ás å fog szèlni egy fiçt, ás az å nevát JÁZUSNAK
fogjàk hâvni: mert å fogja megszabadâtani nápát a
bæneitål. ^mindez azárt lett, hogy beteljesedjen^

203 Án Szentâràst idázek. Ti lelkászek tudjàtok, amint haladok.
^hogy beteljesedjen^szãlt a prãfáta, az Çr àltal,

mondva,
^egy szæz foganni fog, ás szèlni fog egy gyermeket,

ás az å nevát Immànuelnek fogjàk hâvni; amely
lefordâtva,^

204 [Branham Testvár szènetet tart. A gyèlekezet, “Velènk az
Isten.”] “Velènk az Isten!” Çgy van az? [Àmen_Szerk.]
205 Akkor mi a Neve az Atyànak, Fiçnak, ás a Szent
Szellemnek? [Egy testvár mondja, “Jázus Krisztus.”_Szerk.]
Nos, biztosan. Ez az oka hogy Páter åket “Jázus Krisztus”
Neváben keresztelte.
206 De, engem nem árdekel, ha ti a Sàron Rãzsàjànak, a Välgy
Liliomànak, a Hajnal Csillagnak a neváben vagytok
megkeresztelve, azok szintán câmek. Ha a szâvetek rendben van
Isten felá, Å ismeri a szâveteket.
207 De most, most, án kifejezetem azt. Nos, nos án azt
mondtam^Nos Scism Testvár azt mondta, “Nos!” Persze,
bizonyosan, az çgy názett ki mint az Egyság tanâtàsa, âgy å
ebben egyetártett azzal.
208 Most án azt mondtam, “Nos itt án akarok neked valamit
mondani most.” Làtjàtok? Azt mondtam, “Most án be akarom
bizonyâtani neked hogy åk, mindkát fárfi, ugyanazt mondta.”
209 Nos, Màtá azt mondta, “Az Atya Neváben.” Çgy van az? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Rendben van. Ás Páter
azt mondta, “Az Çr Neváben.” Màtá 28:19 mondja, “Az Atya
Neváben,” ás az Apostolok Cselekedete 2:38 azt mondta, “Az
Çr Neváben.” Dàvid mondta, “Az Çr azt mondta az án
Uramnak.” Ki volt Az? Az Atya ás az Çr ugyanaz a Náv. Dàvid
mondta, “Az Çr mondta az án Uramnak, ‘Èlj le az Án jobb
kezemnál.’” Làtjàtok, “Az Atya Neváben; az Çr Neváben.”
210 Ás Màtá mondta, “A Fiç Neváben,” ás Páter mondta, “A
Jázus Neváben.” Ki a Fiç? Jázus.
211 “A Szent Szellem Neváben,” ez volt Màtá; ás Páter mondta,
“A Krisztus Neváben,” a Logosz.
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212 Atya, Fiç, Szent Szellem, “Çr Jázus Krisztus.” Hàt, ez ápp
olyan täkáletes amennyire csak lehet. Làtjàtok?
213 Scism Testvár azt mondta nekem. Scism Testvár, az Egyság
testvár, mondta, “Branham Testvár, az igaz, de,” mondta, “az
ez.”
214 Án azt mondtam, “Akkor, ez az.” Ez igaz. Làtjàtok? Azt
mondtam, “Ha az ez, akkor ez az. Tehàt mirål veszekedtek?
215 Mondtam, “Hadd javasoljak nektek, testvárek. Ha án
valaha is keresztelek egy szemályt, akkor itt van ami^”
216 Azt mondtam, “Nos, itt van Dr.Ness.” Ás valaki az elåbb
azt mondta, testvárek, hogy ismertátek Dr.Ness-t.
217 Nos, án azt mondom itt, Hicks Testvár itt, neki van egy^
Azt hiszem hogy neked van egy Doktori Fokozatod. Çgy van
az? Rendben.
218 Nos azt mondtam, “Ha Dr.Ness, itt èlne^” Nos azt
mondtam, “Ha án akartam^” Nos, amikor án egy szemályt a
vâzhez viszek, hogy megkereszteljem, án çgy ismerem el ezt
amint å tette, azt mondtam, “Azok câmek voltak melyek az Å
Neváhez jàrultak.”
219 Mondtam, “Nos, az Ässzejävetel testvárek câmeket
hasznàlnak, ás az Egyság testvárek Nevet hasznàlnak.”
Mondtam, “Most án be fogom nektek bizonyâtani, hogy
mindkettåtäk helytelen, ás nekem van igazam.” Tudjàtok
hogyan kell hogy^Az emberek âgy feszèltság alatt vannak, ás
idånkánt kell hogy legyen egy kis humorárzáked, hogy
valahogy feloldãdjunk. Igy azt mondtam, “Be fogom nektek
bizonyâtani hogy mindketten távedtek, ás nekem van igazam.”
220 Mondtam, “Nos mi lenne ha án Ness Testvárre akarnák
tekintettel lenni, ás az mondanàm^”
221 Vagy, vagy Hicks Testvár itt, làtjàtok. Azt mondanàm,
“Hicks!” Nos, szápen hangzana ez? Nem. Hàt, ha azt
mondanàm, “Doktor!” Há, Doki! Mi a helyzet?” Nos, ez
tiszteletlenèl hangzik, ugye?
222 “Amikor,” mondtam, “ezen a mãdon teszitek ti az
Ässzejäveteliek, làtjàtok. Amikor ti Ässzejävetel testvárek azt
mondjàtok, ‘Az Atyànak, ás a Fiçnak, a Szent Szellem Neváben,’
ti csupàn mondjàtok, ‘a tisztelendå, a doktor neváben.’”
223 Ás mondtam, “Aztàn, ti Egyság testvárek, amikor ti
kereszteltek, mondjàtok, ‘Jázus!”’ Åk nem hasznàljàk^
224 Åk, a Csak Jázus, csupàn a “Jázus” nevet hasznàljàk.
Egyszeræen sok Jázus van. De, Ez az Çr Jázus Krisztus,
làtjàtok. Van sok^Keresztelnek a “Jázus” neváben, de az
biztos hogy án ezzel nem ártek egyet; nincs rà Szentâràs.
Vegyátek az eredetit, ás názzátek meg hogy az nem-e az “Çr
Jázus Krisztus.” Biztos hogy az, Å az Çr Jázus Krisztus. Jázus
sok van, az biztos. Ás a Krisztus a “Felkent.”
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225 Mondtam, “Nos, ha án ugyanezt mondanàm Ness
Testvárnek. Mondanàm, helyesen hangzana tålem ha azt
mondanàm, ‘Há, Ness!’?” Mondtam, “Az az a mãd ahogy ti az
Egyságiek mondanàtok. Làtjàtok? Nem lenne az egy
tiszteletlenság az irànt az ember irànt aki tanult, ás Doktori
Fokozata van? Ha å kemányen tanult azárt, akkor åt çgy illik
megnevezni.”
226 Ás azt mondtam, “Akkor ha án mondanàm, ‘Há, Doki!’”
Mondtam, “Nem hangzana az furesàn, egy lelkásztål hogy âgy
szãlâtsa meg a màsikat?” Vagy, mondtam, “Ez pontosan az
ahogy ti teszitek, csupàn a câm àltal valã oldal.”
227 De azt mondtam, “Amikor án egy embert a vâzbe viszek; án
odamegyek ás megkárdezem åt, ás beszálek vele, megkárdem
nevát ás hogy ki å, meg az å hitát.
228 “Azutàn imàdkozom, ás mondom, ‘Most, Atyàm, ahogy Te
megbâztàl bennènket hogy “menjetek el az egász vilàgra ás
tegyátek tanâtvànyokkà minden nápet,^”’” Ti testvárek
tudjàtok hogy ez az eredeti, làtjàtok. “‘“^tegyetek
tanâtvànyokkà minden nápet, megkeresztelve åket az Atyànak,
ás a Fiçnak, ás a Szent Szellem Nevábe; megtanâtva åket hogy
mindent megtartsanak” amint Te^minden dolgot amire Te
tanâtottàl bennènket.’
229 “Igy aztàn azt mondtam, ‘A te hited megvallàsa alapjàn; a
te bæneid megvallàsa alapjàn, ás az Isten Fiàba vetett hited
alapjàn, megkeresztellek táged, szeretett testvárem, az Çr
Jázus Krisztus Nevábe.’”
230 Mondtam, “Ez az ahogy án keresztelek. Án elismerem az Å
câmeit, ami Å volt, mind Atya, Fiç, ás Szent Szellem. Ás az oka
hogy Jázus ezt mondta, az volt^”
231 Most figyeljetek. Ha_ha az nem çgy van, akkor
ellentmondàs van a Szentâràsotokban; ellentmondàsotok van.
Ás mit fogtok tenni amikor^Mi lenne ha ez a Buddhista
Testvár felàllna ás azt mondanà, “Mi van ezzel?” Mit mondtak
volna amikor nekem mondtàk^
232 Amott, amikor ez az Indiai Testvár kihâvta Morris
Reedhead-et, ás azt mondta neki, mondta, “Mi a helyzet a
Màrk 16-al?” Neki vissza kellett hàtràlnia.
233 Semmitål nem kell hogy visszahàtràlj. Az az Isten Igáje.
Maradj Azzal. Csak imàdkozzàl. Vedd a kinyilatkoztatàst. Az
egász ässz hangban van.
234 Làtjàtok, åk mindketten mondjàk a dolgot, nos; nem
câmeket; nem nyâltan. Azt mondtam, “Nos^”
235 Án felismertem Åt. Å volt az Atya; nem egy màsik Isten. Å
volt a Fiç; nem egy màsik Isten. Ugyanaz az Isten! Ez hàrom
tisztság. Isten az Atya elrendezásáben, ha çgy tetszik az
Atyasàgban; Fiçsàg; ás ugyanaz az Isten mibennènk most,



30  A MONDOTT IGE

“Veletek leszek.” Ahol az “Án,” szemályes návmàs, “Án veletek
leszek.” Igy, hàt làtjàtok, hogy ez hàrom tisztság, nem hàrom
Isten.

Nos, testvár, ha a tanâtvànyok soha nem hasznàltàk azt, ás
vágig tovàbb^
236 Án semmit nem mondok ellene. Az rendben van. De azt
mondom nektek, hogy ha egy ember idejänne, ás be lett volna
keresztelve a “Sàron Rãzsàjànak, a Välgy Liliomànak, ás a
Hajnal Csillagnak” a neváben, ás hinná Jázust Krisztust mint
az å Megvàltãjàt; azt mondanàm, “Isten àldjon meg, testvárem!
Gyerènk, menjènk tovàbb!” Làtjàtok? Ez igaz. Mert, ha a
szâvetek nincs rendben, akkor çgysem vagytok rendben.
Pontosan âgy van. Ás a ti_a ti szâveteknek rendben kell lennie.
237 Ás azt mondtam, “Most figyelj. Most, ha án akarnàm Ness
Testvárt itt èdväzälni, án azt mondanàm ‘Dr. Ness Tiszteletes.’
Ez pontos. Å egy lelkász. Åt çgy illik tekinteni mint egy
tiszteletest. Å tanult, ás sokat tanult. Neki van egy Doktori
Fokozata, tehàt åt ‘doktornak’ illik nevezni. Ez az å câme,
làtjàtok. Ás az å neve ‘Ness,’ mágis. Nos, án nem mondanàm,
‘Há, Ness! Há, Doki!’ Nem, az nem lenne helyes. Azt
mondanàm, ‘Dr. Ness Tiszteletes.’
238 “Làtod, az az ahogy án hâvom, làtod, ami Å; mind az Atya,
Fiç, ás a Szent Szellem, ‘az Çr Jázus Krisztus.’” Làtjàtok?
239 Ás azt mondtam, “Ha án valaha is valakit a ti
gyèlekezetetekben keresztelek, akkor ezen a mãdon fogom åket
megkeresztelni.” Azt mondtam, “Elfogadnàd azt, Ness Testvár?”
240 Azt mondta, “Bizonyosan. Å az Atyànak, Fiçnak, ás a
Szent Szellemnek Neváben lett megkeresztelve.”

Azt mondtam, “Te elfogadnàd åt, Scism Testvár?”
Azt mondta, “Bizonyosan, å a Jázus Neváben van

megkeresztelve.”
241 Azt mondtam, “Akkor mi a bajotok, testvárek? Miárt nem
fogadjàtok el azt, ás bontsàtok le ezeket a falakat ahol ezek a
szegány emberi lányek vannak. Az Egyságiek valãban egyètt
akarjàk istentimàdni az Ässzejävetel gyèlekezetável. Ás az
Ässzejävetel, a gyèlekezet egyètt akar az Egyságiekkel. Ás a
testvárek çgy vannak. Åk çgy vannak. De amâg az Ärdäg
egymàsnak ugrasztja åket^”
242 Most làtjàtok testvárek, mirål beszálek? Án egy dolog felá
tärekszem, Jázus Krisztus felá, ás Jázus Krisztus Testánek
egyesèláse felá. Ez ami az án cálom. [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.]
243 Nos, án semmit nem mondok arrãl hogy, “Há, te nem a
Jázus Neváben keresztelkedtál; te mász a pokolba.” Nos, ez
ártelmetlenság.
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244 Elmondom nektek hogy mi tärtánt az egyik napon. Lent
voltam Texas-ban. Mielått elmentem^Ás a_a testvárek itt
tançsâtsàk ezt. Az Egyság gyèlekezet, hetvenkát gyèlekezet
tàmogatta az ässzejäveteleimet. Ás felhâvtam Petty Testvárt,
azon az están az emelványre, å az Isten Ässzejävetele nevæ
gyèlekezet tagja. Nos, ti tudjàtok hogy ez igaz. Å egy dràga
testvár, Petty Testvár, ha valaki käzèletek ismeri åt, a Texas-
beli Beaumont-bãl. Å az egyik legkedvesebb ember akivel
valaha is talàlkoztam. Feleságe egy megtárt Katolikus, egy
valãdi megszentelt asszony. Å pedig egy valãdi Isten embere.
245 Mondjàtok meg nekem hogy ki van mág kedvesebb mint Roy
Wead, az Isten Ässzejävetele gyèlekezetbål. Emlâtsátek mind
ezeket a fárfiakat, názzetek ide, mind ezekre a testvárekre akiket
ismerek itt kärben. A testvár itt a Filadelfiai gyèlekezetbål, ás az
Isten Ässzejävetelánek tagjai, ás kik vannak tålèk kedvesebb
emberek? Mondjàtok meg nekem hogy hol. Mondjàtok meg
nekem hogy ki ragyogãbb ember mint Jack Moore? Mondjàtok
meg. Å olyan amire azt mondjàk^Åk azokhoz tartoznak. Å
nem egy radikalis. Talàltok radikàlist mindkát oldalon; ás ez az
amire az emberek ràmutatnak, ás amire az Ärdäg ràmutat.
246 De åk mind Isten emberei. Isten megadta nekik a Szent
Szellemet. Ha nem lett volna az Isten kegyelme, akkor mi
mindnyàjan elvesztènk volna, civakodàsainkkal ás dolgokkal.
Az pontosan çgy van. De az Isten kegyelme ässzekät
bennènket. Nem csoda hogy ánekelhetjèk, “Àldott legyen a
kätál amely ässzekäti szâveinket Keresztány szeretetben.” Az
az amire szèkságènk van, tehàt.
247 Ás âgy tudjàtok mit? A Få Felègyelå a_a gyèlekezet fälätt,
felhâvott engem, ás azt mondta, “Tudod hogy mit tettál az
elmçlt este?” Az volt ott a màsodik estám.

Azt mondtam, “Mit?” Mondtam, “Csodàlatos
ässzejävetelènk volt.”

Mondta, “Az emelványen melletted egy bænäs ember volt.”
Azt mondtam, “Án nem tudtam.” Hol volt az^
Mondta, “Az Petty Çr.”

248 “Oh,” mondtam, “egy bænäs? Hàt,” mondtam, “å egy Isten
Ässzejävetele prádikàtor, testvár.”
249 Azt mondta, “Igen, de å mágis egy bænäs, mert nem volt
helyesen megkeresztelkedve.”
250 Ás án azt mondtam, “Testvárem, kárlek mond meg nekem
hogy miárt.” Mondtam, “Å megkapta a Szent Szellemet.”
251 Azt mondta, “Branham Testvár, mit mondott Páter?
‘Tárjetek meg, ás keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus
Nevábe a bæneitek bocsànatàra.’ Ezárt bæneiteket nem lehet
addig megbocsàjtani amâg nem keresztelkedtetek meg a Jázus
Nevábe.”
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Azt mondtam, “Az a formulàja, testvárem?”
Mondta, “Az a formulàja.”

252 Azt mondtam, “Ás Isten felborâtotta a Sajàt szekár almàjàt
akkor, az Apostolok Cselekedetei 10:49-ben, mert, ‘Mialatt
Páter mág szãlta ezeket a szavakat, a Szent Szellem leszàllt
azokra akik hallottàk az Igát,’ làtod, ás åk mág egyàltalàn nem
voltak megkeresztelkedve. Akkor, Isten megadja a Szent
Szellemet azoknak akik mág meg sincsenek tárve?” Mondtam,
“Akkor hol a csodàban àlltok ti most?”
253 Azt mondta, “Tudod hogy mit fogunk tenni?” Mondta,
“Rajzoljunk egy kis kärt, ás táged kirajzolunk a mi
kärènkbål.”
254 “Akkor,” mondtam, “án fogok rajzolni egy màsikat, ás
táged çjra visszarajzollak.” Mondtam, “Te nem rajzolhatsz ki
engem, mert án szeretlek táged. Làtod, te egyszeræen nem
teheted meg.” Mondtam, “Tçlsàgosan sokan vannak ott kint a
te_a te testváreidbål akik szerettek engem ás hisztek bennem.”
Mondtam, “Ti, án_án^Åk çgy is jänni fognak.” Mondtam,
“Åk jänni fognak. Ás te nem tudsz kirajzolni engem. Ha
kirajzolsz engem, akkor án visszarajzollak táged.” Mondtam,
Amikor te csinàlsz egy kärt; Isten, az Å kegyelme àltal,
megengedi nekem hogy rajzoljak egy màsikat ás rägtän
visszahçzlak táged çjra.” Ez igaz, vissza rajzolom åket çjra.
255 Ás, testvár, ã, a Krisztus Neváben hadd mondjam ezt.
Nekem_ nekem van^Tudom hogy fenntartom az idåt itt; ás
mindjàrt itt az ideje a befejezásnek, azt hiszem, de hadd
mondjam mág csak ezeket el, làtjàtok.
256 Ás án azt mondtam annak az embernek, mondtam, “Án
veled fogok menni mindaddig amâg te a Szentâràst prádikàlod,
ás van benned szeretet, ás hiszed hogy az^ás prádikàlsz ás azt
mondod hogy embereket keresztelsz^nem a ‘Jázus’ csak
Jázus neváre. Nem, uram. Án_án biztos nem ártek azzal egyet,
mivel täbb Jázust is ismerek; ismerem åket Afrikàban ás màs
helyeken, embereket akiket Jázusnak neveznek. De ha te a mi
‘Urunk Jázus Krisztus’ kifejezást hasznàlod, akkor án veled
tartok abban. Az rendben van. Ragaszkodni fogok hozzàd. Azt
gondolom hogy elåszär az ‘Atya, Fiç, ás Szent Szellemet’
tegyed, làtod, hogy rendben legyen.” Azt mondtam,
“Gondolom hogy âgy csinàld.”

De å azt mondta, “Ãh, nem, nem! Az, az visszatárás a
hàromsàghoz.”

Azt mondtam, “Ez nem egy hàromsàg. Ez egy Isten hàrom
tisztságben.”
257 Ez nem egy hàromsàg, hàrom Isten. Nekènk nincs hàrom
Istenènk. Bizony nincs. Olyan dolog nincs. Az nem volt tanâtva
a Bibliàban. Ás csak egy Isten van. “Halld meg, Ã Izràel, Án
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vagyok az Çr, a te Istened.” Egy Isten! Elså parancsolat, “Ne
legyenek neked màs isteneid Án elåttem.” Bizony, Å egy Isten,
ás nem hàrom.
258 Az annak egy Katolikus verziãja; ás be lett vezetve a
Katolikustãl a Lutherànushoz, ás âgy tovàbb, vágig, ás ma az
emberek käzätt ez az àltalànos hit hogy hàrom Istenènk van.
259 Ás ez az ahol ti soha^Ez az Evangálium soha nem fog a
Zsidãkhoz menni^Amit, án az egyik reggelen prãfátàltam ott
egy Zsidã misszionàriusnak. Soha nem fogtok odavinni egy
hàromsàg Istent egy Zsidãhoz. Soha nem fogjàtok azt
megtenni. Ami, å nem az; neki ettål jobb árzáke van. Làtjàtok,
å ettål täbbet tud a Bibliarãl. De egy_egy Zsidãnak Isten soha
nem egy hàromsàg. Ha tudatjàtok vele hogy Az ugyanaz a
Jehova, akkor azonnal el fogja fogadni. Biztos! Ez az, làtjàtok.
260 Ás án hiszem mind ezt. Amint Jãzsef mondta, “Testváreim,
ne haragudjatok magatokra, mert Isten tette ezt,” làtjàtok. Igy,
mivel a dolog çgy van hogy vàrhatott eddig az ideig, ez
minden, mivel a mi Pogàny korunknak nemsokàra váge. Nos,
án hiszem ezt teljes szâvembål. Igy hàt làtjàtok, testváreim? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Prãbàlok valamibe
tärekedni ebben az emberi csoportban, ahol Szent Szellemmel
meg vannak keresztelve.
261 Aimee McPherson csoportja, mit tett å? Å elåszär egy
Egysági volt, azt hiszem; azutàn kijätt ás Ässzejäveteli lett
belåle; aztàn kivonult ás màskápp szervezett; itt nem olyan
rágen, egy kis csoportba tettek, egy kis dolgot.
262 Án èltem az O. L. Jagger ässzejävetelen. Nos, mi
mindnyàjan ismerjèk O. L. Jaggers-t. Az_az å apja segâtett
megalapâtani az Isten Ässzejävetelánek Fåtanàcsàt. Nos, O. L.
egy nagy ember. Å egy nagy prádikàtor. Nem olyan rág azt
mondtam neki, mondtam, “Jaggers Testvár, ha án çgy tudnák
prádikàlni mint te prádikàltàl, akkor soha nem tartanák egy
gyãgyâtã szolgàlatot.” De amikor å elåszär kezdett odaàt,
akkor neki volt mind az a vár ás bor, meg egyább dolgok.
263 Bocsàssatok meg testvárek, ha megsártenám árzelmeiteket,
azzal. Án_án^Az rendben van. Isten megteheti hogy vár
jäjjän, bor jäjjän, vagy olaj jäjjän, vagy akàrmit Å akar, de az
nem bocsàssa meg a bænäket. Nem, uram. Nem, uram. Nem,
valãban nem. “A Jázus Krisztus Váre soha nem fogja
elveszâteni ereját, amâg Istennek egász Gyèlekezete mág nincs
megmentve, hogy täbbá ne vátkezzen.”
264 Azt mondtam, “Jaggers Testvár?” Án vettem; án felhârtam
åt. Ás a Keresztány Èzletemberekkel voltam. Ás azt mondtam,
azt mondtam, “O.L. Testvár?”
265 Azt mondta, “Hol a csodàban vagy?” Ott án egy kis äreg
olcsã motelben voltam. Ás å azt mondta, “Azt akarod nekem
mondani hogy åk kitettek táged oda?”
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266 Azt mondtam, “Az az án kâvànsàgom. Amikor án hozzàd
jäväk,” mondtam, “te mit tettál? Betettál engem oda a Statler
Hotelbe, ás ott kellett àllnom a sarokba. Åk leèltettek engem
az asztalhoz; án meg nem tudtam hogy melyik kást hasznàljam,
meg semmi màst. Ás án nem^Lementem oda, egy kabàt
nálkèl, ás åk ki akartak engem zavarni.” Ás án azt mondtam,
“Án_án nem tudom hogy hogyan kell viselkednem.”

Mondta, “Àtviszlek táged oda, ha åk tçl szegányek ahhoz.”

267 Azt mondtam, “Nem, uram.” Mondtam, “Amit án
szeretnák, az az hogy megegyek veled egy szelet hçst, ha te
kifizeted.”

Ás å azt mondta, “Rendben van.”

268 Igy aztàn kimentènk egy helyre, ás leèltènk. Ás án azt
mondtam, “Jaggers Testvár, án valãban csodàllak táged^”

269 Ás å nekem egy nagyon kedves baràtom, egy dràga testvár.
Ás nekem_nekem meg volt az å kis känyve, ás å^ahol ott
volt neki az az asszony aki ápp akkor jätt àt a tengerentçlrãl,
akinek ott volt a vár a kezán, ás ilyen dolgok. Çgy hogy nekem
az meg volt itt. Án csupàn azt akartam hogy å tagadja le ezt
egyszer, ás azutàn nekem ott legyen ez az å_az å çjsàgjàban.

270 Azt mondtam, “megfigyeltem hogy merre tartassz, el fogsz
kezdeni egy nagy ábredást.” Mert, az Èzletemberek meghâvtak
engem oda, persze.

271 Çgy náz ki mintha az emberek tudnàk. Ha a Szent Szellem
ki tudja jelenteni az emelványen, akkor Å nem tudja nekem
megmondani hogy mi tärtánik egyes helyeken, testvárek? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

272 Megtudom mondani nektek, szãrãl szãra, ás bizonyâtani
Carlson Testvár àltal, ás ez a testvár itt. Tegnap ott èltem az
ässzejävetelen, ás elmondtam ezeknek a testváreknek, hogy mi
lesz itt ma reggel. [Egy testvár mondja, “Igen, uram.”_Szerk.]
Ez igaz. Pontosan. [“Àmen.”] Làtjàtok? Mert, a Szent Szellem
felábresztett engem, ás azt mondta, “Àllj oda az ablakhoz.”
Odaàlltam az ablakhoz, ás Å megmutatta nekem pontosan ezt.
Azt mondtam, “Nos, testvárek^” [Egy testvár mondja, “Ez
igaz^”] Megmutattam nektek azt, pontosan âgy. Ott!
Làtjàtok?

Hàt, nekik tudniuk kellene.

273 Itt nem olyan rágen, egy ember felàllt, itt Chatauqua-ban,
ás azt mondta, “Branham Testvár egy prãfáta.” Án nem àllâtom
hogy prãfáta vagyok. Làtjàtok? De å azt mondta, “Branham
Testvár egy prãfáta amikor a felismerás Szelleme rajta van,
de,” mondta, “ã, az å Tanâtàsa az máreg. Ãvatosak legyetek
Azzal.” Azt gondoltam, hogy egy tanult ember ilyent mondana?
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274 Mit jelent az hogy prãfáta? “Az Ige Istentål valã
magyaràzãja.” “Az Çr Igáje a prãfátàhoz jätt,” làtjàtok. De,
hàt âgy, ez sem itt, sem ott.
275 De, akàrhogy, Jaggers Testvár. Ás án azt mondtam, å
mondta, ã^mondtam, “Olvastam arrãl az asszonyrãl akinek
vár volt kezáben.”
276 “Oh,” mondta å, “Branham Testvár, ez a legnagyobb
jelenság amit te valaha làttàl!”
277 Azt mondtam, “Jaggers Testvár, án szeretlek táged. Elåszär
is, szeretnám a kezemet a tiádbe tenni. Mondjuk hogy testvárek
vagyunk.”

Azt mondta, “Persze. Mi a baj?”
278 Azt mondtam, “Te vagy az egyik legeråsebb prádikàtor akit
án ismerek. Micsoda egy_micsoda egy eszkäze vagy te
Istennek!”
279 Azt mondta, “Käszänäm, Branham Testvár. Te valãban
alàzatos vagy.”
280 Azt mondtam, “Án azt nem azárt mondom hogy alàzatos
legyek. Azárt mondom azt mert hiszem hogy te Isten szolgàja
vagy.” De azt mondom, “Jaggers Testvár, ha te nem^Te_te
tçlsàgosan kiszaladsz; neked nincs ellensçlyod arra, amirål
beszálsz. Te arra alapozol^”
281 Ás itt van hogy mi a baj sokatokkal az Isten
Gyèlekezetábål, meg màs emberekkel, ezeken a gyãgyâtã
szolgàlatokon. Án nem hibàztatlak benneteket. Vannak olyan
sok çgy nevezett^Ás Tommy, itt, å egy jã testvár, ás mi
tudjuk hogy milyen szilàrdan àll. De olyan sokan vannak ma
az orszàgban az Isteni gyãgyâtàs neve alatt, nem csoda hogy
nem akartok tàmogatni egy ässzejävetelt a vàrosban. Åk
jännek ás váreztetik az embereket, ás kimennek. Ás mit
kaptok? Nem adnak az embereknek semmivel sem täbbet mint
ti az emelványrål, a sajàt szãszáketekrål. Ás igazatok van,
testvárek. Mondom nektek, igazatok van. De ez ápp olyan^
282 Olvastam Luther Màrtonnak a tärtánetát. Abban ez àllt,
“Nem az volt titokzatos hogy Luther Màrton tiltakozott a
Katolikus Egyhàz ellen, ás sikerrel jàrt.” Ti olvastàtok az å
tärtánetát. “De az hogy Luther Màrton fenn tudta tartani az å
feját az ässzes fanatizmus fälätt amely kävette az å ábredását,
ott volt a titokzatossàg.”
283 Ás amikor a jelenság megvan, akkor kävetták azt a
kärèlmetáletlenek, ápp çgy mint Egyiptomban is. Ás az
àllandãan bajt okozott az orszàgban. Mi tudjuk azt, amikor mi
odajutunk. Amely, feltàmasztotta Kãrát, ás Istennek el kellett
azt pusztâtania. De, testvárek, án nem hibàztatlak benneteket.
284 Jaggers Testvár ott èlt ás megprãbàlta nekem elmagyaràzni
hogy azt a Szent Szellem tette. Ás azt mondta^Ás nekem
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volt, a sajàt çjsàgjàban^Azt mondtam, “Jaggers Testvár,
nos,” mondtam, “án egy hátosztalyos tanulã vagyok. Te pedig
Teolãgus Doktor vagy, ás ègyvádnek tanultàl. Te egy tiszta,
rendes gyèlekezetben, az Isten Gyèlekezetáben nevekedtál. A
te apàd segâtett alapâtani azt a hitet. Ás te eltársz, az a te
dolgod.” De án azt mondtam, “Az minden ember sajàt dolga,
aki azt akarja tenni. Án nem hçzok semmilyen vonalat ott. De
amikor odajutunk hogy egy olyan eszkäz mint te, aki sok ezer
lelket megnyerhetne krisztushoz, a szolgàlatodat egy árzásre
ápâted.” Azt mondtam, “Jaggers Testvár, ha te egy ilyen
oszlopot ápâtsz, ás annak nincs meg az ellensçlya, az egy idå
utàn le fog dälni. Ás neked kell hogy legyen szentâràsod arrãl
amirål beszálsz.”

Azt mondta, “Van Szentâràs.”
Mondtam, “Mutasd meg.”

285 Azt mondta, “Hàt, Branham testvár,” mondta, “az a Szent
Szellem amely teszi azt.”
286 Azt mondtam, “Mutasd meg nekem, a Szentâràst,  ahol Az
azt mondja hogy a Szent Szellem valaha is várt folyatott
valakibål, ás hasonlãkat, mint az. Csak mutasd meg; ahol olaj
ämlik belålèk. Te azt mondtad, ‘Az az olaj az Isteni
gyãgyâtàsárt volt.’ Ás azt mondtad, ‘Annak az asszonynak a
váre a nemzetek èdvässáge lenne.’” Azt mondtam, “Ha az çgy
van, akkor mi tärtánt Jázus Krisztus Várável? Elveszi azt. Ás
bàrmi ami Az ellen van, az anti. Ez Az ellen van.” Azt
mondtam, “Ez egy antikrisztusi tanâtàssà vàlik.”

“Oh,” mondta, “Branham Testvár, majd egy napon
megtanulod.”
287 Azt mondtam, “Remálem hogy án soha nem fogok âgy
megtanulni. Nos, testvárem,” mondtam, “Án szeretlek táged, ás
te az án testvárem vagy.” Ás azt mondtam, “Jaggers Testvár,
egy idå utàn olyan àgra fogsz eljutni, amelyikrål nem tudsz
visszatárni. Gyere vissza a gyèlekezetedhez, gyere vissza ás
maradj meg az Evangáliummal.” Ás azt mondtam, “Ne ápâts
árzásekre.” mondtam, “A^”
288 Most å, å Äräk Áletre keresztel, tudjàtok, “Amikor
megkeresztelkedsz, visszavàltozol egy fiatal asszonnyà vagy
fárfivà. Most ez fog^Te nem fogsz (soha) meghalni.” Igy, hàt,
az å most áppen az àg vágán van; ás azok a “vitamintablettàk a
Holt Tengerbål.” Làtjàtok? De az az, testvár, å azokon a kis
árzáseken indult el.
289 Ás ti fárfiak itt, akiknek ezek a gyèlekezeteik vannak, ti
megengeditek hogy olyasvalami a vàrosba jäjjän, ás, tudjàtok,
az Ärdäg az okos, ás å_å beugrik az olyan dolgokban.
Fontoskodik vele. Ás å_å megsebesâti az embereket, ás zavart
okoz a gyèlekezetben, meg hasonlãk. De az nem çgy van.
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290 Nos, itt. Nem szàmât hogy mennyire igazad van, itt van egy
dolog amit nem tudunk ás hiànyolunk, testváreim. Nos án ezzel
mondvàn, be is fejezem. Nem szàmât hogy mennyire igazam
van, ás mennyire szentâràsszerinti vagyok, ás hogy mennyit
tudok Isten Bibliàjàrãl; ha nincs meg bennem, a szâvemben az
Istennek, szelleme, szeretet szelleme, az egász emberi fajárt,
akkor táves vagyok mindenkáppen.
291 Nos, Pàl azt mondta, az elså Korintus 13-ban, “Noha
ismeretem van, làtjàtok, ás ártem az Istennek minden titkàt,
làtjàtok; mindenek alatt, àllok; ás nincs emberszeretetem, akkor
semmi vagyok. Ás noha beszálek embereknek ás angyaloknak
nyelván,” ezek azok akik Istenhez beszálnek, ás mindig azok
amelyeket le lehet fordâtani. “Noha nyelveken beszálek,
embereknek valãdi nyelvein ás angyalok nyelván, ás
emberszeretet nincs bennem, szeretet, akkor az semmi
hasznom.” Tehàt ha ismerem az Isten minden titkàt, ás ki tudom
azokat bontani ás_ás mindent ässze tudok kapcsolni, ás nincs
bennem szeretet, akkor mi jãt eredmányez? Ás mikor án^
292 Jázus azt mondta, “Errål fogja minden ember megtudni
hogy ti az Án tanâtvànyaim vagytok, hogy ha^” amikor a
Gyèlekezetiek szeretik az Egyságieket, ás az Egyságbeliek
szeretik a Gyèlekezetieket, “amikor szeretitek egymàst,” akàr
igaza van, akàr nincs. Ás mindaddig amâg a cál rossz,
helyesebben a motivàciã rossz, addig mindenkáppen, távesek
vagytok. Çgy van az? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Làtjàtok, “Noha embereknek ás angyaloknak nyelván beszálek
is, ás nincs bennem emberszeretet, mág semmi vagyok.” Mert
Isten a szeretet. Mi tudjuk azt.
293 Ás án hiszek a nyelveken szãlàsban. Nos, valaki azt
mondta, “Branham Testvár nem hisz a kezdeti bizonyâtákban.”
Most szeretnám tisztàzni azt veletek. Làtjàtok? Szeretnám
nektek elmondani.
294 Hiszem azt hogy amikor valaki elfogadja Krisztust, akkor å
elfogadja a Szent Szellemnek egy rászát. Mert, Jázus azt
mondta, a_a Màtá 12. rászáben, az 5. rász ás huszon-^a 24.
versben, Å azt mondta. Nem, azt hiszem hogy a Szent Jànos
5:24-ben. Å azt mondta, “Aki hallja a Beszádeimet, ás hisz
abban Aki Engem kèldätt, Äräkkávalã Álete van annak.” Nos,
az Äräkkávalã Áletnek csak egy formàja van. “Ás nem megy a
kàrhozatba; hanem àltal ment a halàlbãl az Áletbe.”
295 Nos, án hiszem hogy senki nem hâvhatja änmagàt; Istennek
kell åt hâvnia. Ás ha Isten valãban hâvta åt^Ás sok olyan
ember van, mi tudjuk, testvárek, akik fel vannak hevèlve ás azt
gondoljàk hogy Isten hâvta åket, de az å áletèk hamarosan^
ászreveszitek. De ha Isten hâv benneteket, hàt, ti ott lesztek, ás
ott fogtok maradni, làtjàtok, tudjàtok. Ás aztàn ha^Nos, az
nem Baptista tanâtàs. Ti tudjàtok azt, làtjàtok.
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296 De, mert án nem hiszek a kázràzàsokban ás hogy
Äräkkávalã biztonsàg van az àptae, ás mindezek a dolgok.
Án_án nem hiszek abban, egyàltalàn nem. Ha åk azt akarjàk
hinni, hàt, az rendben van. Án mág mindig azt mondom hogy
åk az án testváreim.

297 Ezen a reggelen, ha án kárnák egy darab tortàt, (ás
majdnem ebád idå van), án a cseresznyáset szeretnám, te pedig
az almàsat, de mi mindketten tortàt eszènk. Làtjàtok? Tehàt ez
nem okoz semmi^mindaddig amâg mi tortàt eszènk.

298 Ez az ahogy mi hiszènk. Ha te az Egyságnek akarsz tagja
lenni, akkor legyál Egysági; ha az Isten Gyèlekezetáhez akarsz
tartozni, tartozzàl az Isten Gyèlekezetáhez. Ha te az akarsz
lenni ami vagy, Baptista, Presbiteriànus, legyál egy Keresztány
abban. Làtjàtok?

299 Ás_ás kutassàtok ki ti magatoknak, de ne veszekedjetek
egymàssal. Mert, ezek a kis dolgok, mind ässzeillenek. Ez igaz.
Ezek mind ässzeillenek ás arra az egy helyre jännek.

300 Ás_ás nem szàmât hogy mit teszènk, hogy hàny csodàt
tehetènk, hàny hegyet tudunk elmozdâtani, vagy bàrmi; amâg
oda nem jutunk hogy szeretènk, nem szinlelt hit, hanem
szeretjèk egymàst. Amikor minden testvárt szeretènk,
fèggetlenèl attãl hogy melyik gyèlekezethez tartozik, de
szeretjèk; nem csak szinleljèk azt, mert tudjuk hogy ez egy
vallàsos ätlet, hogy, “Azt kellene tennènk.” Hanem, azárt mert
szeretjèk, szeretjèk egymàst; azutàn, hosszç tærás, elviseljèk
egymàst.

301 Ás án azt, hiszem hogy a Kolossá 3-ban, a 9-es vers kärèl,
valahol arra^án talàn, án_án nem^ Talàn az Szentâràshely
nem az, de ezt mondja. Miutàn Keresztánnyá lettènk, nem
kellene ârigykedni. Làtjàtok? Nem lehet hitènk, ha
megprãbàljuk egymàst máltànyolni ás tisztelni. Làtjàtok, nem
tehetjèk azt; nem lehet hitènk. Nekènk Istent kell tisztelni,
làtjàtok, Åt tisztelni. Hinni a testváreimben, biztos, az szeretet;
de tisztelet ás máltãsàg Istennek jàr! Ami pedig^De
egymàsban hiszènk ás bizalmunk van. “Ás ne hazudjatok
egymàsnak.” Làtjàtok? “Ne hazudjatok egymàsnak.” Ha án ma
reggel azt mondom nektek, “Szeretlek titeket,” akkor azt çgy
is kell tennem. Ha nem, akkor án egy kápmutatã vagyok.
Pontosan.

302 Nos, testvárek, ezen a vonalon^Nos, Tommy Testvár,
remálem hogy nem tçl sokàig tartalak fenn benneteket itt.
Án^Tommy Testvárnek van valami mondanivalãja egy
màsodperc mçlva. De án ezt mondanàm, amikor käzátek
jäväk^

303 Án hiszem ezt. Hiszem hogy Isten a mi Atyànk
beàrnyákolta a Mària nevezetæ szæzet, ás teremtett benne egy
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Vársejtet amely látrehozta Jázus Krisztust, Aki az Isten Fia
volt, a sàtor amelybe Isten Änmagàt elfàtyolozta, testben, ás
szemmellàthatãvà tette Änmagàt käzättènk. “Isten
Krisztusban, megbákáltette a vilàgot Änmagàval.” Hiszem
hogy az a Vársejt megtärt a Kàlvàriàn, a mi bæneink
bocsànatjàra. Ás a Szellem kiment Åbelåle ás visszajätt a
Gyèlekezetre, mert, a Krisztus, a Szent Szellem; a Krisztus, a
Logosz, bennènk van most, a Szent Szellem, a keresztság àltal.
Tesz bennènket^Krisztus kèlänvàlasztotta Änmagàt, az Å
Áletát odaadvàn mindnyàjunknak, azárt hogy mi, mint
embereknek egy csoportja, az Isten Gyèlekezete legyènk. Ás
nem olyan rágen^

304 Szoktam lovagolni. Ti tudjàtok azt. Apàm lovagolt, ás
nagyszeræ lävász volt. Án szoktam lovagolni. Legeltettèk
a_az^Arapaho Välgyben, illetve inkàbb a Troublesome
Folyãnàl, az Arapaho legelå fälätt. A Hereford Tàrsasàg
legeltett a välgyben. Ás a välgyben, az àllattenyásztåk, nekik_
nekik olyan sok fèvèk van hogy tudnak tenyászteni. Ás mikor
egy farm egy tonna szánàt tud produkàlni, ràzavarhatsz egy
tehenet a_a legelåre, ott fent az Estes Park alatt, ràzavarhatsz
egy tehenet azokra a le-^Ott fent van az án nagy
vadàszterèletem. Ás csordàs voltam ott egy ávig. Tavasszal ás
åsszel, mág mindig eljàrok oda, amikor szabad vagyok ás
tudok, ás kärbelovagolok, csak azárt hogy ott legyek, mert
szeretek lovagolni. Ás fel ás le a^ azon a välgyben, ás van ott
egy csoport tenyásztå akiknek joguk van oda bemenni, ás
legeltetni a marhàjukat. Ás sokszor tavasszal, segâtettem nekik
ässzegyæjteni a marhàkat ás felterelni åket.

305 Ás van ott egy terelåkerâtás, hogy ne tudjanak
visszasodrãdni a magànterèletre, amikor àtmennek a legelån.
Amâg^Ás a tenyásztå ott àll ás szàmolja a marhàkat amikor å
bemegy, amikor azok bemennek. Ás án sok napon àt ott èltem,
ãràk hosszat, ás figyeltem ahogy Grimes Çr csoportja àthaladt,
ävá volt a Gyámànt Rçd; miánk pedig a Pulyka Äsvány; ás
nekik akik alattunk voltak nekik volt a_a Hàromlàbç; azutàn
a Jeffrey-k, ás âgy tovàbb. Azutàn amikor àttettem a làbamat a
nyereg szarva felett, ahogy sokan ismeritek, ás ott èltem ás
figyeltem a tenyásztåt, amint ott àllva szàmlàlta ezeket a
marhàkat.

306 Ászrevettem egy dolgot. Å nem sok figyelmet fordâtott a
màrkàjàra. De volt egy dolog amit valãban keresett, az a
várcimke volt. Annak egy fajtiszta Hereford-nak kellett lennie,
màskápp nem mehetett a kerâtás mägá, de a màrka az nem
szàmâtott.

307 Ás án azt gondolom hogy ez az ahogy az Itáletkor lesz. Å
nem a mi màrkànkra fog názni, hanem Å a Várcimkáre fog
názni.
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308 Án csinàltam hibàkat, testváreim, ás olyan sok dolgot
amelyek rosszak. Ás ha bàrmikor az çtam folyamàn án valami
megjegyzást tettem, vagy hallottatok valamit amit án
mondtam, ami sártå lett volna, vagy ha ma reggel mondtam
valami sártåt, akkor án kárlek benneteket, mint Keresztány
testváreket vagy testvárnåket, hogy bocsàssatok meg nekem.
Án nem akarok olyat tenni. Án csak kitàrtam elåttetek a
szâvemet, azárt hogy tudjuk.
309 Ha keresztelni kell, ti magatok tegyátek, testvárek,
làtjàtok. Azt án_án nem teszem. Ha tennem kellene, akkor án
âgy keresztelek, âgy. Ás egyiketek sem veheti ezt, làtjàtok.
Tehàt ti vehettek egy szemályt, aki az Atyànak, Fiunak, ás a
Szent Szellemnek Neváben van megkeresztelve, ás igy åk
megkeresztelkedtek az Çr Jázus Krisztus Neváben is. Tehàt ha
án valaha is keresztelek valakit^de án mág nem tettem. Án
csak a sajàt gyèlekezetemben keresztelek, ás azok csak az
ottani emberek. Ás az az eljàràs ahogy az emberek az án
gyèlekezetemben meg vannak keresztelve. Ás ha
visszatekintetek, akkor az a rági Misszionàriusi szertartàs, a
rági Misszionàrius Baptista Szertartàs. Ás most ha^Az az.
310 Án hiszek az Isteni gyãgyâtàsban. Hiszek a Szent Szellem
keresztságáben. Hiszek abban hogy_hogy a Szent Szellem szãl
nyelveken. Hiszek minden ajàndákban amelyet Isten adott az Å
Gyèlekezetánek. Szàz szàzalákig mellettèk àllok. De án azt
hiszem^
311 Nem ártek egyet sokkal ezekbål a szuper-gyãgyulàsokbãl
amelyek napjainkban megjelentek. Csak egy megjegyzást
szeretnák itt tenni. Räviddel ezelått volt egy testvár^Ás ez
nem az án dràga Tommy Hicks Testvárem, akit án Krisztus
igaz szolgàljànak tekintek. Egy màsik ember egy màsik
orszàgbãl volt, ás abban az orszàgban volt egy^Å egyszeræen
àllandãan az, “Isten szuper-gyãgyâtãja volt! Szupercsodàs
gyãgyâtã,” tudjàtok, valahogy âgy.
312 Ás án kaptam egy levelet miutàn ez az ember^ a
Lutherànus gyèlekezettål. Ás itt van az án titkàrom aki tudja
hogy dossziába tettèk. Nem neveznám meg az ember nevát,
mert az nem keresztányi. Noha, án nem ártek egyet az å
elkápzeláseivel, de az teljesen rendben van. Án szeretem åt. Å
az án testvárem.
313 De egyszeræen eljutottak egy olyan helyre ahol màr kell
nekik valamilyen szenzàciã, felverás, vagy valami hasonlã
ahhoz, làtjàtok. Ás, az, az nem jã, làtjàtok. Testvárem^“A
test gyakorlàsànak kevás haszna van.”
314 Igy aztàn ez a Lutherànus lelkász ârt ennek a lelkásznek
egy_egy_egy levelet. Ás azt mondta, “Ti amerikai evangálistàk
akik ide jättäk,” mondta, “a ti ässzes szuper-csodàs
gyãgyâtàsotokkal mindenkihez!”
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315 Ás most ez çgy tænik mint egy kis csokor änmagamnak, de
Isten tudja hogy án ezt nem çgy akarom mondani. “De,”
mondta, “amikor a kis Deborah Stadsklev meghalt, a baba, ás
az anya ott àllt az nap India^Kaliforniàban, ahol az a baba
meghalt, ás kihèlt. Ás làttàk^beletetták a babàt Branham
Testvár karjàba, ás å ott àllt ás imàdkozott árte. Ás a baba
elkezdett sârni ás rugdalãzni; ás visszaadta åt az anyjànak.”
316 Å tudott a Mexicã-i esetrål is. Amelyrål, meg van nekènk a
Teljes Evangáliumi Èzletemberek àllâtàsa. Kell hogy legyen
nekènk valami orvosi megeråsâtás. Amikor azon a reggelen
meghalt a kis mexikãi baba, dálelått kilenc ãrakkor, ás az eset
pedig este tizenegy ãrakkor tärtánt. Az orvos megârta az å
àllâtàsàt. Espinoza Testvár, akit sokan käzèletek az Isten
Gyèlekezetábål ismertek, å volt az aki elkárte a nyilatkozatot
az orvostãl, arrãl hogy meghalt a gyerek.
317 Ás án làttam egy làtomàst kint a tämeg fälätt; akkor
amikor hçszezer Katolikus jätt Krisztushoz, Mexicã Vàrosban.
Azt mondtam, “Ne vigyátek. Án nem ismerem, azt a babàt^
Án ápp làttam ott kint egy làtomàst.”
318 Ás Billy ott volt, ás megprãbàlta, a harminc vagy negyven
felvigyàzãval egyètt tàvoltartani, de nem sikerèlt, a kis
asszonyt az imasortãl, aki a babàval volt. Àtszaladt a làbak
käzätt, meg minden. Igy aztàn, vágèl, lekèldtem Jack Moore-t.
Mondtam, “Menj, imàdkozzàl árte.”
319 Náztem arra kifelá, ás làttam egy kis mexicãi babàt
mosolyogva. Azt mondtam, “Vàrj egy percet. Hozd åt ide.”
Làtjàtok? Ás amikor ràtettem a kezeimet a takarãra^Az eså
ämlätt, egász nap. Ás åk ott àlltak kora reggeltål, ás ez pedig
este tizenegy ãrakor volt. Ás ràtettem a kezeimet a kisbabàra.
Elkezdett rçgdalãzni ás nyäszärägni. Ás az emberek elkezdtek
sikoltozni.
320 Tehàt, akkor levitták ás megcsinàltàk a nyilatkozatot.
Elmentek az orvoshoz, ás az orvos azt mondta, “A csecsemåt
halottnak nyilvànâtottam ma reggel kilenc ãrakor.
Tèdågyulladàsban meghalt.” Làtjàtok? Ás âgy aztàn azok
a_a_a dolgok igazak. Ezek nyilatkozatok. Kell hogy âgy legyen.
321 Nekènk mindig becsèletesnek ás igaznak kellene lennènk
mindenben. Ne tegyèk ezeket semmi^Csak hagyjuk annak,
ami. Hagyjuk^Istennek nincs szèkságe semmibe segâtságre.
Làtjàtok, Å_Å_Å Isten.
322 Tehàt å azt mondta most, “De amikor ez az anya felhâvta
Branham Testvárt Amerikàban, ás sârt neki a telefonban,
‘Gyere àt, ás tàmaszd fel a kisbabàmat!’ Ás az Egyesèlt
Àllamok Kormànya^”
323 Az å fárje lelkász a Hadseregben. Ás ti mindnyàjan
ismeritek Juliust, sokan käzèletek ismerik; å ârta az án
känyvemet, Egy Prãfáta Meglàtogatja Afrikàt.
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324 Ás az a szegány kicsi Norvág anya, ott sikâtott teljes
hangon, ás azt mondta, “Branham Testvár, án ott àlltam akkor
amikor az a baba áletre jätt!” Mondta, “Mi hisszèk hogy te^
Krisztus szolgàja vagy.” Mondta, “Gyere, ás tedd rà kezeidet a
gyermekemre ás å álni fog.” Ápp akkor halt meg egykát
pillanattal azelått, tèdågyulladàsban; nágy, vagy ät ãràja volt
beteg.

325 Ás ezek az emberek ott voltak ás kiabàltak, sikâtottak,
le-fel ugràltak ás azt mondtàk, “Isten fel fogja åt tàmasztani!
Isten fel fogja åt tàmasztani!” Ás azt mondtàk^

326 Ekkor az amerikai^illetve nem, az amerikai
repèlotàrsasàg. Az Egyesèlt Àllamok Hadserege akart engem
àtvinni egy läkhajtàsos gáppel, ás mág az nap vissza is hozni.
Làtjàtok?

327 Ás án azt mondtam, “Mielått jännák, hadd kárjem ki az Çr
akaratàt.” Igy án imàdkoztam, kát napig. Ás az az orvos olyan
kedves volt hogy megengedte hogy a baba ott fekèdjän.

328 Azutàn, egy reggelen felkeltem, ás elindultam kimenni a
konyhàba. Ahogy náztem; ott àllt egy Fány, kärèlbelèl olyan
nagysàgç mint itt a làmpa, kärbe forgott, mondta, “Ne árintsd
azt. Ne dorgàld meg azt. Az az Çrnak a keze.”

329 Azonnal visszarohantam ás felhâvtam az orszàgot, ás
felhâvtam ás azt mondtam, “Án_án nem jähetek.”

330 Ás ez a Lutherànus lelkász azt mondta, “Miárt nem vàrsz
amâg kapsz Istentål egy pontos däntást, çgy mint Branham
Testvár tette, ás akkor majd tudni fogod hogy mirål beszálsz!”

331 Nos, hàt ez az, testvárek, ha nem ugrunk bele egyszeræen
kävetkeztetásekbe; hanem vàrunk, ás kapunk egy vilàgossàgot,
az Istentål egy pontos däntást.

332 Ás mindezek itt, gyãgyâtva bænäsäket, akik semmit nem
tudnak Istenrål. Án hiszem hogy az Isteni gyãgyâtàs azon az
elven nyugszik, hogy elåszär Istenhez kell jännäd, ás àt kell
adnod Neki a szâvedet, ás Jázus Krisztus Váráben meg kell
mosnotok áleteteket, ás azutàn Isten munkàlni fog veletek ás
meggyãgyât. Ápp çgy mint ez a testvár mondta arrãl a kis
asszonyrãl, Isten szentjárål, akiárt imàdkozott, làtjàtok.

333 Az áletemben án sok hibàt cselekedtem. Sok dolgot tettem
amelyek helytelenek. Ás valãszânæ, hogyha mág sokàig álek,
akkor mág sokkal täbbet is fogok. Námelyik talàn egy
botrànykå lesz a ti utatokban. Remálem hogy megbocsàtanàtok.

334 Olvastam Àbrahàmrãl, azokrãl a sikertelenságekrål
amelyikbe å rászesèlt. Hogyan, ã nekem, a dolgokrãl amit å
tett; kátelkedett Istenben; ás hazudott a feleságárål; meg
minden. De amikor a Rãma 4-ben meg lett ârva az å Istentål
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szàrmazã kommentàrja, akkor az soha nem emlâtette az å
távedáseit, hanem azt mondta, “Àbrahàm soha nem
ingadozott” hitetlenságben^Isten àltal, “hanem erås volt.”
Az å ässzes távedáse el volt felejtve akkor, amikor az å áletárål
az Isten kommentàrja meg lett ârva. A sikertelenságei nem is
voltak emlâtve. A távedásei nem voltak emlâtve.

335 Ás testváreim, án remálem, hogy majd amikor az án
kommentàrom fel lesz olvasva azon a Napon, akkor Å az án
hibàimat is kitäräli, ás nem gondol azokra. Ás remálem, hogy ti
sem. Isten àldjon meg benneteket.

336 [Tommy Hicks Testvár hozzàszãl, azutàn imàdkozik. A
gyèlekezet dicsári az Urat, majd elánekeli az Án Szeretem Åt.
câmæ áneket. A testvárek àtälelik egymàst, ás a testvárnåk is
àtälelik egymàst. Nyolc perc mçlva, Branham Testvár
visszatárt a mikrofonhoz_Szerk.]

337 Bàrcsak làthatnàm amint ez tärtánik az egász vilàgon, ás
azt mondanàm, “Uram, engedd hogy bákáben tàvozzon a Te
szolgàd!” `
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