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Jehova-Jireh

1.Rész

` Maradjunk àllva egy pillanatra, amâg meghajtjuk fejènket
egy imàra. Amint meghajtjuk a fejènket, szeretnám tudni,

hogy ma este hànyan szeretnák azt, hogy megemlákezzènk
rãluk imàban, ha van valami a szâvedben amit szeretnál hogy
Isten megtegyen szàmodra, akkor csak emeld fel kezed. Az Çr
adja meg ezeket a káráseket most, amikor meghajtjuk fejènket
ás szâvènket Å elåtte.

2 Mennyei Atyànk, mi çjra käzeledènk a Te Kegyelmednek
Trãnjàhoz Jázus Krisztusnak, Isten nagy Fiànak Neváben.
Käszänjèk Neked az alkalmat, hogy azzal a bizonyossàggal
jähetènk, hogy Te meghallgatod ás megvàlaszolod azt amit mi
kárènk. Imàdkozunk Atyànk, hogy bocsàsd meg a mi
vátkeinket, azaz, a hitetlenságènket. Ás Atyànk, imàdkozunk,
hogy Te adj nekènk hitet, båvälkädå hitet ma este. Ás Te
tudod, hogy mi volt ott minden káz mägätt, lent a szâvben.
Nekik szèkságèk volt valamire, Urunk. Åk tisztelettel
felemelták kezèket, vàrva valamit Tåled. Ás án imàdkozom
Mennyei Atyàm, hogy bàrmi is volt az, hogy legyen az megadva
az embereknek.

3 Käszänjèk Neked a tegnap esti làtogatàst. Imàdkozunk,
hogy tárj vissza hozzànk ma este az erånek ás kegyelemnek
båságável, ás add meg nekènk a szâvènk kâvànsàgait, mert a mi
kâvànsàgunk igazàn az, hogy tegyèk a Te Akaratodat ás làssuk
meg hogy a Te Akaratod el van vágezve. Ás mi tudjuk, hogy mi
a Te Akaratod a betegeket illetåen, hogy Te meg lettál
sebesâtve a Te hàtadon a mi gyãgyulàsunkárt, “Az Å sebeiben
gyãgyultunk meg.” Ás Atyàm, imàdkozunk, hogy_hogy a Te
nagy Akaratod legyen elvágezve ma este, hogy adj nekènk hitet
hogy higgyèk ezt båvälkädve, hogy minden beteg szemály
gyãgyuljon meg, ás minden szemály aki el van veszve,
emlákezzen arra, hogy Å megsebesâttetett a mi vátkeinkárt.
Add meg ezt Urunk.

4 Hadd tudjàk meg, hogy mindaddig amâg van egy_egy váres
Àldozat Ott a szàmukra, addig Isten nem làthatja az å
bæneiket. De ha åk çgy halnànak meg, hogy nyilvànosan nem
vallottàk meg Azt, ás nem fogadtàk el Azt, ás nem szèlettek
çjjà, akkor szàmukra egyàltalàn nem lesz semmilyen lehetåság
arra, hogy valaha is belápjenek a Kiràlysàgba. Ás legyen ez az
este minden szemály szàmàra az, amikor åk ha nincsenek a Vár
alatt, akkor gyorsan becsçszhassanak ma este a Vár alà, az Çr
Jázus Neváben. Ás mi Neked adjuk a dicsáretet. Àmen.
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5 Nagyon nagy elåjog, hogy çjra itt lehetek ma este, ás
szãlhatok. Ás az elmçlt este nekènk egy annyira csodàlatos
idånk volt, az Çr làtogatàsa. De án tçl sokàig tartottalak
benneteket. Valahogy soha nem tudom idåben elvágezni.
6 Valahogy mintha egy kicsit majdnem tçl sokat voltam a
napon ma. Án^A kisfiam Jãzsef kárte hogy vigyem åt çszni.
Tehàt azon a helyen ahol mi tartãzkodunk, van egy kis
medence, çgy el van kerâtve ott hàtul, ás å azt mondta, “Gyere
ás figyelj engem papa. Án tudok çszni.”

Mondtam, “Rendben van.”
7 Lementem oda ma reggel, vettem a Bibliàmat ás valami^
hogy kászâtsek náhàny jegyzetet. Ás mialatt tanulmànyoztam,
å^ott jätt å az å kis fèrdånadràgjàban ás azt mondta,
“Figyelj engem papa, fejest tudok ugrani!” Hàt, ha valaha is
làttam màr bákàt a vâzbe ugrani! Ás å feljätt, a vâz ämlätt az
orràbãl ás a szàjàbãl ás azt mondta, “Hogyan csinàltam?”

Mondtam, “Nagyon jãl csinàlod.”
8 Ás elkezdtem arra az idåre gondolni, amikor án ugyanezt a
dolgot mondtam a papàmnak. Egy rági kis tã, mielått a
folyãhoz ártènk volna, volt ott egy tã, ás nekènk kälykäknek
kellett majdnem a zäld habot fálretolni arrãl, ás mi^a vâz
nem volt täbb mint tizenät centimáter mály. Ás án àllandãan
azt mondtam a papàmnak, hogy “Tudok çszni.”
9 Tehàt egy vasàrnap dálutàn å kisátàlt oda. Ás volt nekik ott
egy kis szappantartãjuk. Ás án visszahçzãdtam a bokrokba ás
levettem a ruhàimat, màr ami volt hogy levegyem; csak egy tæt
kellett kihçzni tudjàtok. Ás hànyan làttatok màr ehhez
hasonlãt? Ártem. Csak egy overall volt rajtam, kantàr nálkèl;
csak egy_csak egy takarmàny zsineg kärbe nadràgtartãnak, ás
azutàn csak egy tæ. Csak hçzd meg a tæt ás ez minden amit
tenned kell, aztàn ugorj bele. Ás âgy án felmàsztam arra a
dobozra ás befogtam az orromat, tudjàtok ás beleugrottam
abba, ás a sàr ilyen magasra felrepèlt. A papàm ott èlt alatta ás
figyelt engem. Azt kárdeztem, “Hogyan csinàlom?”
10 Azt mondta, “Gyere ki onnan ás menj fèrädni!” Arra
gondoltam, hogy milyen rágen is volt az!
11 Ás tudjàtok, az idå egyszeræen megy el tålènk, ugye?
Nekènk egyszeræen nincs täbbá idånk, çgy tænik, hogy
csinàljunk dolgokat. Ás az idå senkire nem vàr. Tehàt nekènk
addig kell munkàlkodnunk, amâg tudunk, mert eljän az ãra,
amikor ez a nemzedák elmegy, ás eljän egy màsik nemzedák, ha
van màsik nemzedák. Igazàbãl án ezt teljes szâvembål mondom,
(án nem tudom hogy Å mikor jän el; egyikènk sem tudja), de
igazàn án nem hiszem, hogy lesz egy màsik nemzedák. Hiszem,
hogy Krisztus ebben a nemzedákben fog eljänni. Nem tudom
hogy mikor, nos, lehet hogy ma este, vagy lehet hogy tâz áv
mçlva, vagy hçsz, de hiszem hogy Å ebben a nemzedákben jän
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el. Án ezt hiszem. De ha nem jän el, akkor án áppçgy akarok
álni mágis, mintha jänne, mert tudom hogy ez lehet az án
utolsã napom, vagy a ti utolsã napotok.
12 Ás azutàn ne feledjátek, hogyha mi elmegyènk mielått Å
eljän, akkor mi fent leszènk az Å Jelenlátáben, illetve
feltàmadunk mielått a täbbiek àtvàltoznak. “Az Çr trombitàja
meg fog szãlalni, ás elåszär a Krisztusban elhunytak tàmadnak
fäl. Aztàn mi, akik álènk ás megmaradunk àtvàltozunk egy
pillanat alatt, egy szempillantàs alatt, ás egyètt elragadtatunk,
hogy talàlkozzunk az Çrral a levegåben.” Názzátek meg a
feltàmadàs sorrendját. Làtjàtok, Isten tudja hogy mi
vàgyakozunk làtni a szeretteinket. Ás ha mi oda jutunk hogy
Åvele talàlkozunk elåszär, akkor mi kärbe fogunk názni, hogy
meglàssuk anyàt ás apàt, meg a täbbieket, hogy ott vannak-e.
De làtjàtok a Szent Szellemet az Å bälcsesságáben? Mi elåszär
egymàssal talàlkozunk, ás azutàn amikor oda kerèlènk ás
elánekejèk hogy “Bàmulatos Kegyelem,” akkor_akkor ott az
imàdatnak ideje lesz. Ti azt gondoljàtok, hogy án most furcsàn
viselkedek, de figyeljetek meg engem Ott fent! Az egy
csodàlatos idå lesz szàmomra ás mindannyiunk szàmàra,
amikor Oda kerèlènk.
13 Most olvassunk valamennyit az àldott äreg Bibliàbãl itt ma
este. Lapozzunk àt a Rãmaiakhoz, a 4. rászhez, ás olvassunk
egy rászt a Rãmaiak Känyvábål. Ma este án kát helyrål akarok
olvasni, az I.Mãzes Känyvábål ás a Rãmaiak Känyvábål. Most a
Rãmaiak Känyvánek 4. rászábål a 17. verset.

(Amint meg van ârva, án táged sok nemzetek atyjàvà
tettelek,) Åelåtte akiben hitt, mágpedig Istenben, Aki
megelevenâti a halottakat ás azokat amik nincsenek
elåhâvja mint látezåket.

Aki remányság ellenáre remánykedve hitte, hogy sok
nemzetek atyjàvà vàlhat; annak megfelelåen, ahogy
meg volt ârva, Igy lesz a te magod.

Ás hitáben nem volt gyenge, nem tekintett az å sajàt
màr elhalt testáre, amikor szàz áves kärèli volt, sem
pedig^Sàra máhánek elhaltsàgàra:

Nem ingadozott az Isten âgáretáben hitetlenság àltal;
hanem erås volt hitben, Istennek adva a dicsåságet;

Ás teljesen meg volt gyåzådve arrãl, hogy amit Å
megâgárt, azt kápes volt teljesâteni.

Ás ezárt az neki igazsàgul lett tulajdonâtva.
Most ez nem csak egyedèl az å szàmàra lett megârva,

hogy az neki lett tulajdonâtva;
Hanem szàmunkra is, akiknek tulajdonâtva lesz, ha

hiszènk Åbenne, Aki feltàmasztotta Jázust a mi
Urunkat a halàlbãl;



4 A MONDOTT IGE

Aki a mi vátkeinkárt lett odaadva, ás feltàmasztatott
a mi megigazulàsunkárt.

14 Ãh, hogy án Ezt mennyire szeretem! A Bibliàbãl ez az án
egyik kedvenc Szentâràs olvasatom, mert ez annyira pozitâv
arrãl, hogy mi volt Isten, mit âgárt meg ás mire eskèdätt meg
hogy Å azt megteszi. Ás most án ezt a támàt azárt vàlasztottam,
mert án azt gondolom, hogy minden ässzejävetelen meglàtjuk
azt a hitet, amit itt tegnap este làttunk gyakorolni, hogy
käzättènk egyetlen beteg szemály sem maradt hanem mind
meggyãgyultak. Istennek micsoda ereje jätt el ás hogy mit tett
Å! Aztàn án azt gondoltam, hogy bàrcsak ápâthetnánk valami
pozitâv kärá, ás kászâtenánk egy_egy cál elárását, akkor az
mennyire csodàlatos lenne, amikor mi elárhetnánk azt a nagy
estát, illetve a csçcspontnak ãràjàt.

15 Ás nekènk emlákeznènk kell, hogy semmit nem lehet tenni
hit nálkèl, ás azt elåszär meg kell vallani. Mert Å a_Å a hitnek
Szerzåje, mi tudjuk ezt, ás hogy semmit nem lehet tenni hit
nálkèl. Hit nálkèl pedig lehetetlen Istennek tetszeni.

16 Ás most Å a mi megvallàsunk Fåpapja. Most a_a King
James, a Zsidãk Känyváben a “kifejezást” hasznàlja. Kifejezni
ás megvallani az ugyanaz a dolog, kifejezni, ás megvallani. A
megvallani jelentáse, “ugyanazt a dolgot mondani”: “Az Å
sebeiben meggyãgyultam,” làtjàtok, “Most az Å Álete àltal meg
vagyok mentve.” Ás most azutàn nekènk elåszär ezt meg kell
vallanunk; ás Å ott èl mint Käzbenjàrã, ás az egyetlen
Käzbenjàrã Isten ás ember käzätt, ás Å ott èl, hogy
käzbenjàrjon abban amit mi megvallunk, hogy Å megtett.
Micsoda egy_micsoda egy hangzàs, milyen egy szilàrd dolog ez!

17 Ás most án fel akarok olvasni egy màsik Iràshelyet is,
amely az I.Mãzes Känyváben talàlhatã, a 22. rászben, ás
kezdjèk el olvasni itt a 7. vers kärèl.

Ás Izsàk szãlt Àbrahàmnak, az å atyjànak, ás azt
mondta, Atyàm: ás å azt mondta, Ime itt vagyok fiam.
Ás å azt mondta, Itt van a tæz ás a fa: de hol van a
bàràny az ágåàldozathoz?

Ás Àbrahàm azt mondta, Fiam, Isten gondoskodni
fog Sajàtmagànak bàrànyrãl az ágåàldozathoz: âgy åk
mindketten tovàbbmentek.

Ás elárkeztek arra a helyre, amelyrål Isten beszált
neki; ás ott Àbrahàm ápâtett egy oltàrt, ás odahelyezte
rendben a fàt, ás megkätäzte Izsàkot az å fiàt, ás
ràfektette åt az-az oltàron lávå fàra.

Ás Àbrahàm kinyçjtotta az å kezát, ás vette a kást
hogy megälje az å fiàt.
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Ás az ÇR angyala megszãlâtotta åt a Mennybål ás azt
mondta, Àbrahàm, Àbrahàm: ás å azt mondta, Ime itt
vagyok.

Ás Å azt mondta, Ne bàntsd a fiçt, ás ne is tegyál vele
semmit: Mert most màr án tudom, hogy te_hogy te
fáled az Istent, ás làtod^ás mág egyetlen fiadat sem
vonod vissza Tålem.

Ás Àbrahàm felemelte az å szemeit^ás âme ott volt
mägätte egy kos a szarvaival beleakadva a bozãtba: ás
Àbrahàm odament, elhozta a kost, ás felàldozta azt
a^ágåàldozatkánt az å fia helyett.

Ás elnevezte Àbrahàm annak a helynek a nevát
Jehova-jireh-nek: ahogy azt mind a mai mapig hâvjàk,
Az ÇR hegyán a gondviselás.

18 Amit án itt támakánt akarok venni, ha a támàt
elneveznánk, akkor Jehova-Jireh, a szã jelentáse, “Az Çr
gondoskodni fog Magànak àldozatrãl.” Ha Neki nincs, akkor
gondoskodhat egyrål. Án ezárt annyira hàlàs vagyok. Most ez a
nagy táma! Ás most ahogy itt ezt olvastuk, “Àbrahàm nem
ingadozott hitetlenság àltal az âgáretben; hanem erås volt,
Istennek adva a dicsáretet.”
19 Nos, Àbrahàm volt az, akinek Isten a szävetságet ás az
âgáretet megtette; Àbrahàmnak, ás nem csak neki, hanem az å
Magjànak å utàna. “Àbrahàmnak ás az å Magjànak.” Ás most
emlákezzetek erre. Ha mi maghaltunk Krisztusban, mi
Àbrahàm Magja vagyunk ha çjjàszèlettènk. Nos, legyènk
ebben most igazàn ãvatosak, amikor tanulmànyozzuk ezt a
leckát. Ás most ha nagyon odafigyeltek, akkor án biztos vagyok
abban, hogy a Szent Szellem ki fogja ezt jelenteni nektek. Meg
fogjàtok ragadni a remányságet, ás akkor ez meg fogja
vilàgâtani ezt a vàrost ás mindent kärèlättetek, ha egyszeræen
idåt szakâtunk ás megragadjuk az elkápzelást, amit a Szent
Szellem megprãbàl käzälni szàmunkra. Nos, Àbrahàm el lett
hâvva, neki adatott az âgáret, Àbrahàmnak ás az å Magjànak.
20 Most olyan sok van manapsàg, baràtaim, az çgynevezett
Keresztányságbål, ami nem Keresztányság.
21 Most án ezt nem szâvesen mondom. De án inkàbb itt àllnák
ás igazàn nápszeræ lennák az emberek käzätt, ás_ás mindenki
veregetná a hàtamat, meg minden ehhez hasonlã. De azutàn
nekem talàlkoznom kell azzal a csoporttal az Itáletkor, hogy
szàmot adjak árte. Igy nekem_nekem egyszeræen åszintánek
kell lenni.
22 Most mi megnázhetènk gyèlekezeteket manapsàg a
vilàgban, ás azt amit Keresztányságnek hâvnak, ás azutàn
felismerjèk, hogy az milliã márfäldre van a Keresztányságtål.
Ás ez meg van jävendälve a Bibliàban, hogy âgy lesz. Most
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sokan elfogadjàk Krisztust olyan mãdon, hogy azt mondjàk,
“Nos, án hiszek Benne.” Nos, az Ärdäg ugyanezt hiszi.
Làtjàtok? Ás sokan megprãbàljàk azt árzelmek alapjàn
elfogadni ás azt mondjàk, “Hàt, án nyelveken szãltam.
Tàncoltam a Szellemben.” Án làttam ahogy boszorkàny
doktorok ugyanazt tetták, ás ärdäg-tàncolãk Afrikàban; persze,
nyelveken szãltak, ás várt ittak emberi koponyàbãl, ás
szãlâtottàk az Ärdägät. Az án anyàm egy indiàn, fál indiàn,
ás_ás az å csalàdja. Làttam åket, amint ceruzàt vettek ás
lefektetták azt âgy, azutàn figyelták amint az mozog ás egy
ismeretlen nyelven âr, åk pedig ott àlltak ás ártelmezták azt,
szãlâtva az Ärdägät. Biztosan. Làtjàtok, nem mehettek
árzelmek szerint. Làtjàtok, a ti áletetek, melyet áltek, tesznek
bizonysàgot arrãl, hogy mik vagytok. Làtjàtok? Nem szàmât
hogy milyen fajta árzás, de Keresztányságet nem alapozhattok
semmilyen árzásre.
23 Az egy álet! Jázus mondta, hogy “Az å gyèmälcseik àltal
fogjàtok åket megismerni.” Nem az å megvallàsaik àltal, nem
az àltal mit åk mondanak. Ás Jázus azt is mondta hogy “Ti az
ajkaitokkal käzeledtek Hozzàm, de a szâvetek tàvol van
Tålem.” Ez, ez az å megvallàsuk. Làtjàtok, a ti áletetek mondja
el, hogy mi az. Ás ha egy ember azt mondja hogy å hisz
Istenben ás megtagad egy Szãt ebbål a Bibliàbãl, vagy bàrmely
mãdon megvàltoztatja, az nos akkor annak helytelennek kell
lennie.
24 Te azt mondod, “Azok a kis dolgok egyàltalàn nem
szàmâtanak semmit.” De bizony hogy szàmâtanak.
25 Egyetlen kis szã az, amely bennènket mindezekbe a
bajokba sodort; nem hogy kátelkedni Abban, hanem csupàn
rossz helyre tenni Azt. Áva csupàn megengedte Sàtànnak, hogy
egy árvelást adjon neki. Lent Williams Testvárnál án áppen
errål beszáltem lent Santa Maria-ban. Ez az a dolog, amely
bennènket kihozott az Áden kertjábål, ás ez okozott minden
beteg gyermeket. Amint án egy pàr perccel ezelått imàdkoztam
egy kis gärcsäkben szenvedå babàárt, amikor bejättem. Mi
okozta ezt? Mert Áva soha nem kátelkedett Abban, hanem å
egyszeræen vett egy árvelást, hogy az logikus lenne, hogy
rendben van. Ás az okozott minden halàlt, minden betegságet,
minden fàjdalmat, minden szâvfàjàst. Ás hogyan fogunk
visszajutni? Ha az_ha az ennek hatezer ávát okozta, akkor
hogyan fogunk visszajutni bàrmi màssal, mint minden
täkáletes Szãval, çgy ahogy Az meg van ârva?
26 Az Ärdäg megnyerte a csatàt az emberi faj felett çgy, hogy
árvelt az emberi fajjal. Csaupàn árvelt, “Nos, teljesen logikus,
hogy âgy lesz? Az magàtãl ártetådik.” Ha az árvelás ellentátes
az Igável, akkor az árvelás helytelen! Az Ige az helyes, csak
çgy, ahogy Az meg van ârva! Semmi magànártelmezást ne
tegyetek hozzà. Csak mondjàtok Azt çgy, ahogy meg van ârva
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ás higgyátek çgy. Làtjàtok? Isten gondoskodott Arrãl. Az
pontosan çgy van, ahogy annak lenni kell, tehàt csak higgyèk
Azt çgy.
27 Nos, ez az Ige, minden Szã! Minden^A Szent Szellem az
emberben; a Biblia minden mondatàt a Szent Szellem bennetek
“Àmennel” fogja lezàrni, mert a Szent Szellem ârta a Bibliàt. Ás
ha Å bennetek van, akkor hogyan mondhatja Å hogy “Hàt, Az
egy màsik kor szàmàra volt, Az erre volt, vagy Az amarra volt”?
Hogyan mondhatja Å ezt, ás käzben Å legyen a Szent Szellem
bennetek? Nem teheti. Neki “àmen”-t kell mondania Arra!
28 Nos, amint án az elåzå napokban mondtam, hogy az elså
dolog amit Isten az Å nápánek adott hogy megeråsâtse åket, az
az Ige volt. Ás Å soha nem vàltozott meg. Å nem tud
megvàltozni. Nos, a tantátelek nem fognak mækädni, a
felekezetek nem fognak mækädni, az iskolàzàsuk nem fognak
mækädni, ezek käzèl egy sem, mindegyikèk teljessággel
kudarcot vallott, ás fog is. Csak egyetlen Dolog van ami
mækädni fog, ás az az Ige.
29 Az egyedèli mãd ahogyan jähetènk az Ige àltal, az a Vár
àltal. Az egyetlen hely ahol bàrki is imàdta Istenet, annak a
Vár alãl kellett jännie. Egyàltalàn nincs màs elåkászèlet. Te
nem jähetsz a Metodista náv alatt, nem jähetsz a Pènkäsdi náv
alatt ás nem jähetsz a Katolikus náv alatt. Tucatnyi Katolikus
gyèlekezet van amelyek kèlänbäzåek, kèlänbäznek egymàstãl,
az Ortodox, a Gäräg ás a Rãmai, ás åk ápp annyira fel vannak
bontva, mint a Protestànsok. A Protestànsok, Metodistàk,
Baptistàk, Presbiteriànusok, Luterànusok, Katolikusok, ãh,
midegyik, åk mind kèlänbäzå fajtàk. Ás âme ott vannak,
làtjàtok. De a käzässág szàmàra csak egy talaj van, ás az a Vár
alatt van! Ás a Vár az Álet, ás az mindig megegyezik az Igável,
mindig az Igável.

30 Nos, mi tudjuk, hogy az álet a hâm nemæben van, az a
várben van, a hemoglobin. Noha tojhat a tyçk tojàst, de ha å
nem volt a hâm madàrral, akkor soha nem fog kikelni. Persze,
mert az nem termákeny. Ez az ahogy án ezt kaptam, ás sok
nyers àllâtàst tettem, amikor azt mondtam, hogy egy nåstány
madàr tele tojhat egy fászket, ás olyan hæságes lehet hozzàjuk
amennyire csak tud, käräzhet fälättèk az å szàrnyaival, ás
forgathatja åket minden percben, hogy biztosan kikeljenek.
Ás_ás annyira megáhezik, bäjtäl, mialatt a fászken èl, hogy
hæságes legyen azokhoz a tojàsokhoz amâg å annyira
lesovànyodik, hogy alig bâr elrepèlni a fászekbål. Ha å nem
volt a hâm madàrral, ás azok a tojàsok nem lettek
megtermákenyâtve, akkor azok ott fognak heverni a fászekben
ás megrohadnak ha å nem volt a tàrsàval. Pontosan ez van.
31 Ás kärèlbelèl ez az ahogy a mi gyèlekezeteink vannak,
amelyek egyszeræen behoznak egy csoportot a hideg formàlis
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megvallàsok alatt, meg náhàny rejtályes tànc, vagy valamilyen
árzás. Ás mit tesznek åk? Nem hiszik az Igát, amâg nekènk
csupàn egy rothadt tojàsokkal teli fászek van. Ideje, hogy
megtisztâtsuk a fászket, ás çjra kezdjèk. Amâg åk kapcsolatba
nem jännek a Hâmmel, Krisztus Jázussal, ás çjjà nem szèletnek
az Igátål. Akkor nekik ki kell kelnièk, mert az az Álet.
32 Nem olyan rágen egyètt ebádeltem egy_egy äreg Metodista
prádikàtorral ás hallottam A Mezågazdasàgi Ãràt_Louisville-
bål, a 4-H Klub beszált, “Nekik van egy olyan gápèk, amely
kápes arra, hogy egy bçzamagot elåàllâtson, áppçgy, ahogy a
mezån termesztik.” Mondta, “Ugyanolyan fajta buzapelyhet
hoz látre, ugyanolyan bçzakenyeret, az ápp ugyanolyan bçza
volt. Felvàgtàk, Làmpa alà tetták, elvitták a laboratãriumba; a
szâve a megfelelå helyen van ás minden, ás ugyanolyan
mennyiságæ nedvesság, kalcium, kàlium, ami csak a bçzàban
van, az pontosan ott volt.” Ás azt mondta, “Ha te kivettál a
zsàkbãl egy marákkal abbãl ami a mezån termett, ás abbãl a
zsàkbãl is amelyet a gáp kászâtett, ás ässzekeverted åket, akkor
a termásztes szemeiddel soha nem tudnàd megàllapâtani a
kèlänbságet, vagy kettávàgnàd åket, ás a tudomàny sem tudnà
soha megàllapâtani a kèlänbságet. Az egyetlen mãd arra, hogy
megàllapâthatnàd a kèlänbságet, ha eltemetnád åket.” Ez
mondja meg.
33 Egy ember Keresztánynek názhet ki, çgy cselekedhet mint
egy Keresztány, utànozhat egy Keresztányt. De ha neki ott bent
nincs meg az Álet csâràja, akkor nem tud çjra feltàmadni; ott
bent meg kell lennie az Álet csâràjànak, az Äräkkávalã Áletnek.
34 Ás bàrmely szemály, aki tanult gärägät, tudja, hogy az
“Äräkkávalã” a Zoá szãbãl ered, melynek jelentáse “Isten Sajàt
Álete,” ezzel az Å rászává vàlt; amikánt te apàdnak rásze vagy.
Te Isten rászává lettál. Ás Isten Sajàt Álete meg lett osztva ás
belád lett helyezve, ás Az nem halhat meg, mert Az Äräk.
Minden amely kezdådik, az befejezådik; de Å soha nem
kezdådätt, âgy nem lehet váge. Å Äräkkávalã, ás te is
Äräkkávalã vagy Vele. Nem halhatsz meg jobban, mint ahogy
Å meghalhatna, mert te az Å rászáve lettál. Tåle szèlettál.
Àmen. Ha mág tovàbb beszálek errål, akkor soha nem jutok el
ehhez a leckáhez.
35 Ãh, án annyira boldog vagyok, hogy Keresztány lehetek!
Án_án_án_án senkivel nem cserálnák a vilàgon, sem elnäkkel,
sem kiràllyal. Ha åk az egász vilàgot ideadnàk nekem, ás azt
mondanàk, hogy milliã ávig álhetnák, ás azutàn halnák meg, a
milliã áv utàn. De most egy milliã áv, az semmit nem fog
jelenteni most, mi egyszeræen csak tovàbb álènk, nincs halàl.
Tehàt nagy dolog Keresztánynek lenni!
36 Àbrahàmrãl beszáltem! Menjènk vissza. Most mi Àbrahàm
magja vagyunk, ha Krisztusban vagyunk. Ás azutàn ha te
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Àbrahàm Magja vagy, akkor ugyanaz a hited van, ami
Àbrahàmnak volt, mert az å hite volt az, amirål mi beszálènk.
Kèlänäsen most a gyèlekezetben, ez Àbrahàmnak kiràlyi
Magja. Àbrahàmtãl kát mag volt. Az egyikèk a termásztes,
Izsàk volt; a Màsik Krisztus volt, az âgáret. Igy Izsàkon àt lett
Izràel megàldva; Krisztus àltal å a nemzetek atyjàvà lett.
Làtjàtok? Igy a Kiràlyi Mag mennyivel nagyobb lett mint
Àbrahàm termászetes magja. Tehàt ha te Krisztusban vagy,
akkor neked van egy szuper Magod, ahhoz kápest szuper, ami
Àbrahàmnak volt, mert te a kiràlyi Mag, Krisztus àltal jättál.
Ha meghaltàl Krisztusban, akkor Àbrahàm gyermeke vagy, ás
benned van Àbrahàm Magja ás Àbrahàm hite. Ás Àbrahàm hite
az Isten Igájáben volt fèggetlenèl attãl, hogy mi tärtánt. Å
azokat a dolgokat amelyek nem voltak, elåhâvta mint meglávåt,
mert Isten çgy mondta. Micsoda âgáret!
37 Most menjènk vissza egy kis darabon ás alapozzuk meg
gondolatainkat. Menjènk vissza mág mielått Jehova Jire-hez
árènk, Àbrahàmhoz. Menjènk vissza, ugorjunk vissza egy
kicsit az Iràsban. Menjènk vissza a 12. rászhez. Mi azt imánt a
22. rászt olvastuk. Menjènk vissza a 12. rászhez, ahol a
szävetság meg lett kätve Àbrahàmmal. Nos a szävetság,
hàrom^kát szävetság volt.
38 Nos, Isten hàromban täkáletesedik ki. Mi ismerjèk Istennek
szàmait. Täkáletesedás hàromban; az imàdàs hátben; a
tizenkettå; a negyven az kâsártás; az ätven az Jubileum; ás âgy
tovàbb, Isten az Å_az Å szàmaiban. Nos, Isten hàromban
täkáletesedik ki; mint az Atya, Fiç, Szent Szellem; megigazulàs,
megszentelådás, a Szent Szellem keresztságe; ás âgy tovàbb.
39 Nos, kát szävetság volt. Az egyik Àdàm szävetságe volt.
Isten kätätt az emberrel egy szävetságet, “Ha te megteszed, Án
is megteszem.” Ás å megszegte azt. Azutàn Isten kätätt egy
szävetságet Noával; az volt a Noá szävetságe, ás meg lett szegve.
40 Most az Çr vágzi az Àbrahàmi szävetságet. Ás az Àbrahàmi
szävetság, az I.Mãzes 12. rászánek megfelelåen, az feltátel
nálkèl lett adva. Ezárt ez Äräkkávalã, mert feltátelnálkèli.
Nem çgy, hogy “Ha te megteszed, Án is megteszem.” Å azt
mondta, “megtettem! Án màr elvágeztem.” Nem hogy “Meg
fogom tenni,” “Án màr megtettem!” Most ez, ãh, ez alapozza
meg a hitet. Làtjàtok, nem^Isten elhatàrozott szàndáka, hogy
megmenti az embert. Å szävetságet kät, “Ha te megteszed, Án
is megteszem,” az ember azt megszegte. A màsik “te
megteszed, Án megteszem,” ás az ember megszegte azt. Az
ember nem tudja megtartani a szävetságát, âgy Isten az embert
az Å kegyelme àltal menti meg olyan szävetság alatt, amely
feltátelnálkèli, feltátelnálkèli szävetság. Ãh, nekem! Soha
váget nem árå, ez volt minden; hàrom, täkáletes. Noá, Àbrahàm
ás akarom mondani^Àdàm, Noá, ás Àbrahàm. Most ez az oka
annak, hogy mi Àbrahàm gyermekei vagyunk, ez a szävetság
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nem árhet váget, soha nem ár váget, mert ez feltátelnálkèli. Ez
nem^Ez nem azárt van, mert te tettál valamit; ez azárt van,
mert Isten tett valamit! Nem azárt mert te vàlasztottad Istent;
Isten vàlasztott táged! Hiszitek ezt? [A gyèlekezet modja,
“Àmen!”_Szerk.]
41 Az emberek azt mondjàk, “Ãh Branham Testvár, án
megkerestem Istent ás megkerestem Istent!” Pedig te nem
kerested meg! Nem szâvesen mondom ezt neked, de nem te
kerested meg. Isten keresett meg táged. Isten volt az, aki
megkeresett táged.
42 Jázus azt mondta, “Nem ti vàlasztottatok Engem; Án
vàlasztottalak benneteket. Senki nem jähet Hozzàm, ha az Án
Atyàm nem vonja åt, ás mindenki akit az Atya Nekem adott,
Hozzàm fog jänni.” Most làtjàtok, hogy nem az volt. Senki nem
dicsekedhet semmivel. Ez Isten! Ãh, mennyire csodàlatos làtni
az_az Istennek valãdi kegyelmát, hogy mikánt van az!
43 Ás hogy az emberek mikánt vetták a kegyelem Èzenetát ás
Abbãl egy kegyvesztást csinàltak! Mint az án dràga
gyèlekezetem ás ti dràga Baptista emberek amikor çgy
beszennyezitek a kegyelmet, akkor ti azt valãban egy szennybe
viszitek.
44 Valaki nem olyan rágen azt mondta nekem, hogy “Branham
Testvár, nos te tudod, hogy te egy jã Baptista voltàl.”

Án azt mondtam, “Mág mindig çgy árzem, de án csak egy
kicsit magasabbra emelkedtem.”
45 Å azt mondta, “Hàt most figyelj ide,” mondta, “Àbrahàm
hitt Istenben, ás az neki igazsàgul lett tulajdonâtva. Mennyivel
tehetett volna mág täbbet Àbrahàm, mint hinni?” Ás å azt
mondta, “Amikor mi hiszènk Istenben, akkor vesszèk a Szent
Szellemet.”
46 Án azt mondtam, “Hogy ez mennyire kèlänbäzik Szent
Pàltãl! Szent Pàl azt mondta az Apcsel. 19-ben, ‘Vettátek a
Szent Szellemet miãta hisztek?’ Nem amikor hittátek; hanem
‘miãta’ hisztek!
47 Å azt mondta, “Hàt, Àbrahàm hitt Istenben, ás ez minden
amit å tehetett.”
48 Án azt mondtam, “Ez igaz. De azutàn Isten megadta neki a
kärèlmetálkedás rendelkezását, mint annak megeråsâtását,
hogy Å elfogadta az å hitát.”
49 Ás ha Å mág nem metált kärèl benneteket a Szent Szellem
àltal, akkor mág nem fogadta el a ti hiteteket. Ez âgy van. Ez a
szâvnek ás szellemnek kärèlmetáláse. Isten azárt adja a Szent
Szellemet, hogy megeråsâtse azt hogy Å elfogadta a te hitedet.
Most ha te abbahagyod a hitet, ingadozol; neked egyszeræen
hinned kell Istenben, ás Isten kärbe fogja metálni a szâved. Ás
az minden hitetlenságet eltàvolât, lemetáli rãlad a vilàgot ás
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minden hitetlenságet; ás azutàn te egyedèl az Igável àllsz. Jázus
azt mondta, “Ha Bennem maradtok, ás az Án Beszádeim
bennetek; akkor kárjetek amit csak akartok, ás az megadatik
náktek.”
50 Ez a baj ma a gyèlekezettel. Árzásek alatt, iskolàzottsàg
alatt, ás tantátelek alatt van. Nem csoda hogy le van fojtva!
Làtjàtok? Tehàt nekènk szèkságènk van egy kärèlmetálásre,
hogy eltàvolâtsa az ässzes dolgokat. Gyertek vissza Istenhez, ás
az Å Igájáhez, ás higyjátek Azt çgy, ahogy Az ârva lett, ás ne
vitatkozzatok Azzal. Csak maradjatok Vele. Isten megtette az
âgáretet, ás Isten meg is tartja az Å âgáretát. Å semmi màst nem
tud tenni, mint megtartani az Å âgáretát, ás Isten maradjon.
51 Most ez a feltátel nálkèli szävetság. Nem a “ha te
megteszed Án is megteszem, de Án kásåbb teszem meg,” vagy
valami ilyesfále; “Án a fäldet màr odaadtam náktek ás a ti
Magotoknak ti utànatok!” Àmen. Làtjàtok, màr megtette! Ez
egy befejezett munka.
52 Te azt mondtad, hogy “Àbrahàmnak Å megtette azt.” Igen,
ás nem csak Àbrahàmnak, hanem az å Magjànak is utàna.
53 Ás ha mi Àbrahàm Magja vagyunk, akkor az egy befejezett
termák. “Azokat akiket Å elåre ismert, azokat å elhâvta; akiket
Å elhâvott, azokat megigazâtotta; akiket Å megigazâtott; azokat
màr megdicsåâtette.” Mitål fáltek? Ez âgy van. “Ás az
antikrisztus az utolsã napokban” a Jelenásek Känyve szerint,
“mindenkit becsapott, akik a fäld szânán lakoztak, akiknek
nevei nem voltak beleârva a Bàràny Álet Känyvábe” (A
legutolsã ábredás ãta? Nem.) “a vilàg megalapâtàsa elått.” Ez
az amikor a te neved be lett ârva az Álet Känyvábe amely a
Bàrànyá, amikor a Bàràny megäletett. Isten szãlta az Igát; Ez
benne volt az Å gondolkodàsàban, gondolataiban, Å szãlta az
Igát ás minden megtärtánt ápp abban az idåben. Ez egyszeræen
Isten Magja amint anyagivà vàlik, ez minden, amint az Å
Beszádei alàszàllanak. Nos, amikor Istennek a Vilàgossàga
ràvillan erre, akkor a Mag gyorsan felismeri Azt, mert Az
Istentål szèletett. Az Àbrahàm Magja, melyet Isten elåre
ismert. Ez az amiárt a Vilàgossàg villan, hogy megragadja azt a
Magot. Ha az^
54 Nekènk volt egy ábredásènk. Jãel mondta. Mi olyan sokat
veszekedtènk a kásåi esån, ás voltak olyan mozgalmaink, mint
a “kásåi eså,” kásåi eså, korai eså, belså eså, kèlså eså.
Valamelyik nap olvastam. Tudjàtok, hogy mit jelent zsidã
nyelven a korai eså? Most nem tudom ezt kiejteni; nem ârtam
ezt le, âgy kicsçszott az elmámbål. De a korai eså, az elså eså
jelentáse, “A tanâtàs esåje.” A màsodik eså a Szellem, amely
lejän arra ami tanâtva lett, ás megtermi a termást. Miárt van az,
hogy nekènk ilyen ábradásènk volt? Pènkäsdi, Baptista, az
ässzes täbbi fa mind kirègyezett, amint Jázus mondta hogy
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lesz. Ás mit kältättènk ki? A Baptistàk azt mondtàk, hogy “44’-
ben lett nekènk mág egy milliã.” Názzátek meg a
Katolikusokat, hogy mikánt Nävekedtek. Názzátek meg az
ässzes felekezetet. Figyeljátek meg a Pènkäsdieket. Mit
csinàltunk? Elvetettènk felekezeti magokat, ás learattuk a
felekezeti termást. Nos, a gyèlekezetnek most màr tæzben
kellene lenni Istenárt, ha annak ideján ott az Ige magja el lett
volna vetve, ás jelek, csodàk lennánek, a gyèlekezet pedig
egyètt lenne, egy szâvvel, egy akarattal ás Sion felá menetelne
az Elragadtatàsra. Ez âgy van. Mit csinàltunk? Nekènk az Ige
helyett intellektuàlis beszádeink voltak. Mi árveltènk az Igável
szemben, meg minden màs.
55 Nekènk vissza kell menni az Igáhez. Kell^Ás meg fogjuk
tenni! Isten azt mondta, “Helyre fogom àllâtani, mondja az Çr,
mindazokat az áveket, melyeket a hernyãk ás sàskàk
megettek.” Ez ki fog viràgzani az esti idåben. Elå fog jänni
valaki egy Èzenettel, ás å helyre àllâtja a szâveket, illetve a
gyermekek hitát vissza az atyàk Hitáhez. Å ezt megâgárte a
Malakiàs 4-ben, hogy ezt megteszi, çjra visszafordâtja åket.
56 Nos, ez nem az az Illás, melyrål a Bibliàban szã van; Jázus
azt mondta a Màtá 11-ben, hogy “Ha be tudjàtok ezt venni,
akkor Jànos volt Illás, akinek el kellett jännie,” a Malakiàs 3-
bãl. “Ime, Án elkèldäm a hârnäkämet az Án orcàm elått,”
Malakiàs 3, ezt meg fogjàtok talàlni.
57 De ne feledjátek, hogy a Malakiàs 4, az Èzenet eljän, “Az
Çr rettenetes Napja eljän ás meg fogja ágetni az egász fäldet, ás
az igazak ki fognak menni a gonoszok hamujàn.” Ez mág soha
nem tärtánt meg Jànos utàn. Nem, ha az volt az, akkor az Iràs
elvesztette az Å tartalmàt, mert akkor mondott valamit ás az
mágsem çgy volt. Nekènk azãta eltelt kátezer áv, a vilàg azãta
nem lett elágetve, egyàltalàn nem. Ás az igazak sem mentek ki
a_a gonoszok hamujàn. De mi mág vàrunk arra a valamire,
amely venni fogja a Hitet, ás helyreàllâtja a gyermekek hitát,
vissza az eredeti Pènkäsd Fàhoz, melyet a kàrtevå hernyãk
megettek, a rãmai kàrtevå hernyãk, hernyã. Az å ässzes
felekezeteik ás tantáteleik leetták Azt. Isten azt mondta, “Án
çjra helyreàllâtom az utolsã napokban.” Ás Az helyre lesz
àllâtva! Isten el fogja kèldeni a Szent Szellemet az elèltetett
Igáre olyan mãdon, hogy azt helyreàllâtja. Az Isten Igáje egy
Mag, melyet a megvetå elvetett.
58 Nos, a szävetság feltátel nálkèl lett adva! Most Izràel, a
termászetes mag kicserálte azt, ás elvesztette a II. Mãzes 19-
ben, amikor elkävetták azt az elhamarkodott dolgot, ás
elvetták a kegyelmet, ás annak helyáre a tärványt fogadtàk el.
Micsoda egy elhamarkodott hiba volt az, amit Izrael ott tett!
59 Figyeljetek! Isten, miutàn Å szävetságet kätätt
Àbrahàmmal, a kegyelem màr gondoskodott szàmukra egy
prãfáta-szabadâtãrãl ott lent Egyiptomban, hogy vágrehajtsa
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Àbrahàm beszádát. Emlákezzetek Mãzesre a bokor alatt, ahol
Isten azt mondta, “Hallottam az Án nápem kiàltàsàt, ás
emlákszem az Án âgáretemre.” Mág mielått bàrmilyen tärveny
lett volna, azt a kegyelem adta. A kegyelem gondoskodott egy
àldozatrãl az å bæneikárt, egy bàrànyrãl. A kegyelem
gondoskodott egy szävetságrål, kärèlmetálásrål, arrãl màr
gondoskodva lett mindenek elått. A kegyelem gondoskodott
egy Tæzoszloprãl, hogy vezesse åket, az egy prãfátàt kävetett,
egy biztosâták volt arra, hogy a prãfáta nekik az Igazsàgot
mondta, az volt az Ige, amirål å beszált. Åk tudtàk, hogy Isten
azt megâgárte, ás ott volt a Tæzoszlop megeråsâtve azt. Micsoda
egy kettås biztosâták! Àmen. A kegyelem tette azt!
60 De åk valami olyat akartak maguknak, amit åk
csinàlhattak, hogy legyenek nekik sajàt tantáteleik ás
felekezeteik, meg màs, hogy farizeusokat, szadduceusokat
hozzanak látre, meg valamit amit åk maguk csinàlhatnak.
61 Az ember mindig megprãbàlja sajàt magàt megmenteni.
Azt nem tudjàtok megtenni! Isten màr megtette. Neked csak el
kell azt fogadni ás hinni.
62 A Tæzoszlop hogy vezesse åket, ás irànyâtsa, hogy egy Çton
vezesse åket. Egy Eråt, a kegyelem gondoskodott egy Erårål
hogy elkàrhoztassa az å ellenságeiket, ás åket szabaddà tegye.
Az Erå màr oda lett adva. Åk àtmentek a Väräs-Tengeren.
Megverták a Fàraãt. Mindazokat a dolgokat kegyelemmel
tetták. Ás azutàn åk felcserálták a kegyelmet egy tärványre, de
annak semmi käze nem volt Àbrahàm kiràlyi Magjàhoz.
63 A kiràlyi Mag megprãbàlta ugyanazt a dolgot, visszamenni
valamilyen fajta tantátel alà, ahelyett, hogy vette volna a
kegyelmet ás az Igát, ás Azt hitte volna. Åk visszamentek. De
meg fog jelenni egy kiràlyi Mag; erre rà fogunk tárni egy kis
idå mçlva, egy kicsit kásåbb.
64 Menjènk most vissza az I. Mãzes 12-häz. Isten Àbrahàmot
kegyelem àltal hâvta el. Nem azárt mert å egy kèlänb szemály
volt; å egyszeræen Àbrahàm volt, csak egy àtlagos ember. Nem
azárt mert å egy pap, vagy egy máltãsàg volt; å csak egy
fäldmæves volt. Å a_a Babiloni Torony vàrosàbãl jätt le az å
atyjàval, ás elmentek Kàldeàba, a kàldeai Urba. Ás ott, å egy
fäldmæves volt, napkäzben talàn fäldet mævelt ás termelte az å
tàplàlákàt. Meghàzasodott az å fáltestvárável, Sàràval. Ás nem
voltak gyermekeik, ás Àbrahàm hetvenät áves volt, amikor
Isten elhâvta åt, Sàra pedig hatvanät áves.
65 Ás Isten azt mondta Àbrahàmnak, amikor elhâvta, “Án
táged nemzetek atyjàvà foglak tenni,” ás Sàra àltal egy babàt
akart neki adni. Nos, å meddå volt. Ás å, nos, hatvanät ávesen,
tâz vagy tizenät ávvel àtlápte màr a haviciklus idåszakàt.
Àbrahàm azãta ált vele, mikor å kärèlbelèl tizenhat, vagy
tizennyolc áves volt, fáltestváre volt. Ás åk, Àbrahàm az å fárje
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volt mindazok ávek alatt, hetvenät áves koràig, Sàra pedig
hatvanät áves volt, ás akkor Isten lejätt ás azt mondta, “Án
àltala neked egy babàt fogok adni.” Ás å nem ingadozott az
Isten Âgáretáben, hanem hitte azt!
66 Eltudnàtok kápzelni egy äregembert, aki hetvenät áves, ás
egy asszonyt hatvanät ávesen, amint odamennek reszketve,
odamennek az orvoshoz, ás azt mondjàk, “Doktor, szeretnám,
ha most elåkászâtená a kãrhàzat. Bàrmely ájszaka hâvhatjuk
änt, mert tudja, nekènk gyermekènk lesz”?
67 A doktor azt mondanà, “Igen, igen uram, än^Ah, ah,
ah!” Mihelyt åk a telefonhoz nyçlnak, å azt mondanà “Jobb ha
odafigyeltek rà, mert valami nincs rendben.”
68 Ás mindenki, aki Istent az Å âgáretán fogja, åt a vilàg
“årèltnek” tartja. Pàl azt mondta, “Azon a mãdon, melyet
‘eretnekságnek’ hâvnak, ez az a mãd, ahogy án a mi atyàink
Istenát imàdom.” Az eretnek az “årèlt,” mi tudjuk ezt. A testi
elme szàmàra ez bolondsàg. A hit mindenki szàmàra årèltság,
Istenen ás azokon kâvèl akiknek van hitèk. Ez âgy van.
69 De Isten megâgárte Àbrahàmnak, ás Àbrahàm hitte azt.
Soha nem mondta azt, hogy “Istenem, hogy lesz ez?” Å azt
mondta, “Rendben van Istenem, án hiszem ezt.” Ás làtom åt
amint hazamegy ás azt mondja “Sàra, menjènk le ás
vàsàroljunk náhàny máter szävetet, meg náhàny tæt ás vegyènk
cipåcskáket. Nekènk picinyènk lesz.” Ãh, nekem!
70 Az elså harminc nap eltelt, vagy huszonnyolc nap. “Hogyan
árzed magad kedvesem?”

“Semmi kèlänäs.”
“Àldott legyen Isten, nekènk akkor is meglesz az!”
“Honnan tudod?”
“Isten çgy mondta!”

71 Náhànyunkárt egász ájjel is imàdkozhatnànak, ás
èlhetnánek åk az ässzejäveteleken, ahol a Szent Szellem ämlik;
ás a kävetkezå reggel ha nem vagyunk szàz szàzalákig
egászságesek, akkor “Án_án mág mindig beteg vagyok egy
kicsit a gyomromban. Nem tudom jobban mozgatni a
kezemet.” Te, Àbrahàm Magja, nem ingadoztàl Isten
âgáretáben hitetlenság àltal?
72 Valami bejätt a gyèlekezetbe, az Ärdäg be tud jänni_
ragyogã emberek egy csoportjàba, bemegy ás kärbejàrva
korbàcsolja a gyèlekezetet, az elså dolog az tudjàtok, hogy
náhànyan azt mondjàk “Hah, án itt fogom hagyni ezt a Dolgot,
elåszär is Ebben nincs semmi.” Àbrahàm Magja? Istenem!
Istenem! Az elså kis házag amit az Ärdäg mutatni tud nektek,
ás akkor ti Ezt màr be is fejeztátek. Ez elåszär is megmutatja,
hogy ti nem hittátek Ezt.
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73 Jázus azt mondta, “A Kiràlysàg olyan, mint amikor egy
ember vett egy hàlãt ás elment a tengerhez ás kivetette a
tengerre. Amikor behçzta, akkor minden volt abban.” Ez âgy
van.
74 Ez az amit a_ez az amit egy ábredás felfog. Mi van a
hàlãban? Neked vannak bákàk, pãkok, teknåsbákàk, ràkok,
kâgyãk meg halak. Nem sokàig tart amikor a teknåsbáka azt
mondja, “Hàt, ez nem nekem valã hely,” megy egyenesen vissza
a sàrba. Az äreg vizipãk kärbenázett ás azt mondta, “Ah!
Nekem itt mág kàrtyajàtákom se lehet.” Igy å çjra visszamegy
a sàrba, mint a disznã az iszapba, ás a kutya az okàdákàba. Ez
âgy van. Ás azutàn Àbrahàm magja? Ãh, nekem! Ilyen szágyen!

Àbrahàm Magja hiszi az Isten Igáját!
75 Hàtradèl ott ás azt mondja, “Igen, àldott legyen Isten, án
Pènkäsdi vagyok!” Ás valaki prádikàl valamit az Igárål, Ami
ott le van ârva. “Hallelujah, án Ezt nem hiszem. Nem, uram.”
Àbrahàm Magja? Hah!
76 Nos, ha az valami ártelmetlenság, akkor persze ne higgyed.
De ha Az az Ige, akkor az az Igazsàg! Ez âgy van. Àbrahàm
Magja ragaszkodik az Igáhez ás semmi màshoz.
77 Eltelik egy màsik hãnap. “Sàra, ádes, most hogy árzed
magad? Tudod, eltelt egy màsik huszonnyolc nap, hogy árzed
magad?”

“Ugyançgy, kedvesem.”
78 “Dicsåság Istennek! Igy kát hãnappal nagyobb a csoda,
mintha az elmçlt hãnapban tärtánt volna.”

Eltelt egy áv. “Eltegyem ezeket a kis cipåcskáket?”
79 “Dehogy teszed, hagyd åket ott. Nekènk meglesz a kicsi!”

“Honnan tudod, hogy meglesz?”
“Isten çgy mondta! Ezzel el van intázve.”
Miutàn elmçlt huszonät áv. “Hogy árzed magad Sàra?”
“Ugyançgy.”

80 “Dicsåság Istennek! Most huszonät ávvel nagyobb csoda!”
Å nem ingadozott az Isten igáretáben hitetlenság àltal, hanem
erås volt, ás ragaszkodott az Isten Igájáhez; ás elåhâvta azokat a
dolgokat amik nem voltak, mintha lettek volna. Miárt? Isten
çgy mondta! Ãh, nekem!
81 Àbrahàm Magja ma, màr amit mi Àbrahàm Magjànak
hâvunk gyengább, mint egy halàlra áheztetett csirke
àrnyákàbãl kászèlt hçsleves. Igen, uram.
82 Isten olyan szâvãs Keresztányeket akar, akik veszik Isten
Igáját akàr álnek, akàr halnak. Ez ugyanaz. Àmen. “Isten âgy
mondta!” Ez Àbrahàm Magja, mely Szellemtål ás az Isten
Igájátål szèletett. Ez az ami megàll.



16 A MONDOTT IGE

83 “Ág ás fäld elmçlik, de az Án Beszádem soha el nem
mçlik.” Ez az. Amit Isten megâgárt, azt Isten kápes
megcselekedni. Isten nem vall kudarcot. Nem tud kudarcot
vallani. Egy dolog van amit Isten nem tehet meg, ás az a
kudarc. Å nem tud kudarcot vallani, ez az egyetlen dolog, amit
Isten nem tud megtenni. Å nem tud kudarcot vallani. Amikor
Isten megâgárte, akkor az az Igazsàg. Az ott van äräkre. Az
teljesen el van intázve äräkre. Amikor Isten szãl egy Igát, akkor
az màr el van intázve.
84 Ez a vilàg Istennek csupàn egy Igáje àltal lett elkászâtve. Å
egyszeræen azt mondta, hogy “legyen,” ás lett. Àmen. Maga az
a piszok amelyen te ma este èlsz, maga az a fa, amelyen èlsz,
az semmi màs, mint az Isten szemmellàthatãvà tett Igáje.
Hallelujah!
85 Vallàlosan árzem magam, amikor Àbrahàmra gondolok, ás
tudom hogy mi az å Magja, Àbrahàm Magja lehetènk
mindezekkel az âgáretekkel. Ás hogy mág biztosabbà tegye,
Isten felemelte az Å kezát ás megeskèdätt Änmagàra, hogy Å
meg fogja tenni. Az eskè az mindig, a szävetság egy eskèvel
van megeråsâtve, ás Isten Änmagàra eskèdätt, mert nincs
nagyobb Akire eskèdni lehetne. Å Sajàt Magàra eskèdätt, hogy
meg fogja tenni.
86 Most mi a csoda, mi_mi a baj velènk? Egy ilyen âgáret! A
hit valami ilyen kärá ápèl fel, a hit felápèl! Az Ige, amely
ezeket a dolgokat megâgárte az utolsã napokban, ás âme itt
làtjuk amint ápp elåttènk tärtánik, ás mág mindig gärnyedten
jàrunk. Àbrahàm Magja? Ãh nekem! Szeretnám ha
megkapaszkodnàtok ebben, “Àbrahàm Magja:”
87 I. Mãzes 12, amit Isten Àbrahàmtãl kävetelt, az egy teljes
elkèlänâtás volt.
88 Most ma åk keveråket akarnak. “Ãh, amikor mi egy
pàsztort vàlasztunk, akkor neki gändärhajçnak kell lennie,
egyenesen Hollywood-bãl, làtjàtok, aki olyan szápen tudja
mondani, hogy “à-men”, ás a legosztàlyfelèlibb ruhàkat viseli,
ás egy szuper Cadillac-et vezet, ás_ás âgy tovàbb ilyenek, ás å
egy jã keverå. Å ezt teszi. Ás egyszer egyszer megiszik velènk
egy kis italt, hogy tàrsasàgi legyen. Eljän az idåshälgyek
kàrtyapartijàra, ás åk kätnek ás varrnak, meg varrnak ás
kätnek, ás beszálgetnek Errål-meg errål a Kisasszonyrãl ás âgy
tovàbb, làtjàtok, ás mindezek. Ás nekik olyan_olyan keverå
fajtàknak kell lennièk.”
89 Isten azt mondta, “Vàlasszàtok el Nekem Pàlt ás
Barnabàst!” Àmen. Elvàlasztàs! “Gyertek ki käzèlèk, ás ne
legyetek rászesei az å tisztàtalan dolgaiknak!” Isten
elkèlänâtást akar, a bæn szàmàra valã teljes megsemmisèlást.
Kèlänèljetek el! Ez az, ami ma a probláma, az oka hogy nem
lehetènk Àbrahàm Magja, mert nem tudjuk elkèlänâteni
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magunkat a dogmàktãl ás tantálektål, ás âgy tovàbb, melyeket
Keresztányságnek hâvnak, hogy az álå Igáhez forduljunk.
Vàlaszd el magad a hitetlenságtål ás hidd az Isten Igáját. Isten
ki fogja Azt nyâlvànâtani szàmodra. Helyes.
90 Az I. Mãzes 12-ben Isten azt mondta, “Vàlaszd el magad az
ässzes rokonsàgodtãl, ás minden kärèlätted lávåtål.” Ãh
nekem, mi nem tudjuk elvàlasztani magunkat a
kàrtyajàtákoktãl! Hah!
91 Ma bementem egy átterembe, amikor a testvárek
megárkeztek. Figyeltem, amint náhàny bænäs tizenáves bejätt
oda. A feleságem ás án megprãbàltunk enni, ás án azt
gondoltam, “Dicsáret Istennek! Siessènk ádes, mág mielått
valaki bejän.” Ás náhàny tizenáves bejätt oda ás ott
szèrcsältek. Fálnák azzal a fiçval talàlkozni a sätátben. Ás
betett ott egy lemezt a lemezjàtszãba ás elkezdták jàtszani azt
a bugi-vugi dolgot, ás_ás ott àlltak ás âgy mozogtak, tudjàtok
csapkodtàk magukat olyan mãdon. Án azt mondtam, “Az Isten
szerelmáre irgalom!”
92 Máda azt mondta, “Ne_ne menj oda a szàmlàt kifizetni.
Vàrj itt, hadd menjek veled.” Fált.
93 Mindenki ilyen dolgokban amint az manapsàg van nekènk,
egy Keresztány nemzet, oh micsoda dolog! Elkèlänâtás!
Ezeknek kilencven szàzaláka kãrusokban ánekel, az Elvis
Presley, Pat Boone, meg mindezek, ás Peabody Ernie, vagy
tudom is án hogy hâvjàk åt lent. Hàt ezek rosszabbak mint
Iskàriãtes Jçdàs! Iskàriãtes Jçdàs eladta ás kapott harminc
ezèst pánzt; Elvis legyåzte åt, ás å täbb tucat Cadillac-et
kapott ás egy csomã nápszeræságet. Ás mert ezek a kisgyerekek
làtjàk mindezt a viselkedást, azt mondjàk, “Å nagyon
vallàsos.” Ez az Ärdäg! Teljesen! Isten nem tæri el az ilyen
dolgokat. Ezek vakok. Ti itt az utolsã napokban vagytok.
94 Gyertek vissza az Igáhez, “Vàlasszàtok el magatokat az
ässzes istentelen dologtãl, ás ne árintsátek az å dolgaikat. Án
pedig elfogadlak benneteket.”
95 Az Evangáliumot nekènk puszta kázzel kell kezelnènk!
Nem valamilyen egyhàzi kesztyæben, veregetve valakinek a
hàtàt; amely aztàn çjra egy fászeknyi rothadt tojàst
eredmányez, vagy valakit egy kerèleti emberrá tesznek, vagy
presbiterrá, pèspäkká, vagy valami màssà. Mit csinàl a^
Hogyan lehet hited, amikor tiszteletet ás tisztesságet vàrsz
màsoktãl? Mi Istenre názènk, ás egyedèl Rà! A tisztesság
Istentål jän. Å az Egyetlen. Mi Åt tiszteljèk, amikor Igáját
làmpakánt tartjuk ás çgy jàrunk Isten elått mint egy fárfi vagy
egy asszony.
96 [Ères hely a szalagon_Szerk.] Àtmentek a folyãn ás
bementek a fäldre, Isten azt mondta, “Àbrahàm, Án most az
egászet neked adom, de nem engedelmeskedtál Nekem teljesen.”
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97 Ás az elså dolog tudjàtok, hogy egy veszekedás tärt ki a
pàsztorok käzätt, az å marhapàsztoraik käzätt az I. Mãzes 13-
ban, (mi tärtánt?), Lãt pàsztorai ás Àbrahàm pàsztorai käzätt.
Figyeljátek Àbrahàmot, a testvári szeretet, å azt mondta, “Ne
legyen käzättènk vitatkozàs. Mi testvárek vagyunk.” Lãt a
langymeleg gyèlekezetet jelkápezte. Ás å azt mondta, “Názz
kärèl, ás vàlassz. Amit csak akarsz, menj ás vedd el. Ha keletre
mász, akkor án nyugatra, ás âgy tovàbb. Vagy ha nyugatra
mász, án keletre megyek. Ha ászakra mász, án dálre, ás âgy
tovàbb. Tedd meg te a vàlasztàsodat.” Ás Lãt màr volt
Egyiptomban ás rajta volt a szeme egy kis nápszeræságen, volt
egy kis pánze a zsebáben.

98 Ez az, ahol a gyèlekezet elkävette a hibàjàt. Án ezt
tisztelettel mondom testvárek. A Pènkäsdi gyèlekezet jobban
àllna egy tamburinnal odakint a sarkon, a rágimãdi fárfiakkal
ás asszonyokkal, a Szent Szellem keresztságável, minthogy åk
ezekben a nagy csarnokokban ás halottas hàzakban,
melyekben åk manapsàg álnek mindazok käzätt a bolondsàgok
ás dolgok käzätt. Ez âgy van. Åk çgy akarnak viselkedni mint a
täbbiek. Ez az, ahonnan ez szàrmazik. Miárt nem maradtatok
meg azon a mãdon ahogy voltatok, ahogy Isten elkezdte?
Abban a dologban amely felål veszekedtetek, aztàn
megfordultatok ás ugyanazt tettátek.

99 Ez az ahogy Lãt lett, lement Egyiptomba ás elså dolga volt
tudjàtok, hogy szemeit Egyiptomra vetette. Azutàn kärbenázett
ás meglàtta Sodomàt, a luxust, a kännyedságet. Ás lement
keletre a_a^Ne feledjátek, hogy å keletre ment, ahelyett,
hogy nyugatra ment volna Àbrahàmmal. Keletre ment, mert az
volt a luxusnak çtja. Tovàbbment keletre.

100 Ez az, ahogy a gyèlekezet ma cselekedett, làtjàtok, åk
visszafelá mentek. Amint án tegnap este mondtam, a nap
keleten kel fel, ás nyugatra megy. Ás Istennek a Fia elåszär a
Keletet làtogatta meg, ás azutàn nyugatra ment. Åk
kiàrçsâtottàk kátezer áven àt. “De Vilàgossàg lesz az estánek
ideján,” mondta ez a prãfáta. Ahelyett, hogy kävetták volna a
Fiçt, åk visszamentek oda, ahol a Fiç volt. Ma ha te
tärtánetesen Isteni gyãgyâtàsrãl beszálsz, prãfáciàrãl, a kilenc
szellemi ajàndákrãl, vagy valami; “Menjènk vissza ás názzèk
meg, hogy mit mondott Moody, mit mondott Sankey, mit
mondott Knox, mit mondott Càlvin.” Åk azokban a napokban
áltek, amikor a Fiç ott vilàgâtott; mi a täkáletesság felá
megyènk!

101 Egy francia tudãs mondta kärèlbelèl hàromszàz ávvel
ezelått, amikor egy gärdèlå golyãval kâsárleteztek a fäldgolyãn,
å azt mondta, “Ha bàrki valaha is elári az ãrànkánti harminc
márfäldes szärnyæ sebesságet, akkor a gravitàciã kiviszi a
fäldrål.” Tudomànyosan bebizonyâtotta. Gondoljàtok, hogy a
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tudomàny valaha is fog erre utalni? Nem uram! Ma màr az
ãrànkánti kátezer márfäldnál tartanak, ás megprãbàlnak
tovàbbmenni. Åk nem náznek visszafelá erre.
102 De a prádikàtorok, “Visszatekintènk ás megnázzèk, hogy
mit mondott Moody, mit mondott Sankey.” Ez az ahol a Fiç ott
volt. De itt van ahol Az ma van! A Nyugati Parton van, az esti
idåben, hallelujah, ás adja az esti Vilàgossàgokat! Nem vissza a
Luther megigazulàsàhoz, vagy Wesley megszentelådásáhez;
hanem mi az utolsã napokban vagyunk, àmen, amikor az esti
Vilàgossàgok vilàgâtanak, amikor az utolsã idåben vagyunk.
Kävessátek a Fiçt.
103 De Lãt visszament, mert az kännyæ volt, ás fányæzå.
Názzátek meg Lãt asszonyt, amikor visszakerèlt oda. Nos, neki
a vàrosi tàrsadalom kiràlynåjává kellett lennie. Lãt lett a
polgàrmester. Ãh, testváreim, åk azt elárták, hàt án azt
mondhatom!
104 Ez az, ahogy az emberek manapsàg Lãt asszony utjàt
vàlasztottàk. Figyeljátek meg azt, ahogy a mi nápènk
manapsàg viselkedik. Figyeljátek meg nápènket a
gyèlekezetekben, csak názzetek ràjuk. Názzátek meg az
asszonyainkat, názzátek meg åket ma.
105 Án_án Hollywood-ban voltam az egyik^illetve Los
Angeles-ben, nem olyan rágen, vàrtam hogy Arganbrite Testvár
odajäjjän. Ás ott volt egy làny, odajätt. Odanáztem ás
meginogtam. Rànáztem. Azt gondoltam, hogy “Án
misszionàrius vagyok. Làttam csapàsokat, làttam lepràt, de
ehhez hasonlãt mág soha nem làttam.” Az a fajta vâzfej
hajvàgàsa volt, tudjàtok, tudjàtok, aminek hâvjàtok ás çgy náz
ki mint a vâzfej, tudjàtok az_az Elså Hälgy, igen, mint egy
Jázabel olyan. Ás volt rajta kák meg zäld; ás lehet, hogy egy
száp kinázetæ asszony lehetne; de azok az anyagok rajta, å çgy
názett ki mint valamilyen afrikai Hottentotta. Odamentem ás
imàdkozni akartam az asszonyárt. Azt gondoltam, hogy
“Asszonyom, ha nem bànnà, akkor án imàdkozom betegekárt.
Ás soha nem làttam mág ilyet. Mondja meg, hogy mi ez.” Ás
azutàn egy màsik asszony kezdett el vele beszálgetni, ás å
ugyanolyan volt. Ãh, nekem!

Ãh, te azt mondod, “Az egy Presbiteriànus volt.” Pènkäsdi!
Persze.
106 Ás a Biblia azt mondta, “Az egy tisztesságtelen dolog egy
asszonynak, ha levàgja a hajàt.” Ha megteszi, akkor
megcsçfolja a feját. Megcsçfolja az angyalt, a Vilàgossàg
angyalàt. A Hát Gyèlekezeti angyalt, azt aki a vilàgossàgot
hozza ás megmarad az Igánál. Dicstelenság! Kellene hogy haj
legyen a feján. Istenem, ilyeneket! Ás az helytelen volt
szàmukra, ha megtetták. Az_az elså Pènkäsdkor az helytelen
volt. Mi tärtánt? Jãl futottatok, mi tärtánt?
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107 Ás náhànyan a mi pènkäsdi asszonyaink käzèl azokba az
ältäzetekbe ältäznek, melyek çgy náznek ki mint egy bår a
borjçn amikor valahol megprãbàljàk^Ez âgy van! Án ezt nem
tráfàbãl mondom. Ez nem a tráfàlkozàs helye. Ez a szãszák.
108 Egy asszony azt mondta nekem egy este. Elmondtam neki,
hogy mikánt ältäznek. Å azt mondta, “Án nem viselek
rävidnadràgot. Án_án_án hosszç nadràgot viselek.”
109 Án azt mondtam, “Az mág rosszabb. Isten azt mondta, ‘Egy
asszony, aki egy fárfire valã ruhàt vesz fel, az utàlatossàg Isten
elått.’” Igy van!
110 Ás hadd mondjak nektek valamit hälgyek, ti fiatal
asszonyok, aki çgy kiältäztäk ott, az âtálet napjàn ti felelni
fogtok hàzassàgtärás elkävetásáárt.

Te azt mondod, “Án olyan tiszta vagyok, mint egy liliom.”
111 Igen, de Jázus azt mondta, “Aki çgy tekint egy asszonyra
hogy kâvànkozik utàna, az màr hàzassàgtärást kävetett el vele
az å szâváben.” Nem is kell megcselekedned az aktust. “Aki
haragszik az å testváráre ok nálkèl, az màr ält.” Làtjàtok, ez az
egyetlen dolog, amit tenned kell. Ás ha az a bænäs çgy tekint
ràd ahogy ältäzve vagy, minden kimutatva çgy ahogy vagy,
felàgaskodva, kinyomva, ás benyomva, ás azokba a ruhàkba
ältäzve, ás aztàn te kimász. Most figyeljetek, ez nem tráfa! Ez
az Evangálium! Ás ha te âgy teszel ás egyik bænäs ràdnáz
vàgyakozva. Az âtálet napjàn, amikor å felelni fog
hàzassàgtärás elkävetásáárt, akkor ki okozta azt? Te tetted.
Felelni fogsz árte, mert te mutattad be magad olyan mãdon.
112 Nos, te azt mondod, “Åk_åk nem csinàlnak màsfajta
ruhàkat.” Kászâtenek varrãgápeket, ás mág àrulnak vàsznakat.
Egyàltalàn nincs kifogàs! Ez azárt van, mert eltàvoztàl az
Igátål! Ez nem nápszeræ. Ez kemány.
113 Az egyik hâres prádikàtor odajätt az egyik nap ás ràm tette
a kezát ezt mondva, “Ràd teszem a kezemet ás kiæzäm az
ärdägät.”

Azt mondtam, “Mit?”
114 “Mert çgy beszálsz az asszonyokrãl.” Mondta, “Az emberek
táged prãfátànak tekintenek.”

Ás mondta, án azt mondtam, “Án nem vagyok prãfáta.”
115 Å azt mondta, “Åk táged annak tekintenek, Branham
Testvár.” Ás azt mondta, “Neked azokat az embereket,
asszonyokat arra kellene tanâtanod, hogy mikánt kapjanak
nagyszeræ szellemi àldàsokat. Ás te àllandãan az å hajuk
levàgàsàrãl meg hasonlã dolgokrãl beszálsz nekik. Åk arra nem
fognak figyelni.”

Azt mondtam, “Án azt tudom.”
Azt mondta, “Miárt nem tanâtasz nekik nagyobb dolgokat?”
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116 Án azt mondtam, “Hogyan prádikàlhatok nekik,
tanâthatom nekik az algebràt, amikor åk mág az ABC-jèket
sem ismerik, mág az àtlag tisztesságet sem?”
117 Ás ti fárfiak, akik megengeditek, hogy asszonyaitok âgy
viselkedjenek, kevás tiszteletem van felátek hogy Keresztány
fárfiak lennátek, Àbrahàm Magja. Àmen! Jobb ha ezt
abbahagyom, mert mindnyàjan felàlltok ás hazamentek.
Rendben van. A napok egyikán nem fog nektek sikerèlni
talàlni valamit ott Fent.
118 Te azt mondod, “Az semmit nem szàmât.” Pàlnak szàmâtott.
Istennek szàmâtott az Áden Kertjáben. A Biblia azt mondta,
hogy az asszonynak hosszçhaja legyen! Ás análkèl hol
vagytok? Nos, te azt mondod, “Az semmit nem szàmât.” A
Biblia azt mondta, hogy szàmât! Ne engedjátek, hogy az Ärdäg
okoskodjon veletek, ás azt mondja, “Ez modern, ez rendben
van.” Ez nincs rendben! Te azt mondtad, “Ezelått ezt nem
tudtam.” Most màr tudod. Làtjàtok? Kutassàtok ás talàljàtok
meg, hogy ez helyes-e. Án abbahagyom, làtjàtok. Rendben van.
119 I. Mãzes 13, modern, a-ha; ment vissza oda, ahol a Fiç volt,
nem ahol a Fiç van; ahol a Fiç volt. A feleság, elkápzelem Lãt
feleságát, hogy mikánt kerèlt be a tàrsadalomba!
120 Ez az ahogy mi bekerèlènk a tàrsadalomba. Ez az, ahogy
mi Pènkäsdiek belekerèltènk. Felàllâtottunk ideàt egy kis
szervezetet, ás ellene is egy kicsit, ás a màsik ellen is egyet, ás
ez ellen, ás åk^Mindent bevettetek. Ez pontosan âgy van.
121 Mit mondott Sàmuel amikor Izràel egy_egy kiràlyt akart,
amikor Sault kiràlynak akarta? Sàmuel hozzàjuk jätt ás azt
mondta, “Elvettem-e valaha is tåletek pánzt magamnak
megálhetásárt? Mondtam valaha is bàrmit az Çr Neváben ami
nem teljesedett volna be?”
122 Ãh, mondtàk åk, “Persze, te Isten prãfátàja vagy. Nekènk
az Igazat mondtad, ás amit mondtàl, az beteljesedett, de mi
mágis akarjuk a kiràlyt.”
123 Ás amikor elkezdtátek leengedni a sorompãkat, ás
megengedtátek ezt meg azt, ás minden màs bejätt çgy, akkor
modernná lettetek. Ás a gyèlekezet ápp olyan ma mint a
täbbiek. Amire szèkságènk van, az egy pènkäsdi hàztisztâtàs!
Ez pontosan âgy van. Àmen. Szágyen, hogy ezt nektek egy
Baptista mondja, ugye? De ez az Igazsàg. Çgy van! Hiszem a
Bibliàt, hiszem, hogy Isten Igáje helyes. Rendben van.
124 Àbrahàm, aztàn Àbrahàm vette a^13. rász 14. versáben,
miutàn Lãt elkèlänâtette magàt, ás Àbrahàm teljesen
engedelmeskedett Istennek, akkor Isten eljätt hozzà. Most az
Çr kászen àllt, hogy megàldja åt.
125 Ás amâg a Pènkäsdi gyèlekezet el nem tàvolodik az å
tantáteleitål ás dogmàitãl, çgy viselkedik mint a vilàg, ás çgy
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náz ki mint a vilàg, çgy beszál mint a vilàg, ás szerda este
otthon marad azárt, hogy megnázze a “Szeressèk Susi-et”
ahelyett, hogy eljänne az imaässzejävetelre, meg ilyen dolgok,
ás tizedeiteket valamilyen prádikàtornak fizetitek egy bizonyos
ràdiã programban azárt, hogy kigçnyoljàtok azt a dolgot
amelyárt kiàlltok, âgy van, ás mindezek a dolgok melyeket a
pènkäsd neváben folytatnak, ez dicstelenság!
126 Án nemzetkäzileg beszálek a Keresztány Èzletemberek
szàmàra. Sokan käzèlèk itt èlnek most. Az egyik este,
kärèlbelèl egy ávvel ezelått án Jamaicàban voltam. Ás a
szigetek ässzes hâres emberei ott voltak, az egyik este, ás ezek
az emberek felàlltak ás bizonysàgot tettek, “Dicsåság Istennek!
Án egy kis èzletember voltam ott lent a sarkon. Hallelujah,
most nekem nágy Cadillacom van. Dicsåság Istennek!”
127 Ás án visszamentem oda fel a Flamingo Motelba aznap este,
ott àlltam ás azt mondtam, “Szágyellem magam miattad!”
Mondtam, “Te aki itt Krisztust kápviseled, ás prãbàlod
elmondani az èzletembereknek hogy mennyid van, de neki
täbb van mint neked, vagy valaha is lesz neked.” Ez nagyon
sokban kèlänbäzik az elså pènkäsdtål. Az elså pènkäsdkor
eladtàk amijèk volt, ás felosztottàk a szegányek käzätt, ás
elindultak az Evangáliumot prádikàlni. Igy van!
128 Az egyik kis svád ánekes Chicagã-bãl, a nevát nem fogom
megnevezni. Egy kedves testvárem. Felàllt ás azt mondta,
“Branham Testvár, noha te^Hisszèk hogy te egy prãfáta
vagy, de most el fogom neked mondani, hogy ‘Nincs igazad.’”

Án azt mondtam, “Mondd meg, hogy hol testvárem.”
129 Å azt mondta, “Nos, azok az emberek eladtàk amijèk volt,
majd letetták az apostolok làbai elá, ás elosztottàk.” Azt
mondta, “Az volt a legrosszabb amit åk tettek.”
130 Án azt mondtam, “Azt akarod nekem mondani, hogy a
Szent Szellem helytelenèl cselekszik?”

Ás å azt mondta, “Az helytelen volt. Be fogom neked
bizonyâtani.”

Azt mondtam, “Miárt?”
131 Å azt mondta, “Azutàn, amikor az èldäztetás tàmadt, nekik
nem volt hova mennièk. Mindenfelá vàndoroltak.”
132 “Pontosan az Isten akaratàban, prádikàltàk az
Evangáliumot, ahovà csak mentek. Nem volt hova
visszatárnièk.” Isten nem kävet el hibàkat. Çgy van! Ãh, hogy
ez micsoda kèlänbság; a pènkäsd ami volt, ás a Pènkäsd ami
van. Igen, âgy van.
133 Miutàn Àbrahàm elvàlasztotta magàt Lãttãl, pontosan çgy,
ahogy Isten mondta. “Vàlassz el minden bænt, ami olyan
kännyen rànk telepedik, dobjàl mindent ki!” Ott, azutàn Isten
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azt mondta, “Àbrahàm, te most mindennek az äräkäse vagy.
Názzál keletre, názzál nyugatra, názzál ászakra, názzál dálre,
jàrd àt az orszàgot, a tiád!” Àmen.
134 Vàlasszàtok el a dolgaitokat, änmagatokat a bæntål, a
hitetlenságtål. Csak egy bæn van, ás az a hitetlenság.
Hàzassàgtärás elkävetáse nem bæn, pàlinka ivàs nem bæn,
hazudozàs nem bæn; ezek a hitetlenság tulajdonsàgai. Ha
hinnál, akkor nem tennád azokat a dolgokat. Biztosan. Jázus azt
mondta a Szent Jànos 5:24-ben, “Aki hallja a Beszádeimet ás
hisz Abban Aki elkèldätt Engem, annak Äräkkávalã Álete van,”
ez a Zoe, a Szent Szellem, mert hitt. Pontosan. Nos, amâg te ezt
nem veszed, addig szânlelt hâvå vagy, ami abban a csoportban
van. De amikor valãban hisznek, elvàlasztjàk magukat, akkor
amikor te elvàlasztod magad minden hitetlenságedtål, ás hiszel
Istenben, szigorçan kimász, hordozva a Parancsolatokat,
megcselekedve mindent ami helyes, akkor Isten azt mondja,
“Minden âgáret a Känyvben a tiád.” Àmen. “Minden a tiád!
Lapozzàl Attãl, az I. Mãzestål a Jelenásekig, ás minden a tiád!”
Àmen. “Ha Bennem maradtok ás Beszádeim bennetek, akkor
kárjetek amit akartok ás meglesz.” Mi? El kell hogy vàlaszd
magadat elåszär a te hitetlenságedtål.

Te azt mondod, “Branham Testvár, te ezt szärnyen szorossà
teszed.”
135 Jázus azt mondta, “Noának napjaiban nyolcan èdväzèltek.
Amint az Noá napjaiban volt, çgy lesz az ember Fiànak
eljävetelekor.”
136 “Az hànyat jelent Branham Testvár?” Lehet nyolcezer,
lehet nyolcmilliã, án nem tudom hogy mennyi. De a
kisebbságben lesz. Minden szàzezerbål egy, vagy valami
hasonlã, án çgy mondanàm. Rendben van.
137 Egy pszichikai hit, ártelmi hit, ujjàszèletási tapasztalat
nálkèl, árzelmi, egyhàzi tantátel! Hogyha a valãdi Szent
Szellem ott van bent, akkor Az hangsçlyozni fogja azt az Igát;
ás az Ige pontosan çgy fog álni, ahogy Az mondta hogy fog,
mert ugyanaz a Szellem szãlta Azt, ás szãlja Azt teàltalad.
Annak álnie kell. Biztosan. Nem te aki beszálsz, hanem az Atya
Aki benned lakozik, Å az aki szãl. Rendben van.

Àbrahàm, mindenek äräkäse.
138 Án, amikor betältekeztem a Szent Szellemmel çgy ahogy ti
emberek is tettátek, akkor án àt szeretnák menni mint egy nagy
àrkàdon, ás ott minden hozzàm tartozik. Án minden egyes
rásznek äräkäse vagyok. Ás ha án egy àrkàdot äräkältem,
akkor_akkor meg szeretnám tudni, hogy mit kaptam. Amikor
Keresztánnyá lettem, akkor tudni akartam, hogy mi az enyám.
Igy ha nekem egy àrkàdom lenne, akkor vágigmennák rajta,
kihçznák minden fiãkot ás megnáznám hogy mi van benne, ás
àtnáznák ide, ás megnáznám, hogy mi van benne; ha valami egy
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kicsit magasabbnak názne ki, akkor vennák magamnak egy
látràt, ás felmàsznák ahhoz. Megnáznám, hogy mi az. Ha
valami egy kicsit çgy tænne hogy nem árem el, akkor
letárdelnák ás elkezdenák imàdkozni mindaddig amâg ahhoz fel
nem emelkednák. Az hozzàm tartozik! Isten megâgárte. Isteni
gyãgyâtàs, az Isten Ereje, ás mindezek a jelek ás csodàk amiket
Å megâgárt.
139 Te azt mondod, “Branham Testvár, hogy mækädnek ezek a
dolgok?” Az Isten âgárete àltal. Àmen.
140 Àbrahàm Magja! Dicsåság! Jãl árzem magam. Talàn
årèltnek názek ki, ás årèltèl viselkedek, de csak hagyjatok
bákán. Án âgy jobban árzem magam, mint amikor màskápp
voltam. Làtjàtok?
141 14. rász, elmegyènk Àbrahàmhoz, ás most felismerjèk a 14.
rászben hogy mi tärtánt. A kiràlyok odajättek az orszàg
kèlänbäzå rászeirål, ás szävetságesek voltak Sodoma
kiràlyaival, ás bementek ás elvitták Sodomàt, ás elvitták Lãtot;
Àbrahàm testvárát az Çrban, kivitták, az å langymeleg felekezeti
testvárát, ás elmentek vele. Most emlákezzetek, hogy Isten áppen
akkor mondta Àbrahàmnak, hogy a fäldän minden az ävá.
142 “Ás a szelâdek äräklik a fäldet.” Azt mondjàk, hogy årèltek
vagyunk? Àt fogjuk venni a fäldet, ami a fäldän van! Biztosan,
mi annak äräkäsei leszènk.
143 Názzátek meg Sàtànt, amikor azt mondta Jázusnak, “Ha
leborulsz ás engem imàdsz, akkor odaadom Neked ezt a
vilàgot.” Az ässzes orszàgot az Ärdäg irànyâtja, mindegyiket.
Jázus âgy mondta. A Biblia ezt mondja. Minden nemzetet ás
minden kiràlysàgot az Ärdäg irànyât. Ás Sàtàn azt mondta,
“Ezek az án tulajdonaim. Ezek az enyámek. Neked adom åket,
ha engem fogsz imàdni.”
144 Jázus tudta, hogy Å äräkälni fogja azokat a Milleniumban,
âgy ezt mondta, “Tàvozz Tålem Sàtàn.” Tudta, hogy Å annak
Äräkäse.
145 Ás ma årèlt emberekrål beszálnek, akik imàdjàk az Urat ás
çjjàszèlettek. Åk fálnek az “çjjàszèletástål”. Nekik egyszeræen
nem tetszik az ätlet, ás helyette betettek valamit. Az egyik
helyettesâtette a kázràzàst; a màsik, egy kis vâz fräcskälás; egy
màsik, hogy nyçjtsd ki a nyelvedet, ás vegyál egy barab
kenyeret; a màsik, tàncolj kärbe a padlãn. Ez egy Szèletás!
Amint az elåzå este mondtam, “Egy szèletás csçnya, engem
nem árdekel hogy hol van az. Akàr egy malac ãlban van, vagy
egy kãrhàzi szobàban, ha az egy szèletás, akkor az egy
piszkossàg.” Ás çgy van az Çjjàszèletás, Az ässzetär táged, de
abbãl a piszokbãl çj Álet jän. Àmen. Igen.
146 Àbrahàm tudta, hogy minden az ävá, ezárt aztàn amikor
Lãt bejätt, å azt mondta, “Most vàrj egy percet.” Lãtot az
ellenság kegyetlen kezei kivitták. Å azt mondta, “Å az án
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testvárem, ás án utàna fogok menni.” Most emlákezzetek, hogy
ott kärèlbelèl hát vagy nyolc kiràly jätt ässze, ás lementek oda,
elvettek mindent ás elsäpärtek azokkal. Ás mikor kimentek,
Àbrahàm vette az å szolgàit, ás utàna ment azárt, hogy
visszahozza az elveszett testvárát. Ez a valãdi Keresztány,
elment az å elveszetett testváre utàn! Mit csinàlt amikor
megtalàlta åt? Megälte a kiràlyokat; azutàn visszatárt,
visszahozva a testvárát a csata utàn.
147 Figyeljetek, ott volt egy Kiràly, aki kijätt hogy talàlkozzon
vele amikor visszajätt, Melkisádek. Melkisádek, mi volt Å? Nem
volt apja, nem volt anyja. Soha nem szèletett meg, ás soha nem
halt meg. Apa nálkèl, anya nálkèl, sem napjainak kezdete, sem
áletánek váge nincs. (Ez nem az Isten Fia volt; mert Neki volt
Atyja ás anyja, megszèletett ás meg is halt, majd çjra feltàmadt.)
De ennek az Embernek soha nem volt apja, sem anyja, Å Isten
volt! Biztosan, ez az egyedèli Dolog, amely Äräkkávalã.
148 Ás Å talàlkozott Àbrahàmmal, miutàn váge lett a csatànak,
ás megmutatta azt Àbrahàm Magjànak; miutàn mi elmegyènk
az elesett testvárènk utàn, ás váge a csatànak. Mit kânàlt
Melkisádek? Bort ás kenyeret, az çrvacsorai käzässág. Àmen.
Amikor váge a csatànak, testváreim! Amikor visszajän, ás çjra
visszahozza az å elveszett testvárát, helyreàllâtja åt. Ás amikor
váge lett a csatànak, Melkisádek talàlkozott vele ás odaadta
neki az çrvacsorai käzässáget. Jázus azt mondta, “Nem fogom
enni vagy inni a bornak gyèmälcsát mindaddig, amâg veletek
nem eszem çjbãl az Án Atyàm Orszàgàban.” Igen, uram. Most
váge volt a csatànak, ás Àbrahàm visszajätt, a 14. rász; ás a
Gyåztes talàlkozott vele, amikor å visszajätt a Gyåztessel.
149 Most az I. Mãzes 15, mielått befejezzèk, mert most màr be
kell fejeznènk. Figyeljetek egy tovàbbi dologra, mielått
elmegyènk.
150 Ás nekem ezt holnap este çjra fel kell hoznom, mert
egyszeræen nem jutottam el a támàhoz, mág elárkezek a
helyemhez, a Jehova-Jireh-hez. Oda akarok jutni, ha az Çr is
çgy akarja.
151 Most a 15. rászben itt van nekem az, hogy a szävetság meg
lett eråsâtve Àbrahàmnak, a szävetság megeråsâtáse. Màs
szavakkal ez az, amikor Isten megeskèdätt, ás amikor Isten
megtette az âgáretet ás megeråsâtette az âgáretet Àbrahàmnak.
A 15. rászben mi felismerjèk az eskènek azt a megeråsâtását
amit Isten mondott.
152 Àbrahàm azt mondta Istennek, “Az án hàzam äräkäse mág
mindig ez a damaskusi Eliázer.”
153 Ás Å azt mondta neki, “De az nem a te äräkäsäd, mert az
aki a te sajàt bensådbål szàrmazik, å a te äräkäsäd.” Ás Å
megâgárte neki.

Å azt mondta, “Honnan fogom ezt megtudni?”
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154 Ás most testváreim, van itt valami, ami fel fog benneteket
ábreszteni! Figyeljátek Åt. Azt mondta, “Menj ás hozzàl Nekem
egy hàrom áves nåstány kecskát, egy nåstány èszåt, amely
hàrom áves, ás egy hàrom áves kost.” Ás Àbrahàm elhozta
azokat, ás kát galambot^egy gerlicát ás egy galambot.
155 Nos, a gerlicánek ás a galambnak van egy jelkápe; ezek a
hàrom áves àllatok, ás azokbãl hàrom volt. Most Å el akarta
kászâteni a szävetságet, meg akarta eråsâteni a szävetságet.
Most figyeljetek nagyon, ás ne mulasszàtok el. Ás azutàn mi
holnap este folytatjuk azzal, amikor az Çr çjra talàlkozik itt
vele, ha az Çr is çgy akarja. Figyeljetek.
156 Most Å azt mondta, “Hozzàl Nekem egy_egy hàrom áves
èszåt, egy hàrom áves kecskát, ás egy hàrom áves kost, egy
galambot, ás egy gerlicát.”
157 Àbrahàm pedig elment ás elhozta az àllatokat, majd
fálbevàgta åket ás darabonkánt odahelyezte; de a gerlicát ás a
galambot, å nem vàgta kettá, a gerlicát ás a galambot. A gerle
ás a galamb ugyanabbãl a csalàdbãl szàrmazik. Igy ez
jelkápezte az Isteni gyãgyâtàst, amely mind a kát szävetságben
hit àltal van, làtjàtok, hogy åk meggyãgyultak; egyszeræen az
egyik a màsikhoz, a màsikhoz. Ha az Ã szävetságben volt Isteni
gyãgyâtàs, akkor mennyivel inkàbb van Ebben! Làtjàtok, ha a
rági àldozatnak volt gyãgyâtàsa, akkor mi a helyzet Ezzel,
amelyik sokkal jobb! Làtjàtok?
158 Nos, viszont figyeljátek meg, hogy mit tett å itt. Vette azt a
hàrom àllatot ás kettávàgta åket, majd darabonkánt
odafektette. Ás azutàn Àbrahàm visszament. Nos, az volt az
àldozat. Ás figyelt amâg a nap le nem ment. Ás madarak jättek
le az ágbål, Àbrahàm àldozatàra, keselyæk. Ás Àbrahàm kiæzte
åket, elzavarta åket.
159 Ez minek a jelkápe? Àbrahàm Magjànak az utolsã
napokban, amely ärdägäket æz az Àldozattãl, elæzi az
Àldozattãl. Isten megâgárte ezt, az Àldozatot, Krisztust, Aki
ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká, ás az ässzes hitetlen
szellem megprãbàlja Azt elnyelni. Az Isten embere, az
Àbrahàm Magja ott àll ás kiæzi az ärdägäket, elæzi Attãl!
Megeråsâtve most a szävetságet, a megeråsâtás megmutatja,
hogy Àbrahàm Magja a^án a hæságes kiràlyi Magra
gondolok. Emlákezzetek, hogy a testi mag hibàzott, mert az a
tärványt fogadta el a kegyelem Igáje helyett. Ás âgy tärtánt ez
ebben a “làrmàzàsban,” a Pogànyok käzätt az utolsã
napokban. De van egy Mag, egy kiràlyi Mag az Igável, amely
hæságesen megàll, kiæzve az ärdägäket, nagy jeleket ás
csodàkat táve, ás elvesz minden hitetlenságet az Igátål, ás çgy
az Àldozatot tisztàn tartja, az Igát szentkánt tartja, Azt
tiszteletteljesen megtartja; nem tesz semmit Ahhoz, semmit
nem tesz hozzà; amazokat egyszeræen tàvoltartja, årságben àll,
ás nem engedi, hogy bàrmi is megárintse Azt.
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160 Most figyeljátek meg, hogy egy mály àlom jätt Àbrahàmra,
halàl. Ás a mály àlom utàn å làtott egy tèzes kemencát, ami a
fèstälgå pokol, ahova minden bænäsnek be kellene mennie. De
azelått haladt ott egy kis fehár Vilàgossàg. Figyeljátek azt a kis
fehár Vilàgossàgot, amint àtment azok käzätt a kettávàgott
àldozatok käzätt, bement käzájèk, Isten elvágzi az Å
megeråsâtását arrãl, amint Àbrahàm Magjànàl Å tenni fog.
161 Nos, a Zsidãk mindig hitták, hogy Isten Egy. Ás Isten Egy.
De Å itt megmutatta ezek àltal a hàrom tiszta àldozatok àltal,
hogy Istennek a hàromsàga be lesz mutatva Egyben testileg az
Istenságben.
162 Most figyeljátek, meg a rági_a rági idåkben, a keletiek
napjaiban, amikor egy szerzådást kászâtettek, âme, âgy
csinàltak åk. Mintha jännánk ás megälnánk egy àllatot, azt
kettávàgnànk ás megàllnànk az àllat käzätt, ás ott megârnànk a
szävetságet. Most Kânàban^
163 Ahogy Japànban, amikor szävetságet kätnek, vesznek egy
kis sãt ás ott àllnak ás âgáretet tesznek, majd sãt hintenek
egymàsra. Ez az, ahogy Japànban szävetságet kätnek, sãt
hintenek. A sã az egy âzesâtå, làtjàtok. Ás åk sãt hintenek
egymàsra, ez egy_ez egy_egy szävetság.
164 Most Amerikàban mi çgy kätènk szävetságet, hogy
elmegyènk ás falunk valamit, majd kezetràzunk, “Add a kezed,
fiç. Megegyeztænk?” “Megegyeztænk!” Ez egy szerzådás.
165 De a rági idåkben, Àbrahàm idejáben, åk çgy kätättek
szävetságet, hogy megältek egy àldozatot, ás megàlltak az
käzätt az àldazat käzätt; azutàn pedig megârtàk a szävetságet
egy darab bàrànybårre, majd kettátepták. [Branham Testvár
kettátáp egy darab papârt, ás bemutatja_Szerk.] Az egyik vette
az egyik darabot, a màsik a màsikat. Most amikor ez a szävetság
hitelesâtve lett ás ässze lett hozva, akkor azt senki nem tudta
utànozni. Làtjàtok, annak betærål betære ässze kellett illenie,
pontosan çgy, ahogy volt. Ez megmutatja, hogy eme darab jogos
tulajdonosànak van egy rásze, Ez ugyanaz a szävetság, hogy
ennek ässze kell jännie ás pontosan ugyançgy ässze kell illenie.
166 Isten megmutatta ott Àbrahàmnak, hogy az å Magjàn àt,
Maga Isten lesz testtá ás azutàn kettá kell vàlasztatnia a
Golgotàn; ahol Krisztus, láván Isten a fäldän, kettá lett
vàlasztva. Isten kettátápte Åt, Àbrahàm kiràlyi Magjàt, ás
kivette Belåle az Áletet; majd feltàmasztotta a Testet, hogy
felèljän az Å Trãnjàra a Mennyben; ás visszakèldte az Å
Szellemát a Gyèlekezetre, hogy a Gyèlekezetnek ugyanaz a
Szelleme legyen_ugyanaz, mint Krisztusban volt, hogy
ässzejäjjenek, ás âgy Krisztust ugyanazzà tegye tegnap, ma ás
mindäräkká! A szävetság megeråsâtáse, Isten megeråsâti a
szävetságet. Isten elvàlasztja, eltápi Krisztustãl, az Å Fiàtãl az
Áletet, kiveszi Belåle a Szellemet; amint kettávàgta azokat az



28 A MONDOTT IGE

àllatokat, ás megàllt käzättèk. A Vilàgossàg, Maga Isten
käzájèk ment megmutatva, hogy Å vàlasztotta kettá a Testet: a
Magot, a kiràlyi Magot, ás velte a szellemet ás visszakèlde Azt
a gyèlekezete. Ás a mai Gyèlekezet, amely megy, hogy
Krisztussal talàlkozzon kell, hogy ugyanazt a Szellemet
birtokolja, amely Neki volt, mert annak Betærål Betære, Szãrãl
Szãra egyeznie kell. Ás Å az Ige! Jázus azt mondta, “Å
(szemályes návmàs) “aki hisz Ánbennem, azokat, amiket Án
teszek, szintán meg fogja tenni.” Megeråsâtve a szävetságet, ás
az az Álet, amely Krisztusban volt, a Gyèlekezetben, Àbrahàm
kiràlyi Magjàban lesz.
167 Egy pillanat testváreim, Pènkäsdkor. Amikor åk ott voltak
a felså szobàban^Ha màr voltatok ott ás làttatok egy valãdi
àbràt çgy, ahogy az le volt rajzolva, åk kärbementek egy
lápcsån kâvèl ás felmentek a felså szobàba. Volt nekik ott egy
kis ágå olaj-gyertyatartãjuk. Ott voltak fent tâz nap ás tâz ájjel,
az ässzes ajtã bezàrva. “Ás hirtelen a Mennybål egy hatalmas
zçgã szálhez hasonlã jätt, ás Az betältätte az egász hàzat, ahol
èltek. Hasadt nyelvekhez hasonlã tæz, villàsnyelvæ tæz èlt
mindegyikèkre. Mindnyàjan betältekeztek Szent Szellemmel,
kifutottak az udvarra, çj nyelveken szãlva.”
168 Figyeljátek meg, hogy mi volt az a villàsnyelvæ? A
Tæzoszlop, a Szent Szellem, Isten, az Angyal, amely åket
àtvezette a pusztàn, Az, Aki elåttèk szemmellàthatãvà lett. Isten
kettávàlasztotta Änmagàt ás elosztotta Magàt a náp käzätt, a
Szent Szellem, ás mi vagyunk egyètt az álå Isten Gyèlekezete.
Egy szävetság! “Àbrahàm ás az å Magja utàna, a kiràlyi Mag.”
Az az Álet amely Krisztusban volt, a Gyèlekezetben van ás
ugyanazokat a cselekedeteket teszi, melyeket Krisztus tett.
Àmen. Micsoda egy csodàlatos dolog, baràtaim!
169 Áppen ideje van, ás nekem egyszeræen be kell ezt fejeznem.
Igen, tçl hosszçra fogom nyçjtani. Án_án^Rendben lenne,
ha holnap este án ezt çjra innen folytatom? Annyira szeretnák
eljutni Jehova-Jireh-hez. De szeretnám ha làtnàtok, hogy mi
az, hogy Keresztánynek valljuk magunkat, testváreim, mit
jelent, ideje hogy a gyèlekezet^Ha Isten megtette ezeket az
âgáreteket, akkor ezek igazak. Be kell, hogy teljesedjenek.
170 Hajtsuk meg a fejènket csak egy pillanatra. Ez nyers ás
kemány. Ez vàg. Nem szeretem ezt tenni. Az a prádikàtor azt
mondta nekem, “Branham Testvár, miárt teszed ezt-ás-ezt?”
171 Án azt mondtam, “Nekem nincs olyan televâziãs programom
amit tàmogatni kellene, vagy ràdiã. Án egyszeræen âgy megyek,
ahovà csak tudok.” Azt mondtam, “Ki mondanà meg nekik?
Kell hogy legyen valahol egy hang, amely megmondja.”
172 Most Isten itt van, baràtaim. Ás ha ti magatokat Àbrahàm
Magjànak hâvtàtok, ás azt gondoljàtok hogy^Most ne^
Figyeljetek baràtaim, ez a ti lelketek. Ez a ti lelketek. Ne
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kockàztassatok, mert lehet hogy maeste az utolsã alkalom,
amikor esályetek van. Ha szágyellitek az áleteteket, amikor
magatokat Isten gyermekánek tartjàtok, ás çgy áltek ahogy
áltetek; ás hiszitek, hogy az Isten Igáje igaz, ás helytelenek
vagytok, akkor szeretnám hogy egy pillanatra imàdkoznàtok,
ás kárjátek Istent, hogy vizsgàlja meg áleteteket. [Branham
Testvár szènetet tart._Szerk.] Csak imàdkozzatok. [Branham
Testvár szènetet tart.]
173 Mennyei Atyàm, ez sokunk szàmàra az utolsã este lehetne.
Arra gondolunk, amikor egy pàr estável ezelått Los Angeles-ben
egy hetven áves idås asszony ott èlt, majd odament az oltàrhoz
ás àtadta áletát Krisztusnak. Aznap ájjel meghalt az àgyban. Az
Isten kegyelme, az utolsã ãràban. Miutàn çgy ált azokban az
ávekben análkèl, hogy ismerte volna Åt, azutàn elhâvta åt az
utolsã ãràban. Bàmulatos kegyelem.
174 Atyànk Istenènk, szãlj a szâvekhez itt ma este. Te ismered
ennek a szàndákàt. Te tudod Atyàm, hogy_hogy el kell hogy
jäjjän egy idå, amikor valamit tenni kell. Mi_mi làtjuk az
àllapotot, ás azt ahogy àllandãan rosszabbà vàlik. Ás
felismerjèk, hogy a Pènkäsdi gyèlekezeti kor az utolsã
napokban, a Laodiczeai Gyèlekezeti Kor, az egyetlen, amelyben
Krisztus ki lett táve a gyèlekezetbål, ott àll ás kopog, amint
megprãbàl vissza bejutni. Ãh Istenem, lágy irgalmas.
175 Ás ahogy leszidtam a testvárnåinket ma este Uram, tudasd
velèk, hogy rágen ott a kezdetben, amivel az kezdådätt, az Áva
volt. Ás çjra itt van. Az Evangálium az Ige àltal jätt be, ás hogy
mikáppen cselekedett å azzal amit tett (ás názzèk meg ma) az
árvelás àltal; názzènk az anyjàra, hogy amit å gondolt az màs
volt, ugyanaz a Biblia.
176 Istenem, a mi testváreink, amint nekem kemányen kellett
beszálnem hozzàjuk Uram. Án buzgã vagyok, án_án_án
szeretem åket. Te tudod Uram, hogy âgy van. Án_án_án
harmincegy ávet letettem ártèk, ás Te megeråsâtetted az Igádet,
ás minden màst. Uram, án nem tudom, hogy mi màst tegyek.
De amikor làtom a gyèlekezetet, amelyet szeretek, a Pènkäsdi
gyèlekezetet, azt amelyik mägättem àllt ás tàmogatott engem;
Istenem, a keresztány szeretet az, amely Veled kivàgattat abbãl
minden gonoszt. A szeretet az, amely ezt Veled elvágezteti,
Atyàm. Te tudod, hogy az. Ás megprãbàlom elmondani az
embereknek, “Ne prãbàljatok meg kimenni oda, hogy azokat a
dolgokat tegyák.” A_a sorompãk le lettek engedve, ás ki lettek
szàmunkra keltve a kèlänbäzå tantátelek ás dolgok àltal azok,
amiket behoztunk a gyèlekezetbe, ás eltàvolodtunk a csodàk
napjaitãl, eltàvolodtunk az Isteni gyãgyâtàstãl, eltàvolodtunk
a_attãl a mãdtãl, ahogy az embereknek viselkednièk ás
ältäznièk kellene.
177 Ás Te kätättál egy szävetságet Àdàmmal, ás egyet Ávàval;
kèlänbäzå szävetságeket tettál, ás ässzesságáben kèlänbäzåt, ás
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azt mondtad, hogy helytelen az asszony szàmàra, ha çgy
viselkedik mint egy fárfi. Neki nåiesnek kellene lennie,
nåiesnek, ás nem fárfiasnak. Ás ma å megprãbàl fárfias lenni; a
fárfi, pedig nåies.
178 Uram, ás_ás ezek ápp itt az utolsã napokban, ápp itt a
Nyugati Parton, ápp itt a civilizàciã vágán, çgy talàljuk, hogy
az asszonyok pontosan çgy cselekszik a romlottsàgot, ahogy
azt elåszär tetták. Ás âme itt van, bekerèlt a mi testvárnåink
käzá. Ãh Istenem, ez ápp az, ami ässzetäri az án szâvemet,
Uram. Ás án tudom, hogy ha ez engem (egy bænäst) ilyen
árzássel tält el, akkor mit tesz ez Neked, amikor làtod hogy egy
istennåvá vàlt. Ás ez a bænnek pompàzatos hollywoodi
ragyogàsa! Ás az helytelen volt szàmukra, hogy moziba
menjenek, azutàn az Ärdäg bedobta azt egyenesen a hàzukba,
ás_ás mindenfále ellenårizetlen programokat, ás käzänságes
dolgokat az utcàkon.
179 Ás, ãh Istenem, ez egy_ez egy årèlt idå. Ez egy neurotikus
idå. Ez_ez egy olyan idå, amikor az emberek nem àllnak meg
hogy figyeljenek, ás felèlvizsgàljàk. Ás árzásek, meg hasonlãk
alatt mág azt àllâtjàk, hogy Àbrahàm Magjai. Istenem, ahogy
Te mondtad hogy lesz, hogy a szellemek olyan hasonlãak
lesznek az utolsã napokban, az utànzàsok àltal, hogy majdnem
becsapjàk a vàlasztottakat is, ha lehetságes lenne. Ás itt van ez.
Istenem, ne engedd ezeket az embereket, ne engedj egyet sem,
hogy ezt tegye. Kárlek Atyàm. Imàdkozom ártèk,
mindegyikèkárt. Az Çr Jázus Neváben add meg ezt.
180 Most amâg a fejènk le van hajtva. Mindent megteszek
ártetek. Ás ha csupàn gonoszsàgbãl szidnàm le az embereket,
akkor Isten soha nem lenne velem; nem árdemelnám meg hogy
itt legyek, hanem azt, hogy kint legyek valahol fàt vàgva, vagy
valami. De baràtaim, ez_ez az igazsàg, kutassàtok àt ás
názzátek meg, hogy ez nem a Szentâràs-e. Ás ennek ki kellett
jelentetnie az utolsã napokban.
181 Most elággá åszinták vagytok? Valãban azok vagytok ott
lent a kèlså káreg alatt, egy valãdi igazi valami van nàlatok,
hogy hajlandãak vagytok elismerni azt, hogy helytelenek
vagytok? Mialatt minden fej meg van hajtva, minden szâv, ás van
egy mály ènnepályes odaszentelás, felemelnátek a kezeteket ás
mondanàtok hogy “Imàdkozz ártem Branham Testvár.
Helytelen vagyok. Isten kegyelme àltal helyre fogom hozni”?
Isten àldjon meg táged, táged, táged, táged. Helyes, emeljátek fel
a kezeteket, mert Å làtja. Az erkályeken, Isten làt táged.
Emeljátek fel kezeiteket. Ti ás te visszacsçszottak vagytok?
182 Most itt náhàny asszony rävidhajjal èl, án nem emeltátek
fel a kezeteket. Mi van veletek? Helytelen vagytok! Ne
prãbàljatok meg Istennel âgy talàlkozni. Olyan bizonyosan
kàrhoztatva lesztek, mint ahogy án itt àllok a szãszáken. Azt
akarjàtok mondani, hogy a Pènkäsdi gyèlekezet olyan
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àllapotba kerèlt, hogy_hogy_hogy çgy meg van kemányedve,
hogy màr szágyelli bevallani, hogy ez helytelen? Ne tegyátek
ezt. Isten legyen irgalmas hozzàtok.
183 Án hiszek. Legyen hitetek. Hadd vàrjak çjra. Isten àldjon
meg odaàt ádes. Isten àldjon meg testvárnå. Ez jã. Emeljátek
fel^Ez^Isten àldjon meg. Rendben van. Elismerheted most;
reggel màr tçl káså lehet, egy ãra mçlva màr tçl káså lehet.
Isten àldjon meg. Ez åszinteság. Isten àldjon meg. Mondjàtok,
“helytelen vagyok.” Egy igazi szemályre van szèkság ahhoz,
hogy elismerje a helytelenságát. Ez valãdi valami. Isten àldjon
meg hälgyem. Isten àldjon meg hälgyem. Isten àldjon meg.
Rendben van. Igen, csak imàdkozzatok tovàbb. Isten àldjon
meg. Ha nem vennám ászre a kezedet, de Å làtja. Å ismer
minden gondolatot, amely a te elmádben van. Ez pontosan âgy
van. Isten àldjon meg, làtom a kezedet. Ez jã. Isten àldjon meg
fiatal hälgyem. Isten àldjon meg testvárnå. Ez jã.
184 Isten àldjon meg ott, ifjç hälgy. Igen, az áletçtjànak
fordulàsa. Mielått ezek a rági dolgok megkemányâtenák fiatal
szâvedet, fordulj most Istenhez ádes. Ez âgy van, tedd meg.
Nekem is van egy kislànyom odaàt aki korodbeli. Isten àldjon
meg, ádes. Isten àldjon meg. Igen, Isten àldjon meg testvárnå.
185 Mi a helyzet veled testvárem? Szágyelld magad,
megengeded, hogy a feleságed çgy viselkedjen ás rävidnadràgot
hordjon, ás çgy ältäzkädjän ás az utcàra menjen. Isten fiànak
hâvod magad? Nem szágyelled magad? Isten àldjon meg. Isten
àldjon meg uram. Isten àldjon meg. Ez âgy van, ismerd el hogy
helytelen vagy. Igen. Ha te^
186 “Aki elfedezi a bænát, az nem lesz jãszerencsás; aki
megvallja bænát, az irgalmat kap.” Isten àldjon meg. Vannak
mág? Hàtul az erkályen, ott fenn az erkályen. Å làt benneteket
ott fent. Ismer minden gondolatot, ami a szâvedben van.

Most emeljátek fel a fejeteket csak egy percre.
187 Azt mondom, hogy çgy ätven vagy hatvan szemály emelte
fel kezát ebben a helyiságben, fiatalok ás äregek. Käszänäm.
Ezek valãdi hälgyek ás çriemberek. Becsèllek benneteket.
Van_van remány szàmotokra, amikor hajlandãak vagytok
elismerni, hogy helytelenek vagytok.
188 Mielått megteszem az oltàrhoz hâvàst, imàdkozni fogok
ezekárt a zsebkendåkárt.
189 Mennyei Atyàm, ezek a zsebkendåk beteg embereket,
anyàkat ás apàkat, gyermekeket kápviselnek, akik vàrnak. Azt
tanultuk a Bibliàban, hogy egyszer Szent Pàl testárål
zsebkendåket ás ruhadarabokat vittek el. Az emberek làttàk åt,
tudtàk, hogy az Isten Szelleme rajta volt. Pàl emlákezett arra,
hogy Elizeus mondta a Sumenita asszonynak, hogy azt mondta
Gáhàzinak, “Vedd ezt a vesszåt ás helyezd rà a gyermekre.”
Tudta, hogy amit megárintett az àldott volt. Pàl, åk
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zsebkendåket ás ruhadarabokat vettek a testárål, ás tisztàtalan
szellemek kimentek az emberekbål, betegságek tàvoztak. Most
Urunk, mi nem vagyunk Szent Pàl, de Te mág Isten vagy,
ugyanaz az Isten.
190 Egy napon Izràel çton volt, egyenesen a kätelesság vonalàn,
çtban az âgáret fäldjáre. Ás valami elvàlasztotta az âgáret
fäldjátål, a Väräs tenger. Egy ârã azt mondta, “Isten letekintett
a Tæzoszlopon àt márges szemekkel, ás a tenger megijedt, ás
visszagärdâtette falait ás megnyâlt egy szàraz äsvány Izràel
szàmàra, hogy àtmenjenek az âgáret fäldjáre.”
191 Istenem, amikor ezeket a zsebkendåket elviszik a
betegekhez ás lesçlytottakhoz, akkor tekintsen le a Mennynek
Istene az Å Sajàt Fiànak Várán àt, ás az Ärdäg, aki fogja ezeket
a beteg embereket, ijedjen meg ás menjen el amikor ma este
ennek az ässzejävetelnek zsebkendå-jelei odakerèlnek, ahol Ige
ás Igazsàg be lett teljesâtve; a betegek ás lesçlytottak
gyãgyuljanak meg; a szâvek, melyek megtärtek ás lemennek a
Fazekas Hàzàhoz egy pàr perc mçlva; add meg, hogy az Ärdäg
eltàvozzák, ás az emberek àtmenjenek a jã egászságnek
fäldjáre, amit Isten megâgárt nekik. Án ezeket a zsebkendåket
ebbål a cálbãl elkèldäm a Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

192 Ás Isten ismeri a szâvedet. Ismeri az àllapotodat. Csak hogy
megmutassam; ás hadd mondjam el nektek, hogy van itt egy
nagy csomã ember, akik nem emelták fel a kezeiket, kiknek fel
kellett volna emelnièk. Most ha án felszãlâtalak egyenesen errål
az emelványrål ás elmondanàm hogy ki vagy, akkor ez
megsártená valakinek az árzáseit. Nos, ti màr làttàtok, hogy án
ezt sokszor megtettem. Felismertem, hogy Jázus azt mondta,
“Hadd nåjän a konkoly ás a bçza egyètt. Az angyalok el fognak
jänni ás ässzekätik a konkolyt ás elåszär azokat ágetik meg.”
193 Ás most van az ässzekätási idå. Mindegyikèk be fog menni
az egyhàzak szävetságábe, az ässzes felekezet. Ez âgy van. Ez
âgy van. Vilàgszävetság, az Egyhàzak Tanàcsa, minden
felekezet egyenesen belemegy, a nagy dolog tärtánik.
Mindegyik visszatár Rãmàba áppçgy, ahogy megâgárták, “a
fenevad kápáre kászâtett káp,” az erå, a gyèlekezetek
szävetságe, pontosan çgy, ahogy Isten mondta, hogy meg fog
tärtánni. Ime itt vannak, ás engedik, hogy menjetek, ás
elmondjàk nektek hogy az rendben van ha ezt teszitek, ás
fálnek bàrmit is mondani errål, fálnek hogy valahol
megszegnek egy ebádjegyet.
194 Hadd mondjak nektek valamit testváreim, testvárnåim,
Isten kijelenti nektek, hogy án szeretlek benneteket. Nem azárt
hogy kèlänbäzzek; hanem hogy becsèletes legyek. Ne
kockàztassatok semmit. Nem futnàtok bele egy piros làmpàba
a testetek miatt. Mi a helyzet a lelketekkel? Ne menjetek àt
Istennek egyetlen piros làmpàjàn sem.
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195 Náhànyan betegek vagytok. Higgyetek teljes szâvetekbål.
Valaki aki kátságbe van esve valami miatt, csak legyen hited.
Án meg fogom mutatni nektek, hogy Å valãsàgos, hogy ez az
Igazsàg, vagy nem. Àbrahàm, emlákeztek arra, hogy az Angyal
hozzàjätt ás hogy mit tett Å? Názzátek meg hogy ez ugyanaz a
dolog-e.

196 Itt van egy kis hälgy, aki ápp itt èl, ápp itt kint, ràkja van.
Cisztàja van, ás mætátre elå van kászèlve. Most ràm náz, ás a
nyakàban azok a väräs gyängyäk. Portlandbãl vagy. De ha
te^ Ha ez âgy van, akkor emeld fel a kezed. Igy van ugye?
Làtjàtok? Nem ismerlek táged, idegenek vagyunk. De ez az
igazsàg. Most hogyan èlhetsz ott elegendå hittel ahhoz, hogy
megárintsd Krisztus käntäsát, amikor a Vilàgossàg Angyala
fälád jätt âgy, Istennek a kegyelme? Fogadd el Ezt hälgyem.
Hidd. Nem csak ezt, hanem hidd az egász Evangáliumot.

197 Itt èl egász hàtul egy asszony. Názz ide hälgyem. Gerinc
problámàban szenvedsz. Higgyál teljes szâvedbål. Igen, idegen
vagy szàmomra. Higgyál teljes szâvedbål ás gyãgyulj meg.

198 Ott èl egy fárfi melletted, haza kell mennie. Nem tud sokkal
tovàbb maradni. Baj van a fèlável. Baj van a^ Megfàzott, ás az
kähägást okozott. Nem tud kilàbalni belåle, ez_ez egy fajta
sok_sok komplikàciã àllt be. Ez âgy van uram. Te valamilyen
gyàrban dolgozol, mint egy rakátagyàr, vagy valami hasonlã.
Vissza kell menned a munkàdba. Án idegen vagyok szàmodra.
Ha ezek a dolgok igazak, akkor emeld fel a kezed. Rendben van.
Ha elág hited volt hogy megárintsd az Çr Jázust, akkor miárt ne
lennál egy valãdi fárfi ás hinnád teljes szâvedbål?

199 Ott èl hàtul egy hälgy, neki valamilyen fajta bårbetegságe
van a kezán. Mág azt sem tudja, hogy mi az. A doktor sem
tudja hogy mi az. Màr ávek ás ávek ãta megvan neki. Ãh, å ezt
el fogja mulasztani olyan bizonyosan, mint a vilàg. Daniels
asszony, McDaniel asszony. Ime itt van. Ida McDaniels,
higgyed teljes szâvedbål. Nem ismerem az asszonyt, soha nem
làttam åt. De ott van a Fány fälätte.

200 Mi Ez? Å ismer táged! Tudja, hogy helytelen vagy! Ugyanaz
az Isten, Aki rajtam keresztèl âgy beszál, Å beszál rajtam
keresztèl az Igán àt is.

201 Nos, mindenki itt, aki felismeri az Isten Jelenlátát ás tudod
hogy helytelen voltàl, gyere most az oltàrhoz. Gyere ide csak
egy percre, hogy imàdkozzak árted. Ha tudod hogy helytelen
voltàl, ás meg akarod vallani, hogy helytelen vagy. Mostantãl
kezdve egy valãdi Keresztány akarsz lenni, akkor gyere ide az
oltàr kärá. Egyszeræen nem akarom szãlâtani a neveteket,
mert_az nem lenne Keresztányhez illå. Ott fenn az erkályen,
gyertek le, ez a ti alkalmatok. Gyertek le most! Gyere az
oltàrhoz ás mondd “Jäväk Uram.” Bænäs, indulj meg az
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oltàrhoz, mert ez lehet a te utolsã lehetåságed. Nem jännál,
mialatt mi^az orgona jàtsza csodàlatosan, “Jäväk Uram,
most jäväk Hozzàd.” Rendben van, most mindenki ánekeljen.

Jäväk Uram!
Most jäväk Hozzàd!

202 Nem jännátek? Gyertek le az erkályrål, gyertek le. Gyertek
ide. Mi a helyzet veletek emberekkel, akik azt valljàtok, hogy
Keresztányek, Àbrahàm Magja vagytok? Isten àldjon meg
benneteket asszonyok. Isten àldjon meg benneteket testvárnåim.
Igen. Isten bizonyosan tisztelni fogja. Ti becsèletesek vagytok.
Talàn a pàsztorotok elmulasztotta elmondani nektek. Menjetek
haza ás vegyátek a Bibliàtokat, ás keressátek meg hogy âgy van-
e, vagy nem. Ti tudjàtok, hogy ez âgy van, mág mielått án bàrmit
is mondanák. Ti Pènkäsdi asszonyok, ti nem viselnátek kifestást
semmi àron. A Bibliàban semmi nincs a kifestásrål; csak
Jázabel, å kifestette az arcàt, meg dolgok, festákkel ás
egyebekkel. De a Bibliàban benne van az, hogy viseljetek hosszç
hajat, “Nem illå dolog egy asszonynak mág imàdkoznia sem, ha
a feje fel van nyârva, a haja le van vàgva.
203 “Hozzàd^” Rendben akartok lenni Istennel, a
Jelenlátáben, amikor Å itt van? Rajta! Àlljatok fel, ás àlljatok
ki Åárte! Àlljatok fel a làbaitokra ás gyertek le âgy szãlva,
“jäväk. Án_án teszek egy bemutatàst. Akaratom hogy az egász
vilàg tudja, hogy helytelen vagyok, ás rendben akarok lenni
Isten elått.” Gyertek most!

Jäväk Uram!
Most Hozzàd jäväk!
Moss meg, ás tisztâts meg engem abban a Várben
Amely a Golgotàrãl ämlätt.

Mindenki çjra!
Jäväk^
(Gyertek. Täbben vannak ott kint, ne

feledjátek. Igen, ez âgy van)
^moss meg, tisztâts meg engem a Te Váredben,
Amely a Golgotàrãl ämlätt.

204 Mág mindig jännek emberek, csak imàdkozzatok tovàbb.
Most baràtaim, án nem vagyok tçlsàgosan ràbeszálå. Án hiszem,
hogy az Ige megteszi az Å munkàjàt, amikor kiàrad oda. Ne
szomorâtsàtok meg a Szent Szellemet. Lehet, hogy ez az utolsã
lehetåságed, ami valaha is lesz; án remálem, hogy nem az. Tudod
hogy mit tesz az, hogyha làtod amikor beismered, hogy helytelen
vagy? Szàmomra az mondja, hogy van ott valami valãsàgos, hogy
te igazàn helyesen akarsz cselekedni. Most csak az orgonàval, ha
lehetne halkan, mialatt beszálek. Gyertek emberek, csak gyertek
egyenesen. Akarom, hogy tovàbb jäjjetek. Tudjàtok hogy mit
tettek ezek az emberek? Sokan käzèlèk bejegyzett gyèlekezeti
tagok, ás tudjàk, hogy án az Igazat mondtam.
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205 Nem án. Áppçgy, mint amikor Mãzes lement oda, hogy
beszáljen az embereknek az Çrrãl; ás az Çr a Tæzoszlop alãl
megeråsâtette az Igát ás megmutatta, hogy Az helyes. Ugyanaz
a Tæzoszlop áppen itt van velènk. Ez ugyanaz a Krisztus, ás
ugyanazt a dolgot teszi a Pogàny kor szàmàra, ahogy Å
megâgárte.

206 Mit kásztet ez velem, hogy higgyek? Azt, hogy igazok
vagytok a szâvetekben. Mi kásztet táged arra, hogy felàllj a
làbadra? Mert Valami ott volt kärèlätted, ami azt mondta,
hogy “Helytelen vagy.” Most ez Isten volt, mert náhànyan
szágyelitek hogy itt kell àllnotok az emberek elått, miutàn
megvallottàtok. De ez megmutatja, hogy ez a valãdi Valami Ezt
mondta, “Helytelen vagy,” ás Ez az Igável jätt, a felismerásen
àt. A^

207 Miárt lettek ezek az ajàndákok elkèldve a gyèlekezetnek?
Mi az elså ajàndák? Mi az elså dolog? Apostolok (ami
misszionàrius), prãfátàk, tanâtãk, pàsztorok, evangálistàk. Åk
mindannyian a Gyèlekezet täkáletesâtásáárt vannak.

208 Ás hovà jän az Çr Igáje, kihez? Az Çr Igáje mindig a
prãfátàhoz jätt, kátság nálkæl. Nem a prãfátàlàs ajàndáka; a
prãfátàlàs ajàndáka rajta van egy szemályen, ás azutàn a
màsikon. Egy prãfáta, az szèletik, Isten àltal eleve elrendelve.
Jázus Krisztus az Isten Fia volt, Istennek eleve elrendelt Fia.
Ásaiàs beszált jàhosrãl, Keresztelå Jànosrãl, hátszàztizenkát
ávvel mielått å megszèletett, hogy å “a pusztàban kiàltãszã.”
Isten mondta Jeremiàsnak, “Mielått mág te meg lettál formàlva
anyàdnak máháben, Án ismertelek táged ás megszenteltelek
táged, ás elrendeltelek táged prãfátàul a nemzetekhez.” Ás
amikor ti làttok egy prãfátàt megjelenni, akkor az âtálet käzel
van.

209 Nos, “Az âtálet az Isten Hàzàn kezdådik, Istennek nápável.”
Most mi helytelenek vagyunk! Helytelenèl tettènk. Ás án
hiszem, hogy azok akik ma este itt èlnek, Àbrahàmnak a Magja,
ás valãban eleve el vannak rendelve az Isten Vilàgossàgàra, hogy
ràjuk sèssän; amikor a Vilàgossàg ràverådik, akkor åk felàllnak.
Valaminek tärtánnie kell, åk ott vannak! Most ti itt vagytok,
hajtsuk meg a fejènket, ás valljuk meg a helytelenságènket.

210 Bænäs baràtom, ha te itt àllsz ebben a csoportban, ás
vannak náhànyan, szágyelld magad; de àldàsok legyenek
szàmotokra most, elfogadtàtok ás hittátek teljes szâvetekbål.

211 Ti Keresztányek, ti asszonyok, akik tudjàtok, án hiszem,
hogy ti jã asszonyok vagytok. Isten àldjon meg benneteket. Án
hiszem ezt. Isten ki tudja fejezni az án szâvem árzását felátek. Án
nem akarok gonosz lenni felátek, testvárnåk; nekem is van egy
feleságem, ás kát_kát fiatal lànyom. Án szeretlek benneteket
mint testvárnåimet.
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212 Ás testváreim, án nem akartam megsárteni az árzáseiteket,
de náha egy kis megràzàs az Igável segât benneteket.
213 Nos, ha helytelenek vagyunk, akkor mondjuk azt hogy
helytelenek vagyunk. Ás van_van kegyelem båságesen
szàmunkra ma este. “Aki megvallja a hibàit, annak szàmàra van
irgalom. Aki elrejti az å bænát, az soha nem lesz jãszerencsás.”
Mi a te bænäd? A hitetlenságed. Ha elrejted azt ás azt mondod,
“Nos, án áppen olyan jã vagyok mint a täbbiek.” Akkor te
helytelen vagy. Ás soha nem fogsz tovàbbmenni mint ameddig
most eljutottàl. Ebben az àllapotban fogsz maradni, ás soha nem
fogsz tovàbbmenni mindaddig, amâg àt nem láped a sorompãt ás
helyre nem hozod. Ne feledd, hogy nem tudod megtenni; àt kell
taposnod az Isten Igáján.
214 Ás mindaddig amâg álsz, addig erre mindig emlákezz.
Akàrmilyen hosszç ideig is álsz, de a mai estáre emlákezni fogsz.
Ne feledd, án neked az IGY SZÃL AZ URAT mondom! Ma
dálutàn ott èltem az erdåben ás imàdkoztam, ás Å szãlt hozzàm
errål itt, ás azt mondta, “Mondjad ás szãlâtsad, Án pedig fogok
tenni valamit árted.” Ás âme itt van.

Most imàdkozzunk.
215 Mennyei Atyànk, tisztelettel ás åszintán àllnak itt most a
bænäsäk ebben a hallgatãsàgban. Felkeltek èlåhelyèkrål ás
idejättek azárt, hogy egyszeræen megvallàst tegyenek. Vannak
Keresztányek is akik jättek, hogy megtegyák megvallàsukat.
216 Itt vannak a dràga kis testvárnåk, akik felett àtvillant a
Vilàgossàg, egászen lent a szâvèkben åk tudtàk, hogy
helytelenek, tudtàk, hogy a Biblia tanâtja ezeket a dolgokat, ás
most åk hajlandãak mindezeket feladni.
217 Itt àllnak testvárek is, dràga testvárek, az álå Istennek fiai,
akik tantátelek ás langymeleg àllapotok àltal kivàndoroltak a
vilàgba. Maeste visszajännek Atyàm. Åk visszajännek. Åk, åk itt
vannak.
218 Most Atyànk, felismerjèk, hogy amikor felàlltak làbaikra,
akkor megtärtek; az ässzes tudãs azt mondja, hogy nem tudsz
felàllni, hanem lent vagy tartva. De amikor felemelták kezeiket,
ás idejättek, akkor bebizonyâtottàk, hogy ott volt egy Szellem
bennèk, amely meg tudta hozni a däntást. Åk ezt Krisztusárt
hoztàk meg.
219 Jázus, itt van a Te Sajàt beszáded, án csak idázni fogom
azokat Felád.
220 Ma este odaadom Neked ezeket az embereket, mint a Te
szolgàd. Çgy tettem csupàn, ahogy Te mondtad nekem ma az
erdåben, ás âme pontosan az van itt, amit Te mondtàl, hogy
meg fog tärtánni. Ás vannak tançi azoknak a dolgoknak, itt
àllnak. Hogy bebizonyâtsad a Te_a Te Jelenlátedet, Te
àtmentál a hallgatãsàg käzätt, ás elmondtad az embereknek
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azt, hogy kik åk ás hol^amit tettek, ás âgy tovàbb, ismerted
az emberek neveit, ás hogy kik voltak åk ás mit tettek, ás mi
volt helytelen.
221 Ás most Te azt mondtad a Te Igádben, hogy “Aki megvall
Engem az emberek elått, åt Án is meg fogom vallani az Án
Atyàm ás a szent Angyalok elått. Aki szágyell Engem az
emberek elått, åt Án is szágyellni fogom az Án Atyàm ás a szent
Angyalok elått.” Most ezek a testvárnåk ás testvárek itt àlltak
az å tagjaik ás pàsztoraik, ás szeretteik jelenlátáben azárt, hogy
elmondjàk hogy_hogy nem szágyellnek Táged, hanem azt az
utat szágyellik, amit kävettek. Most án biztos vagyok abban
Uram, hogy Te megbocsàjtasz nekik. Megâgárted ezt. Azt
mondtad, “Aki meg vallja a bæneit, az irgalmat kap.” Ás åk
megvalljàk, ás irgalmat fognak kapni. Ás Te aki megtudod
gyãgyâtani a betegeket, ás azt mondod, “Hàt nem áppolyan
kännyæ azt mondani hogy, ‘A te bæneid legyenek megbocsàjtva
neked,’ mint azt, hogy ‘Vedd fel az àgyadat ás jàrj’?”
222 Án igánylem ezeket. Án_án mindegyikèket igánylem,
Uram. Prãbàltam megàllni Szàmodra mindezekben az
ávekben, ás a Te Igáddel. Ás ma este åk kiàlltak Árted, ás án
igánylem åket. Kiveszem åket a vilàg szàjàbãl, ás àtnyçjtom
åket Neked, Çr Jázus. Åk az Èzenet trãfeài ma este, az Isten
Igájáá. Tartsd meg åket Mindenhatã Isten a Te Szent Eråd
alatt. Hogy nävekedjenek, ás az Isten Vilàgossàga villanjon fel
az å áletèkben. Ezek a fárfiak ás asszonyok kezdjenek el
nävekedni Uram a Szent Szellem hatalmàval ás erejável.
Tärtánjen valami, amely megvàltoztatja az egász
gyèlekezetèket ás_ás az egász szomszádsàgot ott, ahol vannak.
Add meg Urunk. Odaadom åket Neked, åk a Tiáid. Åk_åk a
ma esti ässzejävetelnek, az Igánek a trãfeài, ami prádikàlva
lett. Igánylem az å áletèket a Jázus Krisztus Neváben. Akarok
velèk talàlkozni a màsik oldalon, ahol åk halhatatlanok, ás
çjra visszavàltoztak fiatalemberekká ás asszonyokkà, ás äräkre
fiatalok ás kedvesek lesznek. Åk a Tiáid Atyàm. Åk trãfeàk,
melyeket Isten adott az Å Fiànak, Krisztus Jázusnak az Å
Jelenlátánek ás az Isten Igájánek ereje àltal. Åk a Tieid, Atyàm.
Odaadom åket Neked Jázus Krisztus Neváben; igánylek
minden áletet, minden áletet, amely itt àll. Minden megvallàs el
van fogadva, minden bæn meg van bocsàjtva.
223 Ás mindenki, aki itt àll, án_án_án imàdkozom a Szent
Szellem erejáárt bennèk, hogy hajtsàk vágre, tegyák azt ami
helyes, hogy segâtse meg åket ebben a sätát ãràban, amikor a
vilàg annyira telve van ragyogàssal. Ás ãh Istenem, segâts
nekem holnap este, hogy_hogy hozzam szàmukra tisztàn ás
árthetåen, Uram; ás legyenek elvàlasztva ennek a vilàgnak a
ragyogàsàtãl, hogy kászen lehessenek a Krisztussal valã
talàlkozàsra, az Å Eljävetelánek idejekor. Add ezt meg, Atyàm.
Most hiszènk Benned.
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Ás mialatt fejènk meg van hajtva.
224 Mindegyikåtäk, akik làbaitokon àlltok, án nem hiszem,
hogy ti kâvàncsisàgbãl jättetek, mert ti nyers ás kemány
Evangáliumi prádikàciã alatt jättetek, ami vàg. De hiszitek,
hogy Jázus azt mondta, hogy “Senki nem jähet Hozzàm, ha az
Án Atyàm nem vonja, ás mindenki, akit az Atya Nekem ad,
jänni fog.” Nos, ez az Isten megeråsâtett Igáje. Å megmondta
Àbrahàmnak, å megâgárte ás fogadalommal megeskèdätt, ás
itt ti ma este hallottàtok az Isten Hangjàt, ás ezen az alapon
jättetek. Meg kellett hogy kapjàtok a bænbocsànatot! Ás
mindannyian elfogadtàtok ás hiszitek, hogy Isten
megbocsàjtsa a hibàitokat, ás ettål az estátål kezdve az Isten
kegyelme àltal ti Neki fogtok álni az áletetek hàtralávå
rászáben, ás mindent meg fogtok tenni, amit ez a Biblia tanât
szàmotokra, ás hiszitek hogy Isten megadja ehhez most a
kegyelmet, a ti mçltatok megbocsàjtàsa àltal; emeljátek fel
kezeiteket ás mondjàtok, “Hiszem teljes szâvembål.” Isten
àldjon meg benneteket.
225 Ti is mindannyian Keresztányek ott kint, akik bèszkák
vagytok ràjuk, mondjàtok “Dicsåság Istennek ártèk!” [A
gyèlekezet mondja, “Dicsåság Istennek ártèk!_Szerk.]
Mondjuk çjra. [Branham Testvár ás a gyèlekezet egyètt
mondja, “Dicsåság Istennek ártèk!”]

Most àlljunk fel a làbainkra mindannyian. Akarom az
akkordjàt a:

Szeretem Åt, szeretem Åt
Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsàrolta az èdvässágemet
A Golgotàn.

226 Most mindannyian, mindenki ánekelje felemelt kezekkel.
Rendben van.

Szeretem Åt, szeretem Åt
Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsarolta az èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

227 Nem árzitek magatokat kisçrolva? Az Ige valahogy nem
sçrolt ki benneteket ás nem árzitek jobban magatokat? Ugye?
228 Nem hiszitek hogy án egy_egy_egy csalã vagyok, ugye
nem? Hiszitek hogy az Igazat mondtam? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen!”_Szerk.]
229 Áppen most figyelem az Çr Angyalàt, Akit az emberek
felett làtok, ápp effelett a csoport felett käräzätt, akik itt
àllnak kereszt alakban. Isten a Mennyben! Ugyanaz a káp,
amit ti^Angyal, akit ti a kápen làttok, áppen itt van most az
embereknek csoportja felett, egyszeræen mozog kärbe,
folyamatosan figyelem Ezt, helyrål helyre. Mág azt is hiszem,
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hogy minden betegság eltàvozott azoktãl akik itt àllnak abban
a sokasàgban. Án_án hiszem teljes szâvembål, hogy minden
bæn meg lett bocsàjtva.

230 Csak_csak ràzzuk meg egymàs kezát, mialatt ánekeljèk,
hogy “Szeretem Åt” “Án^” Mondjàtok, “Dicsåság az
Çrnak!” [A gyèlekezet mondja, “Dicsåság az Çrnak!”_Szerk.]

^szeretem Åt, szeretem Åt
Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsarolta az án èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

231 Most csak dicsárjèk Åt, ás mondjuk, “Dicsåság az Çrnak!
Käszänjèk Çr Jázus.” Käszänjèk Neked Urunk, hogy elhoztad
az embereket, ás a Te Igádet. Ás Az áles mint egy kátálæ kard,
de felismeri a szâvek gondolatait. Bizonyossà tesz. Korèlmetáli
a vilàgot, a testet, eltàvolâtja a vilàgi dolgokat az emberektål,
ás çj teremtmánnyá teszi åket Krisztusban. Hogy mennyire
käszänjèk Neked Atyàm! Dicsárènk Táged teljes szâvènkbål.
Käszänjèk Neked åket, Urunk. Tältekezzenek be a
Szellemmel! Csak vegye åket a Szent Szellem az Å irànyâtàsa
alà, ás tärjän ki egy rágimãdi ábredás a gyèlekezetek käzätt,
Urunk, ami egyszeræen àtsäpär az ässzes käzässágen,
mindenhol tæzben az Isten ereje àltal. Kèldjál nekènk valãdi
pènkäsdät Urunk, a Szellemnek valãdi ereját kèldd vissza az
emberek áletábe. Add meg ezt, Atyànk.

232 Åk a Tiáid. Az Isten kegyelme àltal, åk a Tiáid. Åk
Àbrahàm Magja az âgáretnek megfelelåen. Add meg ezt,
Urunk. Åk hiszik a Te Igádet; ás minden màst ami ellentátes
çgy, mintha az nem látezne. Åk hiszik az Igát, mert åk
Àbrahàm Magja. Åk a Tiáid, Atyàm, eleve elrendelt
Gyèlekezet, hogy ragyogjon az utolsã napokban. Käszänjèk
åket, Atyànk.

Szeretem Åt^(Emeljátek fel kezeiteket most
az Å dicsáretáben)^án^(egászen fenn az
erkályeken, rendben van)

Mert Å elåbb szeretett engem ás^ `
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Ez az Èzenet William Marrion Branham Testvártål, eredetileg kázbesâtett
Angolban 1962.Jçlius 5-án, Csètärtäk este, a Municipal Auditorium-ben,
Grass Valley-ben, California-ban, U.S.A.-ban, le lett váve magnãszalagrãl, ás
màsolva eredetileg Angolban. Ez a Magyar fordâtàs kiadva volt 1998-ben:
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