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Jehova-Jireh

2.Rész

` Käszänäm Roy Testvár. Csak egy pillanatra maradjunk
àllva, amâg imàdkozunk. Meghajtjuk fejènket, ha

megtennátek. Ás csak gondoljunk most arra, hogy ha van
valami a szâvetekben, amit kâvànnàtok Istenål hogy
megvàlaszolja szàmotokra maeste, valami kárás, akkor csak
tudassàtok, amint felemelitek kezeteket, ás mondjàtok,
“Nekem van egy kárásem Isten elått.” Most hajtsuk meg a
fejènket, amint imàdkozunk.

2 Mennyei Atyànk, mi ezt olyan nagy elåjognak tartjuk, hogy
Hozzàd jähetènk: tudva azt, hogy ha mi az Çr Jázus Neváben
jävènk, akkor meg van âgárve nekènk, hogy megkapjuk azt,
amit kártènk. Most mi nem az Itálet Trãnja elá jävènk. Az
biztos, hogy mi nem akarnànk odajänni, sem a Bârãsàg
Trãnjàhoz. De mi^mi a Kegyelem Trãnjàhoz jävènk, ahol
mi_mi bizonyosak vagyunk hogy megadatnak a káráseink.
Mert mi nem tudnànk kiàllni a Te âtáletedet, sem pedig nem
tudnànk álni a Te igazsàgszolgàltatàsod àltal, hanem mi a Te
kegyelmedárt känyärgènk. Bocsàsd meg ezárt nekènk Urunk a
mi bæneinket. Imàdkozunk, hogy add meg nekènk azt, hogy
velènk leszel maeste, megvàlaszolsz minden kárást, melyeket
azok a kezek kápviseltek, amikor felemelták åket. Te tudod,
hogy mi volt a káz alatt a szâvben. Ás Istenènk, semmi kátság
hogy az betegságárt, szabadulàsárt, ás szerettekárt volt. Ma este
kèlänäsen azokárt imàdkozom Atyàm, hogy add meg az å
káráseiket.

3 Most beszáltènk a Te hæságes szolgàdrãl, Àbrahàmrãl, ás
ma este vele folytatjuk az å utazàsàban. Imàdkozunk, hogy
àldjàl meg bennènket, amint vágigmegyènk azon a sok
ávszàzaddal ezelåtti çton egy hæságes szolgàval aki hitte a Te
Igádet. Legyen ez egy pálda, amint Pàl mondta a Zsidã
leválben, hogy Àbrahàm egy pálda volt. Ás imàdkozunk, hogy
å, az a hit ami neki volt legyen kijelentve ma este szàmunkra;
hogy higgyèk az Isten Igáját, ás ne kátelkedjènk Abban, Annak
egyetlen Szavàban sem, henem higgyèk az egászet, ás higgyènk
mindent, amit Å mondott. Ás legyènk kápesek kitartani az
âgáretek mellett, melyeket Å tett nekènk, ás legyènk Àbrahàm
gyermekei çgy, hogy Krisztusban vagyunk. Mi ezt Jázus
Neváben kárjèk. Àmen. (Èljetek le.)

4 Borders Testvár egy kicsit magasabb mint án, âgy lejjebb
kell engednem egy kicsit a mikrofont. Ás ez maeste egy
megtiszteltetás, hogy itt lehetènk çjra ezen az ässzejävetelen,
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ás imàdkozhatunk a betegekárt, ás tehetjèk mindazt, amit a
Szent Szellem parancsol nekènk. Án ezt tisztelettel akarom
elmondani. Az U.S.A.-ban, az Egyesèlt Àllamokon ás Kanadàn
àt az ässzes utazàsaim käzèl án làttam valami olyat tegnap
este, amely nagyobb izgalomba hozott engem, mint az ässzes
tolãkocsi melyeket megèrèlve làttam, ás az ässzes mankã,
melyeket letenni làttam, a vakokat làtni, a sèketeket hallani, a
námàkat beszálni, a halottat feltàmadni, amikor az orvos
alàârta a nyilatkozatot, hogy “ez a szemály halott volt, ás
feltàmadott.” Mindezek meghatãak voltak. De amikor tegnap
este làttam embereket, akik a gyèlekezetnek tagjai, ás
elfogadtàk az Igazsàgot, ás egyenesen beàlltak az emberek
käzá, hogy elismerják hogy helytelenek voltak, ás hajlandãak
helyrehozni, ez volt a legjobb amirål án tudok.
5 A Gyèlekezet, talàn a Menyasszony màr is ki lett vàlasztva.
Ez az Å elkászèláse most. Az Å^
6 Az ábredásnek váge. Mi tudjuk ezt. Nincs täbb ábredási
szellem. Ha a szolgàlat kátãràs, akkor mindenki panaszkodik.
Egy ábredásben ájjel-nappal folyik, àllandãan ás soha nem
szakad meg. Az ábredásnek váge. Ás âgy mi csupàn
gyæjtägetènk.
7 Àbrahàmnak izzadnia kellett, amâg jellemet talàlt. Ás aztàn
amikor jellemet talàlt, a kävetkezå dolog az volt, hogy
felkászâtse a menyasszonyt hogy talàlkozzon a vålegánnyel. Ez
a kävetkezå dolog. Emlákeztek, hogy mikor talàlta meg a
menyasszonyt? Estidåben, az esti vilàgossàgban.
8 Az asszonyokat ás fárfiakat ètve tegnap este; ás làtva åket
az Ige irànti tiszteletben, amint felàlltak ás elismerták, hogy
helytelenek, Isten megbocsàtàsàt akartàk, hogy
tovàbbmenjenek. Ez a hely ahol egy ábredás lehetne. Ha
bàrmilyen ábredás lenne, amirål án tudok, akkor az ápp itt
tärtánne, ahol becsèletesek a szâvek. Miárt? Nektek van valami,
amin munkàlkodni lehet, làtjàtok. Valami^A legtäbben
arogànssà vàlnak, nem akarjàk hogy beszálj nekik errål; csak
emlákezzetek, hogy ez a fajta mag egy felekezeti mag, ás nem
Àbrahàm Magja. Az Àbrahàm Magja làtja az Igát, ás gyorsan
hiszi az Igát.
9 Amikor az a kis prostituàlt akkor este a kçtnàl, az asszony
a kçtnàl^Papok ás rabbik àlltak kärben ás názták Jázust
amint bemutatja, megadja szàmukra az Å Messiàsi jelát, egy
Iràs szerinti jelet, ás azt mondtàk, “Å Belzebub, egy ärdäg, egy
jävendåmondã.”
10 De mihelyt az a Vilàgossàg ràvillant arra a kis asszonyra,
amikor Å elmondta neki hogy mit tett, az asszony ezt mondta,
“Uram, felismerem, hogy Te egy Prãfáta vagy. Ás mi tudjuk,
hogy a Messiàs eljän, ás amikor Å eljän, akkor Å elmondja
nekènk ezeket a dolgokat.” Làtjàtok, az eleve elrendelt Mag
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gyorsan megragadta azt, mert az igazàn Àbrahàmnak a Magja
volt. Ás å làtta a Vilàgossàgot. Az volt az Ige. Å tudta, hogy az
Ige azt megâgárte, hogy amikor a Messiàs eljän, akkor Å azokat
a dolgokat meg fogja tenni, ás az asszony felismerte azt.

Jázus azt mondta, “Án vagyok Å, Aki veled beszálek.”
11 Az asszony berohant a vàrosba ás megprãbàlt màsokat
meggyåzni. Azt mondta, “Gyertek ás názzátek meg azt az
Embert Aki elmondta nekem a dolgokat, melyeket tettem. Hàt
nem ez a Messiàs?” Làtjàtok?
12 Most csak egy szãt a mi testvárnåink felá. Engem mindig
asszonygyælälånek tekintettek, de nem vagyok az. Làtjàtok?
Amikor kisgyermek voltam, akkor egy fàjã megtapasztalàsom
volt; de nekem mindig nagy tiszteletem volt egy olyan asszony
irànt, aki asszony, hälgy volt. De nem tisztelem azokat, akik
asszonynak valljàk magukat, ás nem azok. Szeretek làtni egy
hälgyet, egy valãdi igazi hälgyet, å egy dràga.
13 Ezekben a napokban, amikor az asszonyok elferdèltek, a
legjobban ezekben az utolsã napokban vannak elferdèlve. A
Szentâràs âgy mondja. Miárt? Ez a korbãl valã kimenet.
Emlákeztek, hogy mi volt az elså elferdèlás? Az egy asszony
volt. Ez âgy van. Ás az utolsã napokban! Nekènk mág soha nem
volt ilyen; volt hatezer ávènk, amikor a hälgyek megprãbàltak
hälgyek maradni. Most åk megprãbàlnak fárfikánt viselkedni,
olyan ruhàkat vesznek fel mint a fárfiak, levàgjàk a hajukat
mint a fárfiak, ás âgy tovàbb. Åk ezt soha nem tetták màs
korban. A Biblia megjävendäli ezt, hogy az utolsã napokban
ezt fogjàk tenni. Ás âme itt van, az asszonyok elferdèláse. Nem
csoda, hogy a Biblia azt mondta, “Azok akik
elmenekèltek_Sionbãl, åk dicsåságesek lesznek az Çr elått
azokban a napokban.” Làtjàtok, ahogy azok akik
elmenekèlnek!
14 Te azt mondod, “Az nem szàmât semmit.” De szàmât.
Valaki nem olyan rág azt mondta nekem, hogy “Branham
Testvár, ez a kis dolog nem szàmât semmit.”
15 Án azt mondtam, “Pàlnak szàmâtott. Ás Pàl azt mondta,
‘Ha egy angyal a Mennybål eljän ás valami màst tanât, akkor
legyen àtkozott.’ Akàr prádikàtor, vagy angyal, vagy pèspäk,
pàpa, vagy bàrmi is å, legyen àtkozott, ha bàrmi is ellentátes
Ezzel.” Làtjàtok, pontosan âgy van. A Galatàk 1:8, ha olvasni
akarjàtok.
16 Ás å azt mondta, “Nos, án nem gondolom^” Azt mondta,
“Án làttam asszonyokat rävid hajjal, ás annyira szelâdek ás
ádesek voltak.”
17 Án azt mondtam, “Ez pontosan âgy van, án is làttam. De
nem errål van szã. Tudod, neked ahhoz kell tartanod magad,
amit a Biblia mondott!”
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18 Mi lett volna, ha Isten azt mondta Mãzesnek, “Vedd le a
sarudat,” ás å azt mondta volna, “Uram, án ahelyett inkàbb a
kalapomat veszem le”? Làtjàtok? Azt kell tenned, amit Isten
mondott! S az a probláma, amire án gondolok, ami engem ebben
annyira aggaszt, hogy prádikàtorok napirendre tárnek ilyen
dolog felett! Mi ez? Ez mutatja, hogy egy modern Àdàm, aki
elment a feleságável. Làtjàtok? Isten egy olyan màsik Àdàmot
akar, aki megàll az Igável, ás egyedèl Vele, egyedèl az Igável.
Mindentål fèggetlenèl, az Ige helyes! Ne menjetek azon az çton.
19 Hatezer áv alatt soha nem volt olyan, hogy az asszonyok
kâvàntàk volna levàgni a hajukat, çgy ältäzkädni mint egy
fárfi, ás elferdèlni. A vágidåben vagyunk. Ás Amerika,
mindenki aki ismeri a prãfáciàt tudja, hogy Amerikàt egy
asszony jelkápezi. Ezt çgy hâvjàk, hogy “asszonyok
szabadsàga”. Mihez valã szabadsàg? Hogy azt tegye, amit
szeretne, a bænt.
20 Egy asszony nem teheti azt amit akar. A Biblia mondja
hogy nem. Az asszony a fárfinek egy melláktermáke. Mág az
eredeti teremtásben sincs benne. Ez pontosan âgy van. Å a
fárfibål lett kiváve. Az ember fárfi ás nå volt egyben, az Çr
vette a nåi szellemet ás beletette egy bordàba, ami a fárfi
oldalàbãl jätt. Figyeljetek! Ászrevettátek, hogy amikor Rebeka
elment hogy Izsàkkal talàlkozzon, mikor leugrott a tevárål,
akkor eltakarta az arcàt? Miárt? Mert jätt az å fejáhez.
21 Åk nem tudjàk azt. De mágis meg kell tenni. Ászrevettátek,
hogy egy asszony amikor meghàzasodik, akkor fàtylat tesz az
arca elá? Miárt? Mert å jän az å fejáhez. Ás a Gyèlekezet, mivel
a Gyèlekezet a Menyasszony, ezárt neki le kellene fàtyolozni
magàt minden tantátel szàmàra, mert å jän a Fejáhez, az
Igáhez. Krisztus az Ige, ás Å a Fej.
22 Nos baràtaim, án nem ezt akarom elkezdeni. Án_án_án ma
àtnáztem ezt, ätszàz támàt, egy kicsit täbb mint ätszàz támàt a
Biblia mály tanâtàsaibãl. De án most valahogy egyszeræen
Àbrahàmmal akarok maradni erre az ässzejävetelre.
23 Tudjàtok, án azt hiszem hogy az Çr talàn, ás ha a testvárek
nem bànjàk, meg senki, akkor vissza szeretnák jänni ide ás egy
ábredást tartani çgy, hogy egy ideig maradhatnàtok, amikor
valãban nekilàthatnànk, ás egyszeræen megnázhetnánk. [A
gyèlekezet tapsol_Szerk.] Käszänäm. Igen. Käszänäm.
Käszänäm. Tudom, hogy vannak itt halak, án_án_án ezt
tudom. Ás án szeretek horgàszni. Ás van anyag, melyen lehet
dolgozni, valaki aki becsèletes. Bàrki lehet helytelen. Nem
tudhatod; án naponta meghalok a helytelenságeim miatt, ás
megprãbàlok Krisztus elått álni. Ás bàrki aki elág nagy, ás
benne Istentål elengendå Szellem van ahhoz, hogy kijäjjän ás
elismerje hogy helytelen, ezt mondva, “Án a helyes dolgot
akarom,” Nekem ebben az esetben sok bizodalmam van, mert
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ez igazàn Àbrahàm Magja. Åk Ezt akarjàk tudni. De nem
tudhatjàk ha csak meg nem hallgatjàk. De Ezt elåszär meg kell
hallani, ahogy mondja “De mikáppen^prádikàtor nálkèl? Ás
hogyan prádikàlhatna egy prádikàtor, ha Isten nem kèldte åt?”
Pontosan ez az Igazsàg. Nos, most figyeljetek.
24 Most visszatárènk Àbrahàmhoz. Jobb ha visszatárènk
hozzà, ás tovàbbfolytatjuk. Jãl hallotok engem ott fent az
erkályen? Mi^Jã dolog làtni, hogy maeste egy ilyen ragyogã
tämeg van. Annyira kedves emberek vagytok itt. Án
bizonyosan^
25 Ma beszálgettem egy baràtommal, aki Kanadàbãl jätt. Az
Çr elvezetett engem egy bizonyos helyre, ahol figyelnem kellett
valamire, hogy megtärtánjen. Ás azutàn ott àllva^Ez a baràt,
akivel án talàlkoztam arrãl beszált, hogy az amerikai emberek
milyen kedvesek. Ás án azt mondtam, “Igen, ás käzättèk
vannak itt náhànyan az_az Isten eleve elrendelt Magjàbãl, itt
ás kärbe a helyeken, ezen a leggonoszabb helyen.” Án nem a ti
vàrosotokra gondolok itt. Az án vàrosom, ahonnan jäväk,
ugyanolyan gonosz mint a tiátek. Viszont az egász vilàg gonosz,
de a säpredák mind àtsodrãdott Nyugatra. Mi tudjuk ezt. A
civilizàciã azzal utazott. Ás ahol civilizàciã van, ott van az,
ahol a bæn bejän. Ez âgy van. Názzátek meg ezt fent ás lent itt.
Ez a prádikàtorok temetåje. Ez âgy van. Názzátek meg Los
Angels-t, minden ás mindenfále kultusz egyenesen ott landol,
ás mindenkinek van egy tantátele, egy tanâtàsa. Azt hogy
bevidd oda az Igát, azt nem teheted. Annyira meg van fertåzve!
Ez âgy van. Dámonok, ärdägäk, egyenesen a Sàtàn szákhelye!
De mágis mindezek käzepette ott van náhàny Mag is. Ás az
egyetlen dolog amit tehetsz, hogy szátszãrd a Vilàgossàgot. Ás
ha van valaki a Vilàgossàgbãl^Ha van ott Mag, akkor az
Áletre fog jänni mihelyt a Vilàgossàg megárinti. Neked csupàn
vetned kell a Vilàgossàgot, ás ez minden. Ás Å az esti
Vilàgossàg, mi tudjuk ezt, az Å Igáje.
26 Nos, az elmçlt este elhagytuk Àbrahàmot. Án a_a 22.
rásznál kezdtem el, de nem fejeztem be, mert visszamentem
arra az alapra, ami Àbrahàm volt a kezdetben. Ás mi tegnap
este ott hagytuk åt, ahol Isten megeråsâtette vele a szävetságet.
Ãh, án azt szeretem. Száttápve az ostyàt, ás egy_egy
szävetságet kätni Àbrahàmmal. Ás làttuk amint az Çr elhâvta
Àbrahàmot, ás meg akarta vele eråsâteni a szävetságet, mondta
neki hogy vegyen hàrom hàrom áves àllatot ás darabolja fel. Ás
megvan nekènk a hàrom. Nincs idånk belemenni a rászletekbe.
Istenem, idåzhetnánk ennál az egynál, ennál az egy támànàl itt
reggelig, ás mág mindig nem lenne megmagyaràzva. De csak
valahogy a magas helyeket árinted, ás vàrod hogy a Szent
Szellem jelentse ki a täbbit ebben az idåben.
27 Nos, ahogy a täkáletesság, a täkáletes Àldozat, täkáletes,
Isten kitäkáletesedik az emberi áletben, abban amit Å tenni
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akart. Tudjuk, hogy mi^Nekènk volt az Isten az Atya, aki a
Mindenhatã Jehova volt. Aztàn Ez a Vilàgossàg Oszlopàban
volt, ás àtvitte Izràelt a pusztàn. Ás ugyanez a Jehova testtá
lett ás käzättènk lakozott, az å egyszèlätt Fiànak formàjàban,
teremtett egy Sàtorhàzat Sajàt Magànak hogy benne lakozzon,
Isten szemmellàthatã lett testben. Az Istenság teljesságe
Åbenne lakozott testileg, a täkáletes megnyâlvànulàs. Aztàn (a
szävetságen àt) az Å emberi rásze elvátetett, kettá lett
vàlasztva azárt, hogy Å (ezt a szävetságet) kettá vàlassza azt a
Testet, amely meghalt, a Vár ki lett ontva a bænäk
megbocsàtàsàárt, majd feltàmasztotta Azt ás felèltette az Å
jobbjàra, ás visszakèldte a Szellemet Pènkäsd Napjàn. Ás
ugyanaz az Álet, amely Krisztus Jázusban ált, Annak kell álnie
a szävetság nápáben is, ugyanaz az Álet ugyanazt a dolgot
teszi. Jázus azt mondta a Jànos 14, 12-ben, “Aki hisz
Ánbennem, az is meg fogja cselekedni azokat amiket Án.” Nos,
ez vagy helyes, vagy helytelen. Ennek helyesnek kell lennie!
Szàmomra Ennek minden Igáje helyes. Minden Ige täkáletesen
helyes. Figyeljátek meg, hogy Isten milyen dicsåságesen
munkàlkodik.
28 Ás azutàn hogy mikánt azok az Atya^Amint Màtá
mondta, “Menjetek azárt, ás tanâtsatok minden nemzetet,
megkeresztelve åket az Atyànak Fiçnak ás a Szent Szellemnek
Neváben.” Làtjàtok? Nos, Atya,^Nem azt jelenti hogy
nekènk hàrom Istenènk van. Nekènk egy Istenènk van hàrom
tisztságben (Atyasàg, Fiçsàg, Szent Szellem), ugyanaz az Isten
tegnap, ma ás mindäräkká. Pontosan ez.
29 Most figyeljátek meg, hogy mennyire dicsåságesen lett
szemmellàthatãvà táve Àbrahàmnak, ás ahogy Isten abban a
Vilàgossàgban àtment azok käzätt a darabok käzätt,
kettávàlasztva åket. Ápp çgy, mint^Vettèk ezt tegnap este,
ahogy åk szerzådást kätättek, megârtàk ás azutàn eltápták,
ás azoknak illeszkednièk kell. A szerzådásnek ässze kell
illenie.
30 Most làtjàtok baràtaim, hogy ez az amit án megprãbàlok
elmondani, mág a mi Pènkäsdi nápènk käzätt is megjelenik ez
az intellektuàlis ärdäg ás megprãbàlja az embereket^Nos, án
hiszek Istennek minden ajàndákàban. Hiszek a kiabàlàsban.
Hiszek a nyelveken szãlàsban. Hiszek mindazokban a
dolgokban, melyeket Isten mondott. De ezek käzèl egyikre sem
tàmaszkodhatsz çgy hogy ezárt lenne meg neked a Szent
Szellem. Làtjàtok, az áleteteknek egyètt kell azzal jàrnia.
Làtjàtok? A ti^ “A gyèmälcseid àltal leszel ismerttá.”
Làtjàtok? Ás ezek azok amik engem ma aggasztanak, mert
làtom a sajàt gyèlekezetemet, a Pènkäsdi gyèlekezetet, amint a
“kegyesság làtszatàval” eltàvolodik az Igazsàgtãl. Ás ha
odaviszed nekik az Ige Igazsàgàt, akkor visszahåkälnek Tåle.
Aztàn megkáred åket, hogy “Gyere ás èlj le velem,” azt nem
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akarjàk. Làtjàtok, ez megmutatja, hogy valami nincs rendben.
Ez az ami aggaszt engem. Ás most, itt nem arrãl van szã hogy
án a gyèlekezetem ellen vagyok. Án^
31 Ha szeretem Krisztust, akkor sokkal jobb lenne nekem ha
az Å Gyèlekezetável hencegnák, mint Åvele. Mert szâvesebben
vennám ha te az án gyermekeimmel hencegnál, mintsem velem.
Ás ne feledjátek, án ezt gyakran tanâtottam, ha nekem lenne kát
csepp Jázus szã szerinti Várábål egy tàlban, akkor án mennyire
vigyàznák Arra hogy ne lättyenjen ki. Nagyon ãvatosan jàrnák.
De maeste nekem az Å szemáben attãl nagyobb van, nekem
megvan az Å Váránek szerzemánye. Làtjàtok, Å ártetek ontotta
ki az Å Várát. Ás án itt vagyok maeste mint egy szolgàlã, tartva,
illetve megmutatva nektek az Äräk vágcálotokat. Igy án nem
fogok utalni semmilyen tantátelre, vagy dogmàra; ennek az
Igánek kell lennie, mert ez az ami maradandã lesz. Az án hitem
az Igáre van ápèlve ás Krisztus az Ige. Ás ha Krisztus az Igává
lett, akkor az Ige szemmellàthatãvà lesz áppen käzättènk.
Làtjàtok, ennek âgy kell lennie!
32 Most ezárt án hiszem, hogy az Ã Szävetság Istene, mindaz
ami Å volt, azt kiäntätte Jázusba, az Å Fiàba. Ás mindaz ami
az Çj Szävetság Jázusa volt, azt Å kiäntätte a Gyèlekezetbe,
melyet Å a Sajàt Várável vàsàrolt meg. Làtjàtok? “Egy kis idå
ás a vilàg”, ez a kozmosz, a vilàgrend, “nem làt Engem täbbá.
De ti meglàttok Engem,” ti, a Gyèlekezet, “mert Án veletek
leszek, mágpedig bennetek a vilàg vágezetáig.” Akkor az Álet, a
Szerzådás, az a Szellem, amely ki lett váve Krisztusbãl a
Golgotàn, az vissza lett hozva ás ki lett äntve az emberekre,
Àbrahàm Magjàra, akinek Isten megtette az âgáretet.
Emlákezzetek, hogy ez nem az å ässzes magjainak szãlt, hanem
a “Magnak.”
33 Nos, az eleve elrendelásnek van egy olyan tanâtàsa, ami
romlott, ártelmetlenság. De valãban van egy igazi eleve
elrendelás. Isten elåre ismeret àltal eleve el tudott rendelni,
mert Neki van elåre ismerete. Isten nem akarja, hogy valaki is
elvesszen, de mivel Å egy vágtelen Isten, ezárt tudta, hogy ki
fog ás ki nem fog elveszni.

34 Ez az oka annak, hogy Å megmondta mielått Izsàk,
illetve_illetve^mielått Jàkãb, vagy Ázsau megszèletett, hogy
gyælälte Ázsaut, ás szerette Jàkãbot. Az Å elåre ismerete
tudatta Vele, hogy Ázsau egy tärványcsavarã volt, ás azt is
tudatta Vele, hogy Jàkãb tisztelte a szèletási jogot; tekintet
nálkèl arra, hogy mikánt kapta meg, de å akarta azt. Most
mindkát fiç iker volt, ugyanattãl a szent anyàtãl ás apàtãl
szèlettek, de egyikèk hitehagyott volt, a màsik pedig egy_egy
hâvå. Most Isten az Å elåre ismerete àltal tudta ezt.
35 Most Isten, elåre ismeret àltal_Å nem çgy vágzi a dolgait,
mint^Te nem ilyen mãdon vágeznád az ègyeidet, ilyen
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cserálhetå lapokra. Isten tudta elåre ismeret àltal, hogy ki fog
èdväzèlni, âgy elkèldte Jázust, hogy megfogja azokat akiket
elåre làtott, hogy èdväzèlnek. Olvassàtok el az Efázusi levál
elså rászát, ás meg fogjàtok làtni. Làtjàtok? Nos, âme.
36 Azutàn Å elkèldi az Evangáliumàt ás elveti Azt, lekèldi az
Å Szellemát, hogy Azt álåvá tegye. Nos, åk mindketten
ugyanazon a mezån nånek, a Zsidã 6. elmondja ezt nekènk,
“Az eså esik,” Jázus mondta, “a fäldre,” ás figyeljátek meg itt,
“azárt, hogy elåkászâtse, megmævelje a fäldet; de a tävisek ás
tèskák käzel vannak a visszautasâtàshoz, melynek váge, hogy
megágjenek.” Megtalàljàtok ezt? Most ne feledjátek.
37 Veszènk egy bçzamezåt. Ti emberek itt termeltek bçzàt. Ás
egyszer jän_jän egy szàrazsàg. Indàk ás gyomok is vannak
käzättèk, náhàny ismert gyom nävekedik a mezån;
kçszãnäványek, csorbãkàk a mezån^ás tèskák a mezån. Ás a
bçza ott van a mezån. Mindkettå szomjas. Ás az eså nem a
gyomárt jän, hanem a bçzàárt, de a kis gyom is fel fog àllni ás
ápp annyira fog ärvendezni mint a bçza.
38 De az å gyèmälcseik àltal leszel ismertetve. Ugyanaz a
Szellem szàll le a kápmutatãra ás å çgy fog kiabàlni ás
viselkedni mint a täbbiek, de az å álete az, ami bizonyâtja, hogy
mi å. Làtjàtok? Ás mi tçlsàgosan az árzásekre tàmaszkodunk.
Ás a mezå ma telve van mindenfále árzásekkel, mindenfále Iràs
ellenes árzássel, meg minden màssal. Biztosan. De nekènk
vissza kell tárnènk az Igáhez, az Ige Igazsàgàhoz. Az Igáhez,
amit Az mondott!
39 Most Isten elmondja Àbrahàmnak, hogy åàltala lesz a
harmadik szävetság, az egyedèli szävetság. Jázus annak a
szävetságnek csupàn megeråsâtáse volt, amit Å Àbrahàmmal, a
kiràlyi Maggal, Szellem-Maggal kätätt.
40 Ás nektek, kedves Katolikus baràtaim, amikor azt
mondjàtok, hogy “Èdväzlágy Mària, Istennek anyja,” nem
szágyellitek magatokat? Hogyan lehetne Mària Istennek az
anyja? Nem lehetett. Ti azt mondjàtok, hogy^
41 Valamelyik nap beszálgettem valakivel, ás åk kèlänbäznek.
Azt mondtàk, hogy_hogy Jázus volt a_a Màriànak a_magja.
Ha Å Mària magja volt; mielått a mag eljähetett volna a csävän
keresztèl, kellett hogy legyen egy árzás, ami azt hozta. Akkor ti
Jehovàt^làtjàtok, hogy mit csinàltattok Vele?
42 Isten, a Teremtå megteremtette a petát ás a Vársejtet is,
azutàn látrehozta a Sàtrat. Ás az embernek Ahhoz nem volt
semmi käze! Az egyedèl Isten volt! Ez âgy van.
43 Az biztos, hogy Å egy jã asszony volt. Sok jã asszony èl itt
maeste is. Ás amikor Isten befejezi hasznàlatàt bàrminek,
akkor az eltænik a szânrål. Ás å nem käzbenjàrã. Å Istennek
nem anyja. Å egy jã, szent asszony a Dicsåságben, mert å Isten



JEHOVA-JIREH, 2.RÉSZ 9

cáljàt szolgàlta. Ás itt minden asszonynak megvan ugyanaz a
lehetåságe, de talàn nem ugyanolyan mãdon, de Istent
szolgàlhatja. Làtjàtok, Isten hasznàlni fog benneteket.
44 Az Çr åt egy inkubàtorkánt hasznàlta, de a Gyermek
Istenhez tartozott. Igen, Å volt a Teremtåje a petánek ás a
hemoglobinnak is. Ás persze a hemoglobin a hâmnemæbål jän;
ás annak Å volt a Teremtåje. Ás Mària azt a babàt minden
árzás nálkèl foganta meg, nem volt täbb, mint hogy a Szent
Szellem beàrnyálkolta åt ás máháben megalkotta azt a
Vársejtet ás petát, amely látrehozta az Ember Krisztus Jázust.
45 Ás ez volt az a szävetság, amit Isten megârt, hogy amikor
Isten emberrá lett käzättènk, akkor Å kettá lett tápve. Làtjàtok
a hàrmat, hàrom áves, azutàn kettá tápte. Ás Isten Annak egyik
rászát Hazavitte Vele, a màsik rászt pedig lekèldte ide. Most
amikor a Test çjra talàlkozik, akkor annak ugyanazon Áletnek
kell lennie, mint ami azt a Testet kormànyozta, ezt a Testet
ugyanannak az Áletnek kell kormànyoznia. Ás Å volt az Ige. Ás
Å az Ige! Làtjàtok? Ás azokat a cselekedeteket, melyeket az Ige
tett akkor, ugyanazokat a dolgokat teszi ma. Å az Ige, az Äräk
Ige. Ás Isten Igáje äräk kávalã. Rendben van.
46 Most mit csinàlt Å? Kászâtett egy utat, megmutatta, tudta,
hogy Izràel, a termászetes mag vissza fogja Åt utasâtani; de azt
is tudta, hogy a kiràlyi Mag, amely nem a Sàràval valã
szexuàlis esetbål van, hanem Àbrahàm hitábål, amely
látrehozta Krisztust, ez minden nemzeteknek kiràlyi Magja,
vegyes, a Menyasszony minden nemzetbål szàrmazik.
Àbrahàm, a nemzetek atyja, nem azárt mert å^feleságável,
Sàràval ált, ás látrehoztàk a fiçt, hanem azárt, mert å hitte az
Igát. Àmen. Errål van szã.
47 Most mi ezt felismerjèk ezek utàn, ezutàn a nagy
megtapasztalàs utàn. Most àtmegyènk a 17. rászhez.
Megprãbàljuk àtvenni a 22-et, ha lehetságes. 17. rász. Szeretitek
Àbrahàmmal az utazàst? Án egyszeræen szeretem szemlálni ezt.
Ás miárt? Minden amit å tett, az a Gyèlekezetnek täkáletes
jelkápe volt. Hiszitek ezt? Figyeljátek meg, hogy az egász
Szentâràs jelkápezi azt.
48 Názzátek meg Jãelt, aki azt mondta, “Az utolsã napokban
meg fog tärtánni, hogy Isten kiänti az Å Szellemát.” Ás hogy
fog jänni sàska ás megeszi az Å gyèlekezetát! “Amit a szäcske
meghagyott, a sàska; ás a sàska, a hernyã.” Ás ez ugyanaz a
bogàr, ugyanaz a rovar nágy kèlänbäzå szakaszban. Mindegyik
megeszik egy rászt. Itt jän egy äreg hernyã, vagy a kukac ás
leeszi a kárget, a màsik pedig leeszi a gyèmälcsät, ás_ás azutàn
jännek a täbbiek, melyek kiszâvtàk belåle az áletet. Ez az,
amikor^
49 Krisztus, az a Fa, amely az Áden Kertjáben volt! Kát fa volt
az Áden Kertjáben. Az a kát fa egy szèletási cálbãl lett
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odahelyezve. Ás amikor^Áva, å volt a halàl fàja, ha åt
megárintetták. Ás Krisztus volt az Álet Fàja. Most az asszony
àltal jän a halàl; a Fárfi àltal jän az Álet.
50 Most mikor Å ott àllt ás a zsidãkhoz beszált, akkor azt
mondta, “Án^a ti^”
51 Åk azt mondtàk, “Atyàink mannàt ettek a pusztàban
negyven áven àt.”
52 Å azt mondta, “Ás åk mindannyian halottak! De Án vagyok
az Álet Kenyere, az Álet Fàja, amely Istentål jätt a Mennybål,
ás aki eszi ezt a Kenyeret, az soha nem hal meg.”
53 Isten Szeràfokat helyezett oda, hogy årizzák a Fàt, hogy
senki ne árinthesse Azt. Most pedig kitette az Å Szeràfjait
megprãbàlva behajtani åket a Fàhoz. Akkor åk_åk làttàk a
làtomàst, oda akartak jutni a Fàhoz, hogy jãvàtátel nálkèl
menjenek vissza. De most miutàn a jãvàtátel el lett vágezve, az
Ärdäg megvakâtja åket, elfordâtja åket a Fàtãl. Figyeljátek
meg.
54 Amikor Krisztus a fäldre jätt, akkor Å volt Isten täkáletes
Fàja. Dàvid làtta Åt az 1. Zsoltàrban, ahol ezt mondta, “Folyã
mellá, folyãk mellá èltetett Fa.” Sok folyã, egy Vâz; sok
ajàndák, ugyanaz a Szellem. “Levelei nem fognak elhervadni.”
55 De amikor Å a fäldre jätt, mi tärtánt? A rãmai hatalom
kivàgta a fàt ás felakasztotta Åt egy ember-kászâtette fàra.
Azutàn Isten feltàmasztotta a Fàt, ás felèltette a jobb keze
mellá, majd elkèldte vissza a Szellemet, hogy kászâtsen
szàmàra egy Menyasszonyt, mint amilyen amien Àdàm
szàmàra is kellett volna legyen az Áden Kertjáben. Ás amikor
az a fa elindult, akkor az egy pènkäsdi fa volt.
56 Halljuk, amint a pàpa mondja, “Az ässzes gyèlekezet jäjjän
vissza az anyagyèlekezethez, a kezdethez. Jäjjetek vissza
Rãmàhoz!”
57 Akarom, hogy tärtánász, egy prádikàtor, vagy valaki àlljon
fel ás názzen a szemembe ás mutassa meg nekem hogy a
gyèlekezet Rãmàban kezdådätt-e. A Gyèlekezet Jeruzsàlemben
kezdådätt Pènkäsd Napjàn! Ott volt. A szervezådás Rãmàban
kezdådätt hàromszàz egynáhàny ávvel kásåbb. De a
Gyèlekezet Pènkäsdkor kezdådätt; Isten feltàmaszt egy
Menyasszony-fàt Krisztusnak, ugyanazzal a Szellemmel, amely
Krisztusban volt, feltàmaszt egy Menyasszony-fàt. Ás mi
tärtánt? Amikor elkezdett nyägni, nävekedni, akkor a rãmai
bogàr megtàmadta ás kezdte letärni. Ami a sàska meghagyott,
azt a hernyã megette, amâg az egyenesen egy csonk lett.
58 De Isten azt mondta, “Án helyre fogom àllâtani, azt mondja
az Çr.” Az a fa çjra fog jänni, mert a Menyasszony utàn jän a
Menyasszony-Fa.

Eljätt Luther, mit csinàlt å? Kävette a megigazulàst.
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59 Pontosan ez az, ahogy a gyèlekezet bejätt, amikor Jànos
megigazulàst hârdetett. Azutàn elárkezett Krisztus, ás
megszentelådást prádikàlt. Zsidã^akarom mondani Szent
Jànos 17:17, “Szenteld meg åket a Te Igazsàgod àltal, Atyàm. A
Te Igád Igazsàg.” Ás Å volt az Ige. Ez âgy van. Å volt az
Àldozat. Azutàn a Pènkäsd Napjàn a Szent Szellemmel.
Megigazulàs; megszentelådás; ás amikor a fa vette a Szent
Szellem keresztságát, akkor az egy teljes Menyasszony-fa volt!
60 A rãmaiak leetták azt. Ugyançgy ahogy alàszàllt, ugyançgy
jätt fel! Ás ahogy az megkezdådätt feljänni Lutheren àt, mi az?
Luther halàla utàn åk szerveztek. Mit tett a Szålåsgazda?
Lemetszette a rági halott szålåvesszåket.
61 A fànak a szâve ment tovàbb nävekedve. Az egy eleve
elrendelt fa! A Mag ott fekszik, ás elå kell jännie! Ás çjra
eljätt, ás Wesley elkezdte. Ás volt nekik egy nagy ábredásèk a
megszentelådás alatt. Mi tärtánt? Az Çr çjra lemetszette azt,
amikor szerveztek. Egy szervezådás soha täbbá nem kelt áletre.
Ha egyszer elesett, akkor soha täbbá nem jätt vissza.
62 Aztàn jättek a Pènkäsdiek az ajàndákok helyreàllâtàsàval.
Mit csinàltak? Szerveztek! Mit tett Isten? Lemetszette!
63 De mit mondott az Çr? “Helyre fogom àllâtani, azt mondja
az Çr.” Ki fog hozni abbãl a halombãl egy Gyèlekezetet, amely
Várrel-mosott, Bibliàval-megvàsàrolt, ás Ige-szilàrd, egy
Menyasszonyt! Az esti Vilàgossàgok kijännek. Hol árik meg a
gyèmälcs? Käzvetlenèl a fa teteján. Ide megyek çjra!
64 Vissza Àbrahàmhoz, menjènk vissza Àbrahàmhoz. Ime itt
jän Å, az estideji kiràlyi Mag eljän. Nemzetek^ Figyeljátek
meg most a 17. rász utàn, felismerjèk itt a 17. rászben, hogy
Isten megjelent Àbrahàmnak a Mindenhatã Isten Neváben.
65 Àbrahàm kilencvenkilenc áves volt, ás mindazon idå alatt
soha nem ingazott, hanem hitte Istennek Igáját; ás çgy
szãlâtotta azokat a dolgokat, melyek nem voltak, mintha lettek
volna, mert Isten çgy mondta, ás mág mindig hitte, hogy a baba
megárkezik, tartotta magàt az âgárethez. Micsoda egy ember!
Micsoda egy testvár! “Àbrahàm, aki remányság ellenáre^”
Sàra máhe halott volt. Àbrahàm steril volt. Teste halott volt. A
Biblia azt mondja, hogy az volt, hogy az å teste annyit nem árt
mint halott. Ás Sàra máhe halott volt. Ás å ekkor màr käzel
negyven áve tçllápte a havi ciklus ideját, ás Àbrahàm mág
mindig hitte azt, hogy a feleságánek babàja lesz, mert Isten çgy
mondta. Ime itt van. Ragaszkodni az Igáhez, mert Isten çgy
mondta! Nem szàmât hogy mi, hogy a tantátelek betakartàk
Azt, de az Ige mág mindig ott volt! Annak el kellett árkeznie.
Ás az Ige Àbrahàm szâváben hevert!
66 Nem szàmât, hogy hànyan mondtàk azt hogy “Ennek a
napjai màr elmçltak, meg azok ott.” Mindaddig, amâg az Ige
ott van, addig az alkotã lesz, mert az egy megtermákenyâtett
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Ige. Mert Isten az Ige ás Istennek Álete az Igáben van.
Figyeljátek most meg, hogy amikor az Ige belehullik Istennek
Áletábe, akkor valami tärtánik, az beteljesedik. Most
figyeljátek meg.

67 Aztàn Å megjelent neki a Mindenhatã Isten Neváben. Nos,
Istennek hát ässzetett megvàltãi neve van. Ás Å itt neki a
Mindenhatã alakjàban jelent meg, aminek jelentáse “El
Shaddai”. A^ “Shaddai,” háberæl. Az El jelentáse “az erås”.
A Shad jelentáse “kebel,” mint az asszonynak a keble. Ás most
a “shad” helyett, ami egyesszàm; “Shaddai” van, ami
täbbesszàm. Most ez milyen ádes vâgasztalàs egy idåsember
szàmàra, aki szàzáves, ás ragaszkodik az Isten Igájáhez az å
szâváben, ás itt Istennek Hangja odajän hozzà ás azt mondja,
“Án vagyok El Shaddai. Án vagyok a Kebles-Isten.”

68 Ãh, hogy milyen vâgasztalàsunk van! Nos, most
emlákezzetek, hogy nem csupàn “kebel”, hanem “kebles”!
“Megsebesâtetett vátkeinkárt; sebei àltal gyãgyultunk meg.”

69 Most mit tesz egy anya az å kisbabàjàval, amikor az beteg
ás nyugtalankodik? Felveszi a kispajtàst. A kebláhez äleli åt,
ás^ás odaadja neki anyai ereját az å testábe a keblán
keresztèl. Ás a gyermek nem csupàn megelágedik, vagy^Å
meg is nyugszik. Teljes hangeråvel sikât, teljesen fel van
zaklatva; de amikor az anya felemeli åt ás teszi az å^
ràhelyezi a kebláre, ás elkezd dçdolni neki, ringatja ide ás oda,
az pedig árzi az å anyjàt, feje annak kebelán van, elkezdi szâvni
ás magàhoz venni az eråt az å anyjàtãl a sajàt testábe.
Megfiatalodik, eråt ápât fel; meg is van elágedve mialatt nap
mint nap eråsebbá ás eråsebbá vàlik.

70 Micsoda egy megtapasztalàs az Àbrahàm Magjànak! Å mág
mindig a Mindenhatã Isten, El Shaddai! Ràtàmaszkodhatunk
minden âgáretre, amit Å a Bibliàban tett. Az Å Magja, az Å
gyermekei, ha betegek vagytok, akkor csak ragadjàtok meg az
Isten âgáretánek keblát amely azt mondta, “Az Å sebei àltal
gyãgyultunk meg.” Ez kielágât! Ás mi az erånket àllandãan az
Eråsbål szâvjuk, aki El, az Erås, az Äräkkávalã, ás kiszâvjuk az
Å áletát Belåle, az Å âgáretein keresztèl.

71 Micsoda egy árzást ad ez egy szemálynek, aki El Shaddai
kebelán fekszik, hisz, ás tudja, hogy mi Krisztusnak ereját
szâvjuk, magunkba az Å âgáretábål!

72 Amikor El Shaddai ràfektette Àbrahàmot az Å kebláre
huszonät ávvel ezelått; egy äregembert, hetvenät ávesen, ás a
feleságe hatvanät volt; å soha nem hagyta el azt a Keblet.
Egyenesen tovàbbment egy idegen fäldän àt, idegen náp käzätt,
akik nem ismerták Istent, de å àllandãan bizonysàgot tett ás
erås volt hitben, Istennek adva a dicsáretet, mert tudta, hogy
az âgáretbål vesz.
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73 Micsoda egy remány ez maeste a gyèlekezetnek, a
sätátságnek, babonasàgnak, árzelmeknek, ás intellektualitàsnak
ãràjàban. A Szent Szellem azt mondta, “Az utolsã napokban fog
jänni egy intellektuàlis gyèlekezet. A Szellem nyâlvànvalãan
mondja,” I. Timãtheus 3, “az utolsã idåkben náhànyan
eltàvolodnak a Hittål, ás hitetå szellemekre figyelnek, ás
ärdägäk tanâtàsaira,” bizonyosan, “akiknál a kegyesság làtszata
van.” Mit csinàltak åk? “Änfejæek, felfuvalkodottak.”
Filozãfiai, jogi doktor meg mindezek a câmek. “Nos, doktor Ez-
ás-ez, ekkor ás ekkor, a mi pàsztorunk.”
74 Täbbre ártákelek olyan embert, akàr az án csalàdom, vagy
a gyermekem, aki nem ismeri a kèlänbságet a fejtett bab ás a
kàvá käzätt, de ismeri Krisztust! Ez âgy van. Kiviszem åt
valahova egy äreg fatärzshäz ahol letárdel ás imàdkozom vele,
amâg a Szent Szellem betälti. Nekem inkàbb legyen ilyen, mint
az ässzes pszicholãgia, amit beleänthetnál egy doktori
fokozattal. Mondjad neki az Isten Igáját! Igen.
75 “De änfejæek, felfuvalkodottak, inkàbb az ärämäknek
kedvelåi, mint Istennek szeretåi, hitszegåk, hamisvàdlãk,
mártáktelenek, ás mindazoknak megvetåi, amik helyesek.”
76 Ãh te azt mondod, “Ezek a kommunistàk.” Nem, nem!
Ezek az çgynevezett Keresztányek.
77 “Kiknál megvan a kegyesság làtszata, de annak Ereját
megtagdjàk, az ilyenektål fordulj el. Mert ez az a fajta, aki
hàzrãl hàzra jàr, ás elcsavarja a kèlänbäzå kâvànsàgokkal
megterhelt ostoba asszonyokat, ás akik soha nem jutnak el az
igazsàg ismeretáre.” Ez âgy van. Ez az, ami ez. Ás mi ezt làtjuk
ma.
78 Ás milyen egy vâgasztalàs a hâvå szàmàra, hogy elvàlasztja
magàt minden hitetlenságtål, az å ässzes istentelen tantáteleitål,
az ässzes istentelen tanâtàsaiktãl, ás egyenesen Krisztusra náz ás
veszi az Igát, ás mindaddig ragaszkodik az Igáhez, amâg làtja
hogy Az megnyâlvànul. Nem szàmât, hogy mennyi ideig kell
vàrnod, maradj ott! Isten azt megâgárte. Isten vezetett táged
ahhoz, ragaszkodj hozzà! Maradj ott. Ne hàtràlj vissza. Maradj
áppen ott! Ha bizonyos vagy benne, akkor ott fogsz maradni. De
ha ingadozol, akkor minden kisdologra el fogod engedni. Egy
majom fányes dolgokra kap, de egy medve ragaszkodik a
fogàsàhoz. Tehàt tarts ki! Igen tarts ki a jã fogàsnàl!
79 El Shaddai! Azt mondta, “Án vagyok El Shaddai.
Àbrahàm, Án vagyok az Erås. Te egy äregember vagy. Szàzáves
vagy most, ässzes eråd elhagyott; de Án vagyok a te Eråd!
Ässzes remányed eltàvozott; de Án vagyok a te Remányed!”
80 Ãh, te most szenvedsz, ás itt vagy kint ràkkal, meg
dolgokkal, hàt nem làtod hogy honnan jän a te Eråd? Nem a
sebász kásátål, hanem az Isten Igájábål! “Án vagyok a te
Rászed! Án vagyok a te Eråd! Te Belålem szâvod az erådet!”
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81 Most nem lebecsèlve a sebászt; å megteszi az å rászát, ami rà
tartozik. De Isten a Gyãgyâtã. Semmilyen sebász, semmilyen
orvos, semmilyen orvossàg nem gyãgyât soha. Nem, uram, nekik
egyetlen olyan orvossàguk sincs, amely gyãgyât. Nos, bàrmely
orvos elmondja ezt neked. Nàluk vannak segâtságek, de Isten a
Gyãgyâtã. Åk vàghatnak a kezeden egy mály vàgàst, de Istennek
kell azt begyãgyâtania. Nekik semmi olyan nincs, ami szäveteket
ápât; ha megtudnàk tenni, akkor meg tudna ápâteni egy embert.
Igy làtjàtok, hogy Isten a Gyãgyâtã. Helyretehetsz egy csontot,
de Istennek kell azt meggyãgyâtania. Isten a Gyãgyâtã, “Án
vagyok az Çr, aki meggyãgyâtom minden betegságeidet.” Ás te
nem teheted Isten Igáját hazuggà; Az mindenkor egyenesen
vissza fog jänni az igazsàghoz, egyszeræen egyenesen vissza. Azt
nem teheted hazuggà.
82 Most åk azt mondjàk, hogy a Biblia ellentmond Änmagànak.
Án felkártem embereket ás mondtam nekik, hogy adnák nekik
egy ávi fizetást ha tudnák, ás mindent amit meg tudok tenni
azárt, hogy mutassanak meg nekem egy szãt a Bibliàban, amely
ellentmond a màsiknak. Ez âgy van. Nincs benne olyan. Ez azárt
van, mert a te testi ártelmed çgy tekint arra, ahogy tekint. Az
Igánek ártelmezåje a Szent Szellem. Az Ige igaz, ässze van
àllâtva. Az egász olyan mint egy mozaik rejtály, de a Szent
Szellemre van szèkság ahhoz, hogy Azt ässzerakja, hogy
elkászâtse az Isten megvàltàsànak ás àldàsainak kápát az Å nápe
szàmàra. Àmen. Ez nem mond ellent Änmagànak! Nincs
egyetlen Iràshely, Annak egyetlen verse sem, ami ellentmond a
màsiknak. Ha ellentmondana, akkor nem árne annyit, mint az a
papâr amire ârva van, akkor megtávesztå lenne. Isten nem
táveszt meg. Isten igaz, igazsàgos, szent, becsèletes. Å Isten.
83 Nos, amikor Àbrahàm megkapta ezt az Igát, hogy “Án
vagyok El Shaddai. Án vagyok a te Eråt-Adãd! A feleságed,
akinek a máhe elszàradt, ás negyven áve tçl van a havicikluson,
a te tested annyit ár mint halott; de án vagyok El Shaddai.” Å
egyszeræen elåhozta Ismàelt tudjàtok; de az Isten azt mondta,
“Ez nem å. Nem, de å egy nagy ember lesz. Ennyi ás ennyi
fejedelmet fog nemzeni. De az akivel Án az âgáretet megtettem,
az käzted ás Sàra käzätt van.” Ez az! Àmen. Àbrahàm egászen
jãl árezte magàt.
84 Az Çr azt mondta, “Most mondani akarok neked valamit,
Àbrahàm. Meg fogom vàltoztatni a nevedet.” Azt mondta,
“Táged täbbá nem Àbràmnak hâvnak, hanem Àbrahàmnak.”
Àbràm jelentáse “magassàgos atya.” De az Àbrahàm jelentáse
“Nemzetek atyja.” Ás täbbá nem S-à-r-a-i; hanem S-à-r-a-h,
“fejedelemasszony.” Megvàltoztatta a nevèket! Micsoda egy-
egy megvàltozott nevek! Valami tärtánt, mert åk^Làtjàtok,
kell hogy legyen egy vàltozàs, mielått dolgok tärtánnek.
Mindaddig nem tudta megadni nekik a gyermeket, amâg a nevèk
çgy maradt.
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85 Ás te nem szèlethetsz çjjà mindaddig, amâg a neved
kimarad a Menny Känyvábål. Beteheted azt minden
gyèlekezetbe, Metodista, Baptista, Presbiteriànus, viheted azt
helyrål helyre, veszkedve mindannyiukkal; de annak be kell
tátetnie a Menny Känyvábe, mielått bàrmi megtärtánhet, ás az
çj teremtás eljähet. Mielått az çj álet eljähetett, neveiket meg
kellett vàltoztatni. Te is megvàltoztathatod a tiedet, el azoktãl
az ember-kászâtette känyvektål, bele a Menny Känyvábe.
86 “Ás âme, a te neved täbbá nem Àbràm, ‘magassàgos atya’;
hanem Àbrahàm, ‘nemzetek atyja’. Täbbá nem Sàrai, Sàrai;
hanem Sàra, ‘fejedelem asszony.’”
87 Ãh, most itt mi àtmegyènk a 18. rászhez. A 17-bål menjènk
àt egyenesen a 18-ra, mert ez csupàn^Maeste án nem akarok
tçlsàgosan eltàvolodni ettål, hogy itt tartsalak benneteket,
mert azt szeretnám, hogy holnap este is jäjjetek vissza. Most
figyeljátek meg. Ás mi àtmegyènk olyan gyorsan, amennyire
tudunk a 22-re. Figyeljetek most. Amikor itt kärèlbelèl egy
naprãl, mondjuk talàn kettå, vagy hàrom naprãl volt szã
ezutàn, amikor Àbrahàmnak ás Sàrànak fel lettek àllâtva a
sàtraik.
88 Egászen lent ott a vàrosban án elkápzelem, hogy Lãt
asszony viselte az ässzes çj stâlusç ruhàt, ami nekik ott lent
volt. Ás az ässzes hajviseletet kävette, meg mindent ami nekik
volt. Å egyszeræen fányæzåen ált, ás az ässzes lànya ugyançgy.
Ápp ugyançgy, ahogy az äreg anyaparàzna tette ma, ás ässzes
lànyaival is ugyanazt tette.
89 Nos, Sàra azonban, noha a leggyänyäræbb asszony volt az
egász vidáken, a meddå fäldän tartãzkodott, mert åhozzà
ragaszkodott, akinek az âgáret szãlt. Most jobb ha án ezt itt
egybål elhagyom, mert elmegyek, ás^ájfálig itt tartanàlak
benneteket. Ragaszkodott Àbrahàmhoz. Ez âgy van. Nàla volt
az âgáret.
90 Ragaszkodjatok Krisztushoz, Å Az, akinál ott van az âgáret!
Å az Igáret. Å az Igáret! Figyeljátek meg.
91 Egy napon reggel a nap igazàn forrãn kelt fel, Àbrahàm ott
èlt sàtrànak àrnyákàban a tälgyfànàl. Ás lenázett, kärèlbelèl
tizenegy ãra lehetett, ás làtott hàrom embert käzeledni, jättek
felá ás poros volt a ruhàjuk. Ás Àbrahàm elájèk szaladt. Volt
valami a szâváben, amelytål igazàn jãl árezte magàt, âgy elájèk
szaladt ás leborult a làbaiknàl. Ás figyeljátek, hogy å ezt
mondta, “Án Uram!” Hàt nem furcsa ez? Hàrman vannak; de
“án Uram!”
92 Názzátek meg Lãtot. Amikor ketten mentek le oda, csak
ketten voltak, akkor å azt mondta, “uraim.” Lãt åket
“uraknak” hâvta. Àbrahàm^Lãt a kettåt “uraknak” hâvta.
93 Ás Àbrahàm a hàrmãjukat “Uram!” Án Uram!”-nak hâvta.
Àmen. Ãh, az idå käzel van! Figyeljátek meg, hogy ezt mondta,
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“Án Uram, ha kegyelmet talàltam Elåtted, akkor gyere be ás
èlj le a tälgyfa alatt. Hadd hozzak egy kis vizet ás megmosom a
Làbadat, ás veszel egy falat kenyeret. Mert csupàn ez az oka
annak, hogy Te erre jàrtàl, hogy talàlkozz velem.” Oda mentek.
94 Kiment ás àtment a sàtor hàtuljàn, ás azt mondta, “Sàra,
gyçrjàl gyorsan lisztet, ás kászâts náhàny sètemányt a
tæzhelyen.” Kiment ás magàhoz vett egy kisborjçt, majd
megälte ás megnyçzta, ás elkászâtette a darabokat, majd hozott
vajat ás tejet, azutàn_azutàn letette elájèk ás åk ettek.
95 Ás Egyikèk Maga Isten volt! Ez az, amit a Biblia mondott.
Most ha ti Ezzel vitatkozni akartok, akkor csak rajta. Å
“Elohimnak, Istennek” hâvta Åt. Tudnia kellett; Hozzà beszált.
Figyeljátek meg, “Çr Isten!” Nos, Egyikèk Isten volt. Ás
Àbrahàm Rànázett. Àbrahàm felismerte azt. Most figyeljetek
ide.
96 Egyszer egy lelkász azt mondta nekem, hogy “Branham
Testvár, csak nem akarod azt mondani nekem, hogy te hiszed
azt, hogy az az Ember Isten volt?”
97 Án azt mondtam, “Àbrahàm mondta, hogy Å az volt. Az
ässzes fordâtã ugyançgy fordâtotta, nagybetæs Ç-r. Ás bàrki aki
olvassa a Bibliàt, tudja hogy a nagybetæs Ç-r az Elohim.
Ugyanabbãl a szãbãl ered, Elohim! ‘Kezdetben, a kezdetkor
Isten teremtette,’ Elohim, a Mindenhatã, az änmagàtãl Látezå,
‘teremtette az eget ás a fäldet.’ Ime, Å itt van çjra, ás ápp elåtte
àll.”

Å azt mondta, “Nos tudod,” mondta, “az_az csupàn egy
ember volt.”
98 Án azt mondtam, “Persze, Å hçst evett, Å evett, tejet ivott,
ás Å_ás Å_ás Å kenyeret evett.” Mondta, “Persze, Å Isten
volt.”

Azt mondta, “Hogyan lehetett az?”
Án azt mondtam, “Uram, te_te^”

99 Án_án remálem, hogy åk nem sártik meg árzáseiteket; åk
Jehova Tançi voltak. Ás å azt mondta nekem, “Nos, Branham
çr, figyeljen ide, akarok magànak valamit mondani. Isten nem
tehette meg azt.”
100 Án azt mondtam, “Maga egyszeræen nem ismeri az án
Istenemet. Ez minden.” Azt mondtam, “Mibål lett az emberi
test? Petrãleum, kàlium, kozmikus fány, tizenhat elem. Az
egyetlen dolog amit Istennek tennie kellett, hogy lejätt ás
megvizsgàlta Sodomàt, azt mondta^egyszeræen àtnyçlt ás
magàhoz vett egy marák kozmikus fányt ás petrãleumot ás
‘phæ!’ Mondta, ‘Gyere ide Gàbriel, lápjál ide.’ Ez âgy van.
Àtnyçlt ás vett egy màsik marák port, ‘Gyere ide Mihàly, lápjál
ide.’ Ás csinàlt egyet Magànak.” Be kellett hogy mutasson
valamit, ami Å lesz az utolsã napokban, âgy Å egyenesen lejätt
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ás emberi testben beszált. Pontosan âgy van. Ãh, án annyira
boldog vagyok, hogy Å ilyen!
101 Egy napon ánbelålem talàn màr semmi nem marad. Án is
abbãl a tizenhat elembål vagyok. Valamelyik nap fásèltem azt
a kát, vagy hàrom szàl hajamat ami nekem megmaradt. A
feleságem ràmnázett ás azt mondta, “Billy, kezdesz
kopaszodni.”

Án azt mondtam, “Ádes, án egyetlen egyet sem veszâtettem
mág el belålèk.”

Å azt mondta, “Neked gändärhajad volt.”
Án azt mondtam, “Igen, de án azokbãl mág egyet sem

veszâtettem el.”
Å azt mondta, “Kárlek mondd el nekem, hogy hovà lettek.”

102 Án azt mondtam, “Ádes, akkor te mondd el nekem, hogy
honnan jättek, mielått án megkaptam åket. Ás ahol azok
voltak, mielått án megkaptam åket, azok ott vàrnak ràm hogy
án hozzàjuk jäjjek.”
103 Àmen! Dicsåság! A Biblia mondta “Egyetlen hajatok szàla
sem fog elveszni!” Hallelujah! Ez pontosan âgy van. Nem volt,
de mágis van; ás mág sincs, azutàn van. Biztosan. Pontosan!
Petrãleum, kozmikus fány, kàlcium, kàlium, ás âgy tovàbb.
Isten^Amikor án semmi vagyok, semmi amit ti làthattok,
csak hamu, ás Å szãlni fog, hallelujah, ässzedobja a kàliumot
ás a petrãleumot, ás án çjra az Å Jelenlátáben fogok álni.
Hallelujah! Äräk Áletet ad nekènk. Àmen. “Mindenki akit az
Atya Nekem adott egy sem fog elveszni, ás Án feltàmasztom
åket çjra az utolsã napon.” Án hiszem ezt! Mint Àbrahàm
Magja, án vàrok arra a napra! Keresem azt a Vàrost, Akinek
Ápâtåje ás Alkotãja Isten. Àmen. Biztosan. Nem szàmât hogy ez
mennyire ràncosodik ás szàrad, a haj pedig kihullik, nem
szàmât hogy mi tärtánik, de Isten çjra feltàmasztja azt a
fiatalsàg ragyogàsàban az utolsã napon. Megâgárte, hogy meg
fogja tenni, ás án keresem azt a Vàrost! Àmen. Ãh nekem! Most
annyira vallàsosnak árzem magam ezt tudva, hogy ez az àldott
remány Ott vàr ràm. Án vàrom azt a Vàrost. A szâvem Arrafelá
dobog. Ãh, án egy irànyban sem fordulnák el, hanem egyenesen
arra Helyre názek. Istenem, segâts nekem hogy âgy maradjak
igazàn, ás hæságesen, mindenhol kisugàrozni egy áletvonalat,
ás minden kimerèlt zaràndokot akit csak tudok a
tovàbbmenásre kásztetni.
104 Igen, nem olyan rágen volt errål egy làtomàsom, ás làttam
azt, a szeretteimet is làttam ott çjra fiatalon. Az ott van. Az ott
van. Tudom, hogy az ott van! Igen, uram! Nos, ti valãszânæleg
olvastatok errål a Keresztány Èzletemberek àltal kiadott Hang
çjsàgban, ás sok egyább màs magazin is hozta ezt. Baràtaim, ez
nem egy làtomàs volt. Màr làttam làtomàsokat ás tudom,
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tudnom kell, hogy azok milyenek, tâzezer szàmra adott nekem
az Çr. De ez nem làtomàs volt. Án ott voltam, áppen ott àlltam
ás visszanáztem. Ás tudom hogy az ott van. Az ott van
baràtaim, az ott van! Tudom, hogy az ott van! Igen! Ápp olyan
biztosan, mint ahogy itt àllok, ás szãljatok, hogy ápp eszemnál
vagyok-e, ás itt àllok-e a szãszáken, mert az ott van! Isten
megtette az Å âgáretát, ás az igaz, az annyira igaz! Igen, uram.
Az ott van. Figyeljátek meg.
105 Most felismerjèk, hogy ezek az emberek leèltek ás ettek. Ás
ketten käzèlèk felàlltak ás lementek Sodomàba. Egy ott
maradt Àbrahàmmal. Figyeljèk meg az å beszálgetásèket.
Folyamatosan Sodoma felá náztek. Ás Àbrahàm tudta, hogy
abban egy kicsi valami furcsa volt. Igy az Çr azt mondta,
amikor elkászèlt hogy tàvozzon, azt mondta, “Gondolod, hogy
vissza kellene tartanom Àbrahàmtãl; tekintve azt, hogy å a
nemzetek atyja lesz, ás tudom hogy mikápp fogja felnevelni a
gyermekeit, ás âgy tovàbb; amit Án tenni fogok?” Azt mondta,
“Sodoma bænei annyira sçlyosakkà lettek, hogy belejutott az Å
fèleibe.” Lejätt, hogy megvizsgàlja.
106 Most emlákezzetek, amint án az elåzå este mondtam, hogy
az a kát hârnäk lement Sodomàba ás prádikàltak azoknak a
sodomitàknak; ás aznap este megvakâtottàk åket az Igáre. De
emlákezzetek, hogy volt ott Egy; nekik, nekik megvolt az å
jelèk, egy Idegen volt käzättèk.
107 Názzátek meg Lãtot. Lãt ott èlt a kapuban ás azt mondta,
“Uraim.” Ás egy olyan mãdon ált! Azt mondtàk, “Gyere be a
hàzunkba”. Å azt mondta, “Az utcàn fogunk aludni”. Micsoda
egy otthon!
108 De mihelyt Àbrahàm; åk azt mondtàk, “Ez az amiárt
eljättènk. Leèlènk itt melletted.”
109 Ez a mãdja. Álj çgy hogyha Isten hasznàlni akar táged,
akkor tudja azonnal hogy hol talàl meg táged. Olyan
helyzetben vagy, egy tiszta áletet álsz Isten elått, szavaid
åszinták, az áleted igaz. Ez az a fajta hely, ahovà az Angyalok
jännek. Názzátek meg_Erzsábetet ás Zakariàst, becsèletesek,
åszinták, akik az Çrnak minden Parancsolatàban jàrtak. Ez az
ahogy mi álni akarunk, hogy amikor Isten elkászèl arra, hogy
hasznàljon bennènket, akkor Å azt mondja, “Ez az Án nápem.
Án ezzel a gyèlekezettel azt tehetem amit akarok. Åk hisznek
Bennem. Az Igámen àllnak.” Làtjàtok, ez az ahogy tennetek
kell, áljátek az áletet.
110 Most mi felismerjèk, hogy ez az Angyal azt mondta, “Nem
fogom eltitkolni Àbrahàmtãl. Hanem meg foglak làtogatni az
álet ideje szerint.” Ás figyeljátek meg, hogy nem Àbràmnak
hâvta åt, hanem “Àbrahàmnak”. Honnan tudta, hogy az a náv
meg lett vàltoztatva? Å volt Az, aki megvàltoztatta. Biztosan.
Figyeljátek meg, hogy nem Sàrainak hâvta, tudjàtok S-à-r-a-i.
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Hanem S-à-r-à, “Hol van a feleságed Sàra?” Honnan tudta
hogy Àbrahàm hàzas volt? Honnan tudta, hogy neki van egy
feleságe, ás annak neve Sàra?

Ás Àbrahàm azt mondta, “Ott van a sàtorban mägätted.”
Micsoda egy igazi hälgy!

111 Ma az asszonyok annyira szemtelnek! Minden^A fárjèk
mág beszálni sem tud. Nekik mindig ott kell lenni cigarettàval
a kezèkben, rävidnadràgban, ás àllandãan å beszál. Az
embereknek mennyire leferdèlt faja, az asszonynak
fåszakàcsnak, èvegmosãnak ás minden màsnak kell lennie!
Amikor elhagyja a konyhàt, akkor elhagyja az å kätelesságánek
helyát, mint anya.

112 Most mi felismerjèk, hogy akkor az asszonyok
visszahçzãdtak ás çgy viselkedtek mint a hälgyek, az å fejèk
volt az, aki meghozta a däntáseket meg dolgokat.

113 Ás ti megprãbàljàtok megengedni valakinek, hogy
elmondja a feleságánek; az asszony azt mondja, “ártásedre
akarom ezt hozni azonnal!” [Branham Testvár fçj_Szerk.] ás
fçjja a szàjàbãl a fèstät, ás ilyen szärnyæ mãdon náz ki. Soha
nem làttam ilyet! Elkápzelhetitek ott kint, ás megfigyelhetitek
azt a szemályt, amint az a szellem fel van ismerve ott meg
dolgok; ás lehet hogy ánekel a kãrusban valamelyik
gyèlekezetben. Ãh, micsoda napok, melyekben álènk! Nem
csoda, hogy abban a napban álènk! Remálem, hogy
meglàtjàtok a sorok käzätt, hogy mire gondolok.

114 Ime, figyeljátek meg ott. Sàra a sàtorban volt, ott
tartãzkodott ás illendåen viselkedett. Àbrahàm vágezte az
Angyalok vendáglàtàsàt. Nos, az Çr azt mondta, “Meg foglak
làtogatni táged.”

115 Ás Sàra hallotta azt. Ás nevetett a gallárja mägätt, majd azt
mondta, “Án, egy äregasszony, az án koromban, ás az án uram
is äreg, ás Å azt mondja hogy nekènk çjra ärämènk lesz, mint
fárj ás feleság?” Ás nevetett.

116 Ás az Angyal hàttal fordulva azt mondta, “Miárt nevetett
Sàra?”

117 Emlákezzetek, hogy ez volt az utolsã jel, melyet a Mag^
illetve Àbrahàm maga, aki a Gyèlekezet jelkápe, ez volt az
utolsã jel, melyet å kapott. Az ässzes jelek käzèl, melyeket å
kapott ez volt az utolsã, mielått Sodoma el lett tärälve. Igy van
ez? Az utolsã jel!

118 Amikor Izràel, az a mag mely Àbrahàm utàn jätt. Ás a
samaritànusok, akik egy keverák faj kivetett magja voltak,
mágis vàrtàk Åt; azt mondtàk, “A mi atyànk Jàkãb adta
nekènk ezt a kutat,” mondta az asszony Sikàrnàl. Làtjàtok? “A
mi atyànk Jàkãb, å_å adta ezt a kutat Jãzsefnek, az å fiànak



20  A MONDOTT IGE

ás_ás mi ebbål ittunk å pedig ebbål itatta teváit. Ás Te azt
mondod, hogy Neked van vized, vagy valami ilyesmi?”
Làtjàtok? Ás az utolsã jel, melyet a termászetes Izràel magja
kapott, ugyanilyen fajta jel volt! Phæ! Nem làtjàtok?
Gondolkozzatok el egy percre!

119 Az utolsã jel, melyet Àbrahàm aki a szävetsággel volt
kapott, az utolsã jel a langymeleg gyèlekezet visszautasâtàsa
elått, ás az å pusztulàsa elått, a szâvek ás elmák gondolatainak
ászrevátelánek jele volt, Isten emberi testben szemmellàthatãvà
táve.

120 Ás az utolsã jel, melyet Izràel làtott mielått ki lett vàgva,
ugyanaz a dolog volt. Ás åk azt mondtàk, “Ez Belzebub,
szerencsemondã.”

121 Most itt van az ãra! Istenem, hadd èlepedjen ez le. Most
van itt Àbrahàm kiràlyi Magjànak az ãràja! Megártettátek?
Isten emberi testben szemmellàthatãvà táve, megadja nekik az
å utolsã jelèket a langymeleg elpusztâtàsa elått ás az elmenetel
elått, ahogy azt tette. Az utolsã! Lãt visszacsçszàsànak utolsã
ragyogàsa! Èlepedjen le ez csak egy percre.

122 Àbrahàm, egy; Àbrahàm termásztes magja, kettå; Àbrahàm
kiràlyi Magja, hàrom.

123 Figyeljátek meg, hogy az Èzenet nem megy egyètt az ott
kint lávå langymeleggel. Egyàltalàn hol ment hozzàjuk? A
pènkäsdiekhez, a vàlasztottakhoz, a kihçzottakhoz lett kèldve.

124 Ás ahogy Izràel akkor tette, kilencven-^Figyeljátek meg,
hogy hàny, figyeljátek meg, hogy hàny izràeli fogadta Azt el.
Amikor eljätt az idå szàmukra, hogy felmenjenek oda, akkor
szàzhuszan voltak çgy nágymilliãbãl.

125 Most figyeljátek meg a kiràlyi Magot. Làtjàtok, ennek a
hàromszorosnak mindenhol jännie kell, làtjàtok ahol
megnázitek. Kàm, Sám, ás Jàfet nápe. Àbrahàm kiràlyi Magja!
Ott van Àbrahàm; a termásztes mag; a kiràlyi Mag. Minden! A
kiràlyi mag Krisztus àltal van a^Elárkeztènk Àbrahàm
âgáretáhez, melyet Isten neki Krisztuson, a kiràlyi Magon àt
adott. Ás ez a kiràlyi Mag, ez az Çr Jázusnak a Gyèlekezete,
melyet Å helyreàllât az utolsã napokban. A kiràlyi Mag!
Figyeljátek meg, hogy å vette azt a jelet! Ás Maga a kiràlyi Mag
mondta, amikor itt volt, hogy “Amint az Lãt napjaiban volt,
çgy lesz az ember Fiànak az eljävetelekor.” A kiràlyi Mag,
Àbrahàm Magja ki van hâvva; Lãt is, az å langymeleg testváre
lent Sodomàban; ás azutàn a sodomitàk, a vilàg. Ma a vilàg; a
gyèlekezeti vilàg; ás a kiràlyi Mag. Pontosan, åk abban a
pozâciãban vannak, meg minden, pontosan az elrendezásnek
megfelelåen. Ás Isten lejätt az Å âgáretável, ugyanazt a dolgot
szemmellàthatãvà táve. Àmen. Ha ez nem täkáletes, akkor nem
tudom, hogy mi a täkáletesság. Ez a Szentâràs!
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126 Te szãltàl nyelveken, tàncoltàl a Szellemben. Neked
megvoltak mindezek az árzásek ás làttad a gyãgyâtàsnak
csodàit, ás_ás tolãszákeket ás âgy tovàbb. Mi làttuk
mindezeket. De âme, itt van az utolsã jel, amint megárkezett.
Àbrahàm mindenfále dolgot làtott, melyeket Isten tett szàmàra
az çton, biztosan, de itt jän az utolsã jel, áppen mielått a
megâgárt fiç eljän. Ás most a kiràlyi Mag vàrja a megâgárt Fiçt.
Hallelujah! Mi, mi vàrunk egy megâgárt Fiçt? Az Isten Fiàt
visszatárni! Hallelujah! Ãh, çgy árzem, hogy kiàltani tudnák.
Figyeljetek! A kiràlyi Mag vàrja a megâgárt Fiçt. Amikáppen
Àbrahàm figyelt vágig az ávek alatt, ragaszkodott az Igáhez,
çgy tesz a kiràlyi Mag. Ás a Mag figyel erre az eljävendå Fiçra,
az Çr eljäveteláre, egy årvàltàson àt, kát årvàltàson, hàrom
årvàltàson àt egász a hetedik årvàltàsig, ás itt mi mág vàrjuk a
kiràlyi Magot. Ás mit làtunk käzvetlenèl az Çr Eljävetele elått?
Mi tärtánik? Isten lejän käzánk, bemutatva a kiràlyi Magot,
amint Å bemutatta Àbrahàm magjàt is; ás Àbrahàm, majd
Àbrahàm magja, ás âme itt van Ez a kiràlyi Maggal. Isten
käzättènk lakozva a Szent Szellem formàjàban, ugyanazokat a
dolgokat táve, melyeket Å akkor tett, vágrehajtva, ás
megmutatva, hogy ez ugyanaz.

Ás a tudomànyos kutatàs a fánykápen, a vilàg tudja, a
tudomànyos vilàg tudja, hogy ez igaz.

A gyèlekezet tudja vilàgszerte, hogy ez igaz.
127 Ás án hiszem, hogy minden eleve elrendelt Mag màr a
bemenetel kärèl van, az ajtã majdnem bezàrult, ás az âtálet
lesçjtàs elått van. Ez âgy van. Isten nem fog mindig kèzdeni az
emberrel. Å megtesz mindent amit tud. De az ãra käzeledik
baràtaim. Figyeljátek meg.
128 Most fogok nektek valamit adni segâtságèl. Emlákezzetek,
mi volt a kävetkezå dolog most ami tärtánt? Mielått vehetták a
kiràli magot, kellett hogy tärtánjen egy csoda Àbrahàmnak ás
Sàrànak is fizikailag, mielått a kiràlyi mag lehetett volna^
illetve mielått a mag megszèlethetett. “Nos, Àbrahàm teste
annyit árt mint halott,” a Biblia mondja ezt. Igaz? “Ás Sàra
máhe halott volt,” a Biblia mondja ezt. Most kellett hogy
valamilyen fizikai dolog megtärtánjen mielått a kiràlyi mag^
mielått a mag megjelenhetett, a megâgárt fiç. Mielått a megâgárt
fiç megjelenhetett, kellett hogy tärtánjen egy fizikai valami az å
testèkben, mielått a megâgárt fiç megjelent. Figyeljátek, hogy
mit tett Å. Fogok adni nektek egy kis valamit.
129 Nos, a Bibliàt olvasva, Ez egy szerelmi Tärtánet, melyet
Isten ârt az Å Gyèlekezetánek. Ez Isten. Isten a szeretet.
Hiszitek ezt? Ás a Biblia çgy van megârva, hogy az iskolàzott ás
eszes soha nem ártheti meg Azt. Neked szerelmesnek kell
lenned Istenbe, hogy Ezt megártsd. Benned kell hogy legyen
Isten. Å ártelmezi Änmagàt szàmodra.
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130 Most ez ápp olyan, ahogy nekem van egy feleságem. Ãh,
hogy mennyire szeretem åt! Teljes szâvembål szeretem åt. Ás
valahol tengeren tçlon vagyok ás å^miutàn lefekteti a
gyermekeket aludni, âr nekem egy levelet ás azt mondja,
“Kedves Billy, maeste itt èläk ás ràd gondolok. Irok.” Làtjàtok,
án tudom hogy å mit âr a papârra. De ismerem åt ás annyira
szeretem, hogy egyszeræen ismerem a termászetát, ás tudom
hogy mire gondol, âgy án tudok olvasni a sorok käzätt.
Làtjàtok?
131 Ás Isten azt akarja, hogy az Å Gyèlekezete olvasson a sorok
käzätt. Most nem akàrmit kiolvasni Abbãl! Çgy kell olvasnod a
sorok käzätt, hogy meglàsd hogy Az mit jelent. Most figyeljetek
ás làssàtok meg, ismerjátek fel hogy nem âgy van-e.
132 Nos, amit Isten Àbrahàmmal ás Sàràval tett, amit
megmutatott neki, az páldàja az Å Gyèlekezetánek. Megtette
szàmukra, mindkettåjèket àtvàltoztatta fiatalemberrá ás
fiatalasszonnyà. Biztos hogy megtette, çjra fiatallà tette åket,
ápp çgy ahogy Å Àbrahàm minden Magjàval tenni fogja. Nem
szàmât hogy milyen äreg ás leápèlt vagy, jän egy nap amikor te
çjra fiatal ás gyänyäræ leszel, ez âgy van, az álet ragyogàsa.
133 Nem olyan rágen megkárdeztem egy orvost, “Mondja màr
uram. Valahànyszor án eszek, megçjâtottam az áletemet.”

Azt mondta, “Igen, uram, ez âgy van.”
134 Án azt mondtam, “Nos, Isten azt mondta, hogy mi ‘fäld
poràbãl lettènk alkotva.’”
135 Å azt mondta, “Ez âgy van. A zäldságek, hçsok ás anyagok,
melyeket maga eszik, az por. Ott kapja meg a kàliumot,
kàlciumot ás anyagokat a vitaminjàban, ás egyenesen kivonja a
fäldbål. Ás a fäld poràbãl lett alkotva.”

Án azt mondtam, “Hm. Nos, Isten elåszär ilyen mãdon
alkotta meg.”
136 Å azt mondta, “Án errål semmit nem tudok, de” mondta,
“azt tudom, hogy most megesszi az átelát ás az felápâti testát.”
137 Azt mondtam, “Án änt kárdeztem.” Mondtam, “Azutàn
pedig än kárdez engem a szæzi szèletásrål?”

Azt mondta, “Igen, uram, âgy van.”
138 Án azt mondtam, “Szeretnák valamit äntål kárdezni
doktor. Magyaràzza ezt meg nekem.”
139 Å azt mondta, “Nos, bàrmi, amit nem lehet tudomànyosan
bebizonyâtani, az nem helyes.”
140 Án azt mondtam, “Án ellenkezå válemányen vagyok, hogy
bàrmi, ami tudomànyosan be van bizonyâtva, az nem çgy van,
abban semmi nincs.” Ás azt mondtam, “Az egyetlen valãdi
dolog ami az áletben van, az olyan amit tudomànyosan nem
lehet bebizonyâtani: szeretet, äräm, bákesság, hosszçtærás,
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finomsàg, tèrelem, hit. Tudomànyosan vannak ezek
bebizonyâtva nekem? Ezek mágis valãsàg! Isten, a Szent
Szellem, az Angyalok!” Àmen! “A hit teszi ezeket a dolgokat.
Minden amit làt, az a fäldbål van, az anyafäldbål szàrmazik, ás
ugyançgy visszamegy.” Azt mondtam, “Akarok äntål valamit
kárdezni. Amikor tizenhat áves voltam, akkor ugyanazt az átelt
ettem, mint most. Ettem babot, krumplit, kenyeret ás hçst. Ás
valahànyszor ettem, nagyobb ás eråsebb lettem.”

Azt mondta, “Persze, än megçjâtotta az áletát.”
141 Án azt mondtam, “Miárt van az, hogy miutàn elmçltam
huszonkát áves, ás bàrki màs is, ás nem szàmât hogy mennyit
eszik, de egyre gyengább ás idåsebb lesz? Gondolja ezt el.”
Mondtam, “Van nekem itt egy korsã vâz, ás van egy poharam;
án elkezdenám kiänteni ebbål a nagy bå korsãbãl a vizet a
pohàrba, az pedig kezd megtältådni amâg a korsã fálig lesz; ás
azutàn análkèl hogy itt lent bàrmi lenne, minál täbbet äntènk
bele, annàl lejjebb megy. Nem szàmât hogy mennyit eszek, ás
milyen jãt; án most jobban eszek mint koràbban, szàzszor
jobban.”
142 Tudom hogy milyen volt, amikor egász ájszaka ràgtam a
szalonnabårt, ás kukorica kenyeret ettem reggelire egy kis
cirokmelasszal, ás ugyanazt ebádre meg vacsoràra is. Tudom
hogy milyen volt kemányen álni, ás most án jobban tudok enni.
Hàla az Çrnak. De nem szàmât hogy mennyit eszek, án mág
mindig gyengább ás äregebb leszek. Vágèl pedig elszàradok ás
meghalok. Miárt? Miárt? Ez egy olyan rendelkezás, melyet Isten
kászâtett. Ez âgy van. Igen, uram.
143 Ás figyeljátek meg Àbrahàmot ás Sàràt, åk visszavàltoztak
çgy huszonkettå vagy huszonät áves korra.
144 Ãh, mondod te, “Ez ártelmetlenság Branham Testvár!”
Rendben van, most èlj nyugodtan csak egy percre, olvassunk
csak egyszer a sorok käzätt.
145 Käzvetlenèl miutàn azok az Angyalok eltàvoztak, Sodoma
megágett, Àbrahàm ás Sàra elindult egy hosszç utazàsra
egyenesen Gáràrba. Ez aztàn száp kis çt egy äreg pàrnak.
Márjátek meg a tárkápeteken. Lementek Gáràrba. Ás âme most
itt van Sàra, a kilencven áves nagymama, rajta egy kis napvádå
kalap, ás reszketett. Ás Àbrahàm az å hosszç lelãgã
szakàllàval. A Biblia azt mondta, hogy “Åk mindketten eråsen
elårehaladott korban voltak.” Ne prãbàljàtok azt mondani,
hogy åk täbbet áltek. A Biblia azt mondta, “Mindkettåjèk teste
halott volt, elårehaladott korç.” Ás åk itt lemennek Gáràrba.
Ás ott volt egy fiatal kiràly, akit Abimáleknek hâvtak, ás
keresett egy szâve vàgyàt, ás amikor meglàtta Sàràt, akkor
beleszeretett. Igy van ez? Nagymama?
146 “Ãh, te vagy a legszebb!” Mondta Àbrahàm, “Száp a
kinázeted.” Àmen. “Kárlek, hogy mondd meg neki, hogy te az
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án_az án testvárem vagy.” Hallelujah! Az Çr itt megmutatta,
hogy mit fog tenni Àbrahàm ässzes Magjàárt. Sàra gyänyäræ
volt. Àbrahàm fiatal volt. Hallom amint Àbrahàm mondja,
“Sàra, kedvesem, tudod mit, az åszèlás eltàvozott a hajadbãl.”
147 “Àbrahàm, a gärnyedság kiment a hàtadbãl. Kezdesz
kiegyenesedni.” Visszavàltoztak fiatalemberrá ás
fiatalasszonnyà. Isten, amint megmutatja! Ãh nekem!
148 Ás Abimálek megszerette åt, odament ás magàhoz vette, ás
meg akart vele hàzasodni. Làtom magam elått, amint
megfèrdik ás lefekszik a pizsamàjàban ás miutàn elmondja
imàjàt, âgy szãlt, “Holnap meghàzasodok ezzel a gyänyäræ
szàzávessel”? Nevetságes! “Ezzel a gyänyäræ zsidã lànnyal! Ãh,
a testváre, az a fiatalember! Hogy mennyire gyänyäræ ez a
làny!”
149 Ás Isten megjelent neki egy àlomban ás azt mondta, “Te
annyit ársz, mint egy halott ember.”

Å azt mondta, “Uram, miárt?”
Azt mondta, “Ez egy embernek a feleságe.”

150 Å azt mondta, “Te ismered az án szâvem åszinteságát,
Uram. Å azt mondta nekem, hogy ‘Ez az án tesvárem.’ Amaz
pedig azt mondta, ‘Ez az án hçgom.’”
151 Å azt mondta, “Igen, ismerem a szâved åszinteságát, ás ez
az oka hogy visszatartottalak táged attãl, hogy Ellenem
vátkezzál.” De figyeljetek! “De te mágis annyit ársz mint egy
halott, ás az egász orszàgod elveszett. Az å fárje az Án
prãfátàm. Engem nem árdekel hogy te mennyire vagy szent,
hogy mennyit imàdkozol, án mágsem fogom meghallgatni a te
imàdat. De az å fárje egy prãfáta! Menj, vidd vissza a feleságát
ás å imàdkozzon árted. Ha nem teszed ezt, akkor meghalsz.”
Hallelujah!
152 Mi volt ez? Isten elkászâtette Sàràt ás Àbrahàmot hogy
fogadjàk a megâgárt fiçt. Megmutatta, hogy a kävetkezå dolog
az Isten Angyalànak szemmellàthatãsàga utàn, hogy a Szent
Szellem megmutatja az Å utolsã jelát, a kävetkezå dolog, hogy
ez a halandã felveszi a halhatatlansàgot ás mi elragadtatunk a
levegåbe, hogy talàlkozzunk az âgáret Fiàval, Àbrahàm kiràlyi
Magjàval. Dicsåság Istennek! Hallelujah! “Mert mi
mindnyàjan egy pillanat alatt, egy szempillantàs alatt
àtvàltozunk ás egyètt elragadtatunk, hogy talàlkozzunk Åvele
a levegåben. Igy äräkká Vele, az âgáret Fiàval leszènk.”
Hallelujah!
153 Ãh, án nem fogom elárni a^án^talàn holnap este
elárem a 22. rászt, làtjàtok.
154 Ãh, án szeretem ezt, ti is? Án annyira boldog vagyok
mindezekárt a dolgokárt! A Biblia egyszeræen tele van ezekkel
a kedves aranyrägäkkel. Csak nyçljatok le ás emeljátek ki åket,
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gärdâtsátek fálre rãluk a szemetet ás názzátek meg åket.
Mindegyik Jázus Krisztust kápviseli, minden ember, mert
Åbenne lakozott az Isten teljesságe. Åbenne, minden Årà
mutat. Az Ã Szävetságbål minden a keresztre mutatott; ás az
Çj Szävetságben visszamutat a keresztre. Ez âgy van. Minden
ott van. Ãh!

Àldott legyen a kätál, amely ässzekäti
Szâvènket Keresztány szeretetben;
A rokon elmák käzässáge
Olyan mint az ott Fent.

155 Hogy mennyire szeretem Åt! Hogy mennyire akarom Åt
làtni! Hogy mennyire vàgyakozom ás vàrok arra, hogy ez az
äreg megtärt, ässzetärt, megtärt szâvæ ás leromlott test
megvàltozzon egy reggelen! A trombita meg fog szãlalni ás a
Krisztusban meghaltak feltàmadnak. Elragadtatunk velèk,
hogy talàlkozzunk az Çrral a levegåben.
156 Ahogy Rebeka itatta a tevát az est hæväsáben. Eliázer nem
talàlta åt reggel. Dálidåben sem talàlta åt; az esti
vilàgossàgban talàlta meg åt. “Estidåben Vilàgossàg lesz!” Igy
van! Ez az ahol megtalàlta åt. Å elfàtyolozta arcàt. Mág nem
volt feje; ment az å fejáhez. Àmen. Egy asszony, egy
asszonynak ez a termászete, hogy àtadja magàt a fárfinak. Ás
ez a gyèlekezet termászete, hogy àtadja magàt Krisztusnak,
àtadja magàt az Å akaratànak. Csak àtadni! Neki nincs sajàt
gondolkozàsa; veszi az Å Igáját, ás nem valaki màs szavàt. Ha
Áva ezt tette volna, akkor nekènk soha nem kellett volna
meghalnunk; de å az árvelásre hallgatott. De Krisztus valãdi
Menyasszonya veszi Krisztus Vezárszerepát, az Igát, ás csak
Isten Igáját hiszi. Ez a valãdi, a helyreàllâtott Menyasszony.
Hallelujah! Käzel van az idå baràtaim, kásåbb van mint
gondoljàtok. Az esti idåben vagyunk. A Szent Szellem itt van
maeste. Tudom hogy ez egy kicsiny, parànyi csoport.
157 Te azt gondolnàd, “Ãh, ha valami ilyesfále tärtánne, akkor
Isten ezt szemmellàthatãvà tenná Rãma felett a pèspäkäknek
ás a pàpàknak. Eljänne a Metodista pèspäkhäz. Elmenne a
Baptista szeminàriumra. Å^” Igen, ez az amit te gondolsz.
De Å soha nem tette âgy.
158 Å alàzatos szâvæekhez jän, azokhoz, akik vàrjàk Åt. Ás Å
maeste itt van, a Szent Szellem, Isten, ugyanaz az Angyal;
bebizonyâtva itt a tudãsok elått, ott van Å a felvett fánykápen.
George J. Lacy, az FBI çjjlenyomat dokumentàciãk
osztàlyànak fånäke azt mondta, “A Vilàgossàg ràverådätt a
lencsákre.” Azt mondta, “Branham çr, án màr sokszor
mondtam, hogy az egy pszicholãgia, hogy än az emberek
gondolatait olvassa. De” mondta, “a kamera mechanikus
szeme nem vesz fel pszicholãgiàt. A Vilàgossàg ràverådätt a
lencsákre. Az ott volt!” Ime itt van. Ebbål egy páldàny
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Washington D. C.-ben lãg a falon ezzel a szäveggel, “Az
egyetlen termászetfeletti Lány, melyet valaha is tudomànyosan
lefánykápeztek ás bizonyâtottak.”

159 Miárt? Ha án maeste meghalnák, ha holnap este nem lápnák
täbbá erre a szãszákre, az án beszádeim Igazak. Mert ezek nem
az án beszádeim, hanem az Ävá. Soha nem mondtam, hogy
“án”. Ez nem án vagyok. Án semmit nem tudnák tenni. Án egy
olyan ember vagyok mint ti, egy kegyelem àltal megmentett
bænäs. De Isten ezekben az utolsã napokban megâgárte ezeket a
dolgokat, ás âme itt vannak! Ez az Ige. Ha ez valamilyen
fantàzia lenne, akkor az màs lenne. De ez az Ige, amint
bizonyâtja az Igát, az Ige àltal, megeråsâtve a Bibliàn àt.
Megeråsâtve a tudãsok àltal! Megeråsâtve a Szellem àltal!
Megeråsâtve a gyèlekezet àltal! Isten käzättènk! Hallelujah. Án
annyira boldog vagyok ezárt. Nem ärèltäk az elåzå estáárt,
amikor itt felàlltatok ás azt az àllàst foglaltàtok? Azãta nem
árzitek magatokat màskápp? Mindig vàltozàs van, amikor
kiàllsz Isten Igájáárt. Àllj ki Krisztusárt! Ne szágyelld Åt.

Imàdkozzunk.

160 Van itt valaki maeste, aki fel szeretná emelni csak egy
pillanatra a kezát ás azt mondanà most, “Branham Testvár,
imàdkoznàl ártem az imàdban. Án annyira vàgyãdom arra,
hogy egy legyek Àbrahàm Magjàbãl. Án_án nem akarom
elmulasztani a Mennyet. Imàdkozz Branham Testvár. Lent a
szâvemben mindig áreztem, mintha lenne ott valami amiárt án
kinyçltam. Soha nem voltam kápes elárni azt. Imàdkoznàl
ártem Branham Testvár, hogy Isten adja meg nekem?” Isten
àldjon meg. Csak názzátek meg a kezeket mindenhol, amint
felemelkednek.

161 Mi a helyzet az erkályen? Most emlákezzetek, hogy Isten
áppen olyan nagy az erkályen mint amilyen Å itt lent.

162 Valãban åszinte vagy, çgy is gondolod? Emeld fel a kezed.
Isten àldjon meg. Egy pillanatra csupàn figyelek. Csak
imàdkozzatok tovàbb, fejetek legyen lehajtva.

163 Egy bænäs itt maeste, aki fel akarnà emelni a kezát, ás azt
mondanà, “Emlákezzál meg rãlam Uram. Án nem a
prádikàtornak emelem fel a kezemet; Hozzàd emelem fel a
kezem. Án igazàn hiszem, hogy Te ma álsz, hogy soha nem
haltàl meg; helyesebben, amikor meghaltàl, akkor çjra
feltàmadtàl. Ás Te äräkká álsz, ugyanaz vagy tegnap, ma ás
mindäräkká. Án a kezemet Hozzàd emelem, mert hiszem, hogy
Te itt vagy”? Emeld fel a kezed ás mondjad, “Emlákezzál meg
rãlam Uram.” Csak imàdkozzatok tovàbb. Legyen hitetek
Istenben.

Akkor, egy visszaesett? Isten àldjon meg. Å làtja a kezedet.
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164 Mennyei Atyànk, Te làtod ezeket a kezeket. Tudod, hogy
mi van mägättèk. Azt mondtad, hogy “A magvetå elment, hogy
vesse a Magot. Náhàny mag az çtszálre esett, ás semmi haszna
nem volt; náhàny käves talajra hullott; náhàny tèskák käzá;
náhànybãl lett szàzszoros.” A magvetå csak a Mag elvetásáárt
volt felelås. Hadd ragadja meg áppen most a Szent Szellem a
Magot. Uram, mi^Án_án hiszek Uram, ás mi^
165 Senki nem tudja, hogy Te mikor jässz. Mi ezt nem tudjuk.
Te azt mondtad, “Mág az Angyalok sem fogjàk tudni; csak az
Atya.” Jázus azt àllâtotta, hogy Å nem tudja. “Csak az Atya.”
166 Most Atyàm, án imàdkozom, hogy azok akik felemelták a
kezèket, án hiszem hogy åk ezt çgy gondoltàk. Ott van Valami
mägättèk, a Szellem, amely mondta nekik, hogy emelják fel
kezeiket, ás megtetták. Åk åszinták. Talàn ez az elså alkalom,
amikor Te beszáltál hozzàjuk, ás lehet hogy ez az utolsã
alkalom. Talàn szãltàl màskor, ás soha nem szãlsz çjra. Án nem
tudom. De Mennyei Atyàm, án imàdkozom, hogy add meg az
èdvässáget mindenkinek, aki hisz.
167 Hadd legyen a Te Szent Neved tiszteletbe hozva az
emberek elått. Legyen kiäntve a Te szereteted minden szâvbe a
Szent Szellem àltal. Àldd meg ezeket a lelkász testváreket
Uram. Ezt a dràga embert itt, aki a konfliktusok käzepette,
mágis meghâvott engem. Àldd meg az embereket, akik
rásztvesznek^
168 Nem akarok arogàns lenni, nem akarok kèlänbäzni Uram;
csak az igazsàghoz hæ. Ás ez az egyetlen dolog, melyet Te
elismersz, az igazsàg amely a szemályben van, mert Te vagy az
Igazsàg. Hallgass meg most Atyàm, kárlek. Add meg nekik ma
este, hogy sokan käzèlèk itt, akik talàn nem emelták fel a
kezèket, de mágis legyenek megmentve. Add meg a Jázus
Neváben. Àmen.
169 Most amint csak egy pillanatra tiszteletteljesen èlènk. Azt
hiszem, hogy egy kicsit elkástènk ahhoz, hogy imasorunk
legyen, de megcsinàljuk. Minden szemály, amikor^ti, ha van
jegyetek, akkor tartsàtok a kezetekben. Ha nincs, akkor kaptok
egyet. Mi^Ha itt kell maradnunk ät tovàbbi napra, akkor is
imàdkozni fogunk mindegyikèkárt. Ez âgy van.
170 Csupàn megprãbàlok egy Èzenetet eljuttatni az
emberekhez. Megprãbàlom veletek meglàttatni a få^Ha
meggyãgyulsz; talàn, ha elág hosszç ideig álsz, de valamikor
çjra megbetegszel. De ha egyszer èdvässágre jutottàl, akkor
Äräk Áleted van. Làtjàtok? Meggyãgyulhatsz ás elmász az
utadon, ás elveszâted az èdvässágedet^helyesebben
elveszâtheted az áleted; de amikor èdväságre jutottàl, akkor
Äräk Áleted van, hogy soha ne lágy beteg.
171 Szeretnám tudni, hogy vajon megártettátek-e maeste azt
amirål beszáltem, hogy Isten megjelent ott Àbrahàmnak ás
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Sàrànak, ás megadta nekik az utolsã jelet, az Angyal, aki a
pusztulàs elått eljätt ás az âgáret fia meg lett adva. A
Gyèlekezet szàmàra ez a jel az eljävendå Fiç volt. A vilàg
szàmàra pedig a pusztulàs volt. Most amit Å Àbrahàmnak ás
azoknak tett, az pálda volt.

172 Jázus eljätt a fäldre, Àbrahàm kiràlyi Magja, ás ugyanazt a
jelet tette. Hànyan tudjàtok, hogy ez âgy volt, mondjàtok
“Àmen.” [A gyèlekezet mondja, “Àmen!”_Szerk.] Biztosan. Ás
åk azt visszautasâtottàk. Igy van ez?

173 Nos, azt Å soha nem tette meg a pogànyok szàmàra, mert a
kiràlyi Mag nem ment mág ki, a Gyèlekezet mág nem szèletett
meg. De amikor a Gyèlekezet megszèletett, ás most ennek
kátezer áve áppen a^Emlákezzetek, hogy az Àbrahàm
vàrakozàsànak vágán volt. Az a Messiàsra vàrã termászetes
mag vàrakozàsànak zàrã szakasza volt, mert a Messiàs ott volt.

174 Ez pedig a kiràlyi Mag vàrakozàsànak a zàrã szakasza. Å
itt van, Krisztusnak a megjelenáse. Megprãbàltàtok màr valaha
kettávàlasztani^Van egy hely a Bibliàban, tudjàtok, nincs
idåm arra hogy belemenjek, de az azt mondja, “A Krisztus
megjelenáse,” ás azutàn “Krisztus Eljävetele.” Ez teljesen kát
kèlänbäzå dolog, a “megjelenás” ás az “Eljävetel.” Å most
megjelenik, munkàlkodik velènk a Szent Szellem formàjàban
ás täkáletessá teszi a Gyèlekezetet. Kell hogy âgy legyen.

175 Mint amikor van egy dollàros bankjegy a zsebedben, vedd
ki ás názd meg. Egyik oldalàn az amerikai pecsát van; a màsik
oldalàn az egy egyiptomi pecsát, a piramis az egász felette lávå
csçcskåvel, amint egy szem náz. Ás egy amerikai dollàr miárt
tenná oda az alà, hogy “A nagy pecsát”? Çgy náz ki, mintha az
amerikai pecsát lenne itt a nagy pecsát. De az Egyesèlt
Àllamok Kormànya akàr akarja, akàr nem, de elismeri a nagy
pecsátet.

176 Figyeljátek a piramist mint formàlãdik, a Gyèlekezet.
Megigazulàs, megszentelådás, a Szent Szellem keresztságe, ás
azutàn azt ki kell fenni, hogy amikor^A Csçcskå soha nem
lett ràhelyezve a piramisra, Az vissza lett utasâtva áppçgy,
mint a Szegletkå. Nos, amikor viszont eljän a Csçcskå^Án
jàrtam a piramisnàl; az olyan täkáletesen illeszkedik, hogy nem
tudnàl käzá tenni egy borotvapengát ott, ahol a habarcs van.
Ás amikor eljän a Gyèlekezet, akkor^Amikor eljän Krisztus,
hogy magàhoz vegye az Å Gyèlekezetát, akkor a gyèlekezetnek
lesz egy pontosan olyan szolgàlata, ás a kegyelem àltal fel fogja
vinni az egász dologot, azutàn elmegy. A Csçcskå eljävetele;
kiàltozva, “Kegyelem az Çrnak!”

177 Van valami a gondolataimban. Hallelujah! A mi Istenènk
mág mindig Isten. Kijelenti titkait az Å szolgàinak. Án
beszáltem egy Angyalrãl, aki hàttal àllt a sàtornak, a hàta a
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sàtor felá volt fordulva, ás elmondta amirål Sàra belèl
gondolkozott. Án megjävendäläm, hogy az az Angyal most itt
van, a Szent Szellem, ugyanaz a Tæzoszlop, Ugyanaz, aki
Krisztusban volt. A Tæzoszlop vezette Izràel gyermekeit. A
Tæzoszlop testtá lett ás käzättènk lakozott. Azt mondta,
“Istentål jättem, Istenhez megyek.”
178 Az Å halàla, temetáse, feltàmadàsa, felemeltetáse utàn
talàlkozott Saullal a Damaskus felá vezetå çton. Ás egy Fány
lesçjtotta åt. Å pedig azt mondta, “Uram, Uram!”
179 Å elåszär ezt mondta, “Saul, Saul.” “Ki vagy^Miárt
èldäzäl Engem?”

Azt mondta, “Ki vagy Te Uram?”
Å azt mondta, “Án Jázus vagyok.” Visszament!

180 Å maeste itt van bebizonyâtva a Gyèlekezete àltal,
tudomànyosan, meg minden! Ãh baràtaim, miárt vagyunk
annyira tompàk? Miárt èlènk annyira lankadtan? Engedjèk
hogy_engedjèk hogy Isten, aki az Igát szãlta, engedjèk Istent,
hogy^Amint Elizeus mondta, aki Illás dupla rászável jätt
vissza, ässzehajtotta a palàstot ás azt mondta, “Hol van Illás
Istene?” Isten aki ârta az Igát, igazolja az Igát! Ha Ez az Å
Igáje, akkor àlljon meg Å mellette! Å megâgárte, hogy megteszi.
Å megteszi ha mi hiszènk.
181 Most hadd tudassam ezt vilàgosan. Nem án vagyok az a
Szemály. Án annak a Szemálynek a szolgàja vagyok. Ás ti is, ha
Àbrahàm Magja vagytok.
182 De án prádikàlom az Å Igáját, ás megàllok azokban a
napokban, amikor minden felekezet visszautasâtott engem, a
szervezetek helyrål helyre kirçgnak engem. Ás csak azok a
dràga testvárek, akik azokban a szervezetekben vannak, akik
làtjàk a Vilàgossàgot, åk ragaszkodni fognak Hozzà tekintet
nálkèl arra, hogy a fåhadiszàllàs mit mond. Isten àldja meg az
ilyen embereket. Isten àldja meg azokat az asszonyokat, ás
fárfiakat, akik az elmçlt este felàlltak. Mit tehetek ártetek?
Kárjetek tålem valamit. Kárjetek, hogy mit tegyek, ás án
mindent megteszek ártetek, amit csak tudok. Ti Isten nápe
vagytok. Bàrmely fárfi ás asszony aki âgy kiàll a konfliktusok
käzepette, án tisztellek benneteket.
183 Most ha ez az Angyal^Ha Jázus Krisztus Igáje jävendälve
van, ás áppen az embernek Fia eljävetele elått, ugyanaz a dolog
ami Sodomànàl megtärtánt, meg fog tärtánni a Gyèlekezethál,
akkor hadd jäjjän Å szânre.
184 Án hàtat fogok fordâtani. Ti hajtsàtok meg a fejeteket ás
imàdkozzatok. Semmi esetre sem mondanàm ezt, ha nem
áreznám erre a vezetást. Bolond lennák egy ilyen àllâtàst tenni.
De hiszek Krisztusban, az Istennek fiàban, hiszem, hogy Å az
Ige! Ás az Ige valãsàggà lett táve a mi testènkben, mikor vettèk
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az Igát, mert az az Å Igárete, “Án bennetek leszek a vilàg
vágezetáig, ás azokat a cselekedeteket melyeket Án teszek, ti is
meg fogjàtok tenni.”
185 Hàtamat a hallgatãsàg felá fordâtottam, Mennyei Atyàm,
akiknek prádikàltam ebben az Èzenetben. Kárlek Táged
Istenem, hogy tudasd azt maeste, hogy mág mindig Jázus
Krisztus, az Isten Fia vagy ás mág mindig Jehova Isten vagy. Te
ugyanaz vagy tegnap, ma ás mindäräkká. Ás Te voltàl ott, Aki
Àbrahàmhoz beszáltál azon a napon a sàtornàl. Te voltàl az,
Aki fel tudtad ismerni, hogy mire gondolt az az asszony a
sàtorban, ás megmondtad neki. Ás ápp ott, amikor å tagadta
azt, akkor elvehetted volna az áletát, de å Àbrahàmnak egy
rásze volt, a menyasszonya. Uram, Te elvehetnád a mi
áletènket is a hitetlenságènk miatt, de mi Krisztus rásze
vagyunk. Te nem vehetted volna el Sàràt análkèl , hogy
Àbrahàmnak sárelmet ne okoztàl volna. Ás nem veheted el a
Gyèlekezetet análkèl, hogy_hogy Krisztusnak sárelmet ne
okoznàl. Segâts nekem Uram. Nekem nincs iskolàm. Án
csupàn^ Nekem semmim nincs, hanem csupàn hiszek
Benned. Ás hiszek. Segâts, Uram.
186 [Egy testvárnå màs nyelven szãl. Egy màsik testvárnå adja
a magyaràzatot_Szerk.] Àmen. Hàla legyen az álå Istennek.
Nos, Å jelen van. Legyetek tiszteletteljesek, tisztelet.
187 Felemelhetitek a fejeteket, ha kâvànjàtok. Most nem
csak^Tudjàtok, a Biblia azt mondja, hogy a nyelveken szãlàs
csupàn änmagad ápâtáse, hacsak nincs egy magyaràzat. Ás ha
magyaràzat van, akkor az prãfácia a Gyèlekezet szàmàra. Ás
ahogy án a magyaràzatot ártettem, az volt, hogy “Higgyetek az
Çrban, ez Å, Aki kèldte az Igát.” Ás tehàt án nem a sajàt
nevemben jättem, hanem az Å Neváben. Ás az Å cselekedetei
Neváben, amit Å àltalam tenne, az Å Igájánek prádikàlàsa ás
Beszádánek megeråsâtáse àltal. Bizonyosan. Án hiszem azt.
Hiszitek ti is azt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen!”_Szerk.]
Hànyan hiszitek ezt most, mielått Å^? Isten àldjon meg
benneteket. Nos, ez ennek a mãdja, ez a mãdja. Tartsàtok meg
ezt a szintet egyensçlyban ás làtni fogjàtok, hogy valami
tärtánik.
188 Hàtat fogok fordâtani a hallgatãsàg felá, mert ez volt az,
amirål a Szent Szellem áppen bizonysàgot tett. Làtjàtok?
Legyetek eråsek ás hogy mit kell tenni. Most te higgyál ott kint
a hallgatãsàgban, valaki. Nincs egy szemály sem, akit
làthatok^Hànyan vannak ott kint betegek ás lesçjtottak,
vagy akinek van valamely hozzàtartozãja, aki beteg, vagy
valami màsárt imàdkozol ás tudod, hogy án arrãl semmit nem
tudok, akkor csak emeld fel a kezed. Nos, án azt hiszem, hogy
egyszeræen gyakorlatilag mindenhol felemelták. Hàt akkor
csak higgyènk most. Ne, senki ne menjen el, csak adjatok
nekem^Tâzenkát perc mçlva tâz ãra. Adjatok nekem tizenkát
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percet, legyetek szâvesek! Senki ne mozogjon. Egyàltalàn senki
ne tàvozzon. Csak èljetek most egász csendben. Csak egyszer
nyissàtok meg a szâveteket.
189 [Egy testvár màs nyelven szãl. Egy màsik testvár megadja a
magyaràzatot_Szerk.] Àmen. Käszänäm Uram, käszänäm
Neked. Teljes szâvènkbål tiszteletteljesen fogadjuk ezt. Ez egy
ajàndák a Gyèlekezetben. Csak legyetek imàban,
tiszteletteljesen.
190 Emlákezzetek, hogy egyszer csatàba indultak, ás nem
tudtàk hogyan fognak talàlkozni az ellensággel. Dàvid ott àllt
ás szátosztott käzättèk egy darab hçst ás egy kancsã bort. De a
Szellem ràszàllt egy emberre ás az prãfátàlt ás elmondta nekik,
hogy hol talàlkoznak az ellensággel, ás az çgy volt.
191 Testváreim, mi egy nagy csatàval fogunk talàlkozni. Ás
áppen most egy nagy csatàban àllunk. A Szellem leszàllt
valakire, ás elmondta nektek, hogy mit tegyetek, “hogy
higgyetek.” Å megprãbàlja gondolataitokat elfordâtani attãl,
hogy ez án vagyok. Làtjàtok? Náhànyan käzèletek azt
gondolhattàk, hogy ez Branham Testvár, aki megprãbàl
valamit tenni. Ez nem án vagyok; ez Å. Án csupàn^Egy
ajàndák az csupàn annyi, hogy àtengeded magad, mint amikor
sebesságbe kapcsolod magad. Áppçgy, mint ez a mikrofon,
bekapcsolod, de valaminek beszálnie kell azon àt. Ez csupàn
egy kis fogaskerák, melyet án bekapcsolok, egy kis dolog. A
Szent Szellem! Nem án kapcsolom be; Å kapcsolja be. Ás
azutàn Å beszál; ez nem án vagyok. Most legyetek
tiszteletteljesek ás higgyetek mindannyian, ás csak
imàdkozzatok.
192 Nos, mindenki tudja, hogy a Biblia ezt mondta, “Jázus
Krisztus áppen most a Fåpap, akit meg lehet árinteni a mi
eråtelenságeink árzásável.” Ha ez âgy van, akkor mondja a
gyèlekezet, hogy “Àmen.” [A gyèlekezet mondja,
“Àmen!”_Szerk.] Å ugyanaz a Fåpap? Mondjàtok, “Àmen.”
[“Àmen!”] Ha Å ugyanaz a Fåpap, akkor ugyançgy cselekszik.
Igy van ez? [“Àmen!”] Àmen. Most mit fogtok tenni?
193 Nos, ha engem árintenátek meg, az semmit nem szàmâtana;
án egy ember vagyok. De Åt megárinteni, akkor Å a Szent
Szellem aki itt van bent, ás akkor Å visszareagàl ás emberi
ajkat hasznàl. Mert Å a Szålåtå, ás mi vagyunk a szålåveszå;
nem Å hoz gyèmälcsät, hanem Å csak eråt ad a szålåvesszånek.
194 Ez pedig, án csupàn hàtat fordâtok azárt, hogy ti
làthassàtok, hogy ez az amit án mondtam.
195 Nos, ezek a lelkászek itt az emelványen, åk imàdkoznak.
Ràmnázhettek, ha âgy kâvànjàtok. Ez rendben van. Csak hogy
làssàtok, ás tudhassàtok, hogy åk csupàn^Mert ti vagytok a
pàsztorok, ti vagytok azok, akik pàsztoroljàk ezeket a juhokat.
Tehàt csupàn azárt, hogy tudjàtok. Ás szeretnám ha
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imàdkoznàtok ártem, testvárek. Mert làtjàtok hogy mi vagyok
án? Án azt a Krisztust kápviselem, akit ti szolgàltok. Ás án a ti
testváretek vagyok, az Orszàg tàrspolgàra veletek egyètt
testvárek. Ás án csupàn azárt vagyok itt^
196 Tudjàtok, most áppen az az Ige, amit án prádikàltam, az
forog kockàn. Ápp most a kudarc az, amit Sàtàn làtni akarna.
Ez minden, amire å vàr. De Isten nem kudarc. Csak legyetek
tiszteletteljesek.
197 Most hàtat fordâtva, szeretnám ha valaki^Hadd
fordâtsam meg, ez teljesen kärben van. Hadd forduljak elåszär
ehhez a szakaszhoz, ás azutàn àtjäväk a màsik szakaszhoz.
Most valaki ebben az irànyban hàtul; valahogy tçl sokan
vannak, akik imàdkoznak. Hàtul ebben az irànyban most
valaki itt imàdkozzon, aki hinni akar Istenben. Csak higgyetek
teljes szâvetekbål, itt valahol hàtul.
198 Most Mennyei Atyàm, án_án Táged minden Èzenetedárt
nagyra becsèllek, ás mindenben amit Te tettál. Most segâts
nekem Uram. Án_án^hit àltal hiszek Benned, a Te Igádben.
Hiszem, hogy Ez a Te Szellemed volt, amely engem erre
indâtott. Most hadd legyen tudatva, hogy án az Igazsàgot
szãltam. Án bizonysàgot tettem Rãlad, ás most tegyál Te
bizonysàgot Uram arrãl, hogy án az Igazat szãltam. A Jázus
Neváben kárem. Àmen.

[Egy testvárnå màs nyelven szãl_Szerk.]
199 Atyànk Istenènk, vàrjuk ennek a magyaràzatàt. Te azt
mondtad a Bibliàban, hogy “hàrman lesznek,” ás ez volt a
harmadik. Most mi_mi imàdkozunk, hogy_hogy Te tudasd ezt
valakivel, akinek megvan a magyaràzat ajàndáka. Án ezt Ràd
hagyom a Krisztus Neváben.

[Egy testvár prãfáciàt ad_Szerk.] Käszänäm Uram.
200 Nos, ez egy prãfecia volt, nem pedig a magyaràzat.
Làtjàtok, å täbbet mondott, mint az asszony. Fog jänni egy
magyaràzat. Làtjàtok, ez az ember egy prãfáta.
201 [Egy testvár ad egy magyaràzatot_Szerk.] Àmen.
Käszänjèk Uram.

Käzvetlenèl mägättem^
202 [Egy testvárnå a gyèlekezetben elkezd imàdkozni_Szerk.]
Istenem, add meg ezt az àldàst az asszonynak, amelyárt å
kiàlltott. Csak legyen^
203 Most csak legyetek egászen tiszteletteljesek, ás higgyátek
teljes szâvetekbål. Nos, a Szent Szelem àltal án megprãbàlom
elåhozni az Igát, melyet prádikàltam, melyrål Å bizonysàgot
tett hogy meg fog tärtánni. Most higgyetek teljes szâvetekbål.
204 Itt àll valaki elåttem, aki mägättem èl. Ás ez egy asszony.
Ás å egy szâvbetegságben szenved. Ás van egy allergiàja ami
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gyätri åt. Áppen mägättem van. Ha ez az asszony mág nem àllt
fel^A hallgatãsàg názi; az án szemeim zàrva vannak. Å
szintán aggãdik egy szeretettárt, aki az å fárje aki áppen
mellette èl; å le van bánulva, van nàla egy sátabot. Az asszony
neve Brummach asszony. Higgyál teljes szâvedbål. Àllj fel ás
fogadd el azt amiárt imàdkoztàl, ás meg fogod kapni amit
kártál. Àllj fel. Felàllt? [A gyèlekezet mondja, “Igen.”_Szerk.]

205 Isten àldjon meg. Án nem ismerem az asszonyt, soha
áletemben nem làttam. Idegenek vagyunk egymàsnak? Van
egy^[Az asszony azt mondja, “Igen.”_Szerk.] Most
kárdezzátek meg åket, menjetek ás kárdezzátek meg, hogy ez
âgy van-e. Most ha ez nem ugyanaz az Isten, aki akkor ott volt
käzvetlenèl Sodoma elått, akkor án nem tudom, hogy ez mi.

206 Valaki màs ebben a szektorban most higgyen teljes
szâvábål. Çr Jázus. Itt èl áppen mägättem egy asszony. Van
neki egy mály vàgy. Imàdkozik Istenhez, hogy adja meg neki.
Ez egy baba, amiárt å imàdkozik. Áppen itt van mägättem.
Holm asszony, emelkedj fel ás higgy az Çr Istenben. Ha teljes
szâvedbål hiszel akkor megkaphatod a babàt, amiárt
imàdkozol.

207 Egy asszony jän be, ás å nyomorák. Egy tolãszákben èl.
Mägättem van. Az orszàgnak nem ebbål a rászábål jätt. Å_å
Sacramento-bãl, ászak Sacramento-bãl jätt. Nagyon beteg. Az
orvosok nem tudnak segâteni rajta. Egy kãrhàzban volt. Täbb
mætátje volt. Vese problámàja van, ás baj van a csontjaival.
Egyszeræen ideges volt mâg vágèl komplikàciãi lettek. Å
nagyon rosszul van. Beeler asszony emeld fel a kezed ás
higgyed, hogy az Çr Jázus^ás gyãgyulj^Isten àldjon meg.

208 Hisztek? Isten mág mindig ál, ás uralkodik. Ha hiszitek
teljes szâvetekbål!

209 Itt van egy kis asszony, án názem åt, amint itt èl. Egy
gerinc problámàtãl szenved. A neve, án nem ismerem åt. De
hiszed, hogy Isten meg tudja mondani nekem hogy ki vagy,
hälgyem? Berglund asszony. Higgyál teljes szâvedbål ás
meggyãgyulhatsz. Higgyál.

210 Itt èl egy hälgy áppen ideàt, aki egy baràtjàárt imàdkozik,
akinek a käzelmçltban egy balesete volt. Higgyál teljes
szâvedbål ás megkaphatod amit kártál.

211 Itt èl egy hälgy, aki fejfàjàstãl szenved. Hiszed teljes
szâvedbål? Meggyãgyulhatsz. Ne kátelkedj. Csak higgy. Ha Å
nem ugyanaz az Isten, akkor án nem tudom, hogy ki Å. Å itt
van, hogy_hogy ha te elfogadod ás hiszed.

212 [Egy testvárnå màs nyelven szãl. Egy testvár megadja a
magyaràzatot_Szerk.] Àmen. Dicsåság az Çrnak.
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213 Nem tudjàtok felismerni, hogy az Isten Jelenlátáben
vagytok? Felismeritek. Amit áppen most tennènk kellene, án
azt gondolom, hogy miutàn a Szellem szãlt hogy “Gyertek
Hozzàm, higgyetek Nekem Án nápem,” án azt gondolom, hogy
nekènk most fel kellene àllnunk egy oltàrhoz hâvàsra, hogy
hadd jäjjenek ide az oltàr kärá azok, akik nem ismerik mág
Krisztust ás fogadjàk el Åt, mint Megvàltãjukat. Ha mág nem
vetted a Szent Szellemet, akkor gyere te is ás vedd a Szent
Szellemet, mert áppen ez az, ami tärtánni fog. Nem jännátek
most, mialatt megkapjuk a dallamot; valaki vezetni fogja az
áneklást. A Szent Szellem beszált. Isten àldjon meg testvárnå.
Helyes. Valaki màs lápjen most ide ki a hälggyel. Gyere ide, ha
megvan neked^Isten àldjon meg testvárnå. Abban a
Jelenlátben ahol a Biblia, az Ige, a megeråsâtás, az ajàndákok,
ás minden mækädik, hàt nem csodàlatos ez most? Gyertek
egászen ide az oltàrhoz. Gyertek le az erkályekrål. Ti Isten
nálkèl, análkèl hogy be lennátek tältve a Szellemmel, gyertek
most, mialatt ánekelènk.

Jázus erre jàr,
Ma erre jàr,
Jázus erre jàr,
Å ma erre jàr.
Jázus erre jàr,
(Nem jännátek most, mialatt Å erre jàr, az Å

Szelleme mozog ás azt mondja “Jäjj”?)^
ma,

Jázus erre jàr,
Å ma erre jàr.

214 Nem jännátek mialatt Å erre jàr? Názzátek meg, hogy mit
tett Å käzättetek, ás megmutatta, hogy Å ugyanaz. Gyertek ki
azonnal, minden lálek aki mág nem ismeri Åt, ás nincs
çjjàszèletve. Nem jännátek ki, hogy keressátek Åt?
Emlákezzetek, hogy ugyanaz a Szent Szellem ismer
benneteket. “^ma erre jàr”.

Jázus erre jàr,
Ma erre jàr,
Ãh, Jázus erre jàr,
Å ma erre jàr.

215 Most jäjjän minden lálek, aki nem ismeri Istent, akik nem
vagytok biztosak a ti helyzetetekben. Gyertek most le. Ne_ne
legyetek^Ne legyen nektek errål egy intellektuàlis
elkápzelásetek testvárek, testvárnåk. Ne tegyátek ezt. Lehetett
nektek bàrmilyen árzásetek. Lehetett nektek vár a kezetekben,
arcotokon, vagy borzongtatok ás âgy tovàbb. Semmi kifogàsom
ellene, nos ez rendben van. Beszálhettál nyelveken,
tàncolhattàl Szellemben, ás mágis el lehetsz veszve. Ez âgy van.
Ennek egy Áletnek kell lennie, mely benned megszèletett,
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amely veszi ezt az Igát ás çjra álåvá teszi Azt. Làtjàtok,
Krisztus az Ige. Ás ha neked mág nincs hited arra hogy bemenj
az Igábe ás higgyed Azt, akkor most gyere.
216 Mint Istennek a Gyèlekezete, amint az esti Vilàgossàgok
elkezdenek leragyogni, ás a_ás a fa kezd megárni; Isten azt
mondta, hogy Å helyreàllâtja a fàt, ugyanazt a pènkäsdi fàt,
ugyanazt a fajta Hitet, ugyanazt a mindent, ami nekik volt,
az a fa çjra helyre lesz àllâtva; felekezet nálkèl, minden
nálkèl, ez a Szent Szellem egyszeræ erejáben fog jänni, ás a
Bibliàt pontosan çgy fogja tanâtani, ahogy Az tette. Nekènk
ez az utolsã napok egyikáre meg van âgárve, tudjàtok, hogy
eljän ás helyreàllâtja azt a Hitet. Tehàt án hiszem, hogy Å ma
este itt van, a Szent Szellem formàjàban. Gyertek most,
mialatt çjra ánekelènk, hogy legyènk biztosak abban, hogy
megtettèk.
217 Most emlákezzetek, ha ezek a szellem^Ti Pènkäsdi
emberek biztosan hisztek a nyelveken szãlàsotok ás a
magyaràzatotok ajàndákaiban! Ha nem tudjàtok elhinni azt,
amit Å itt tett, akkor higgyátek a ti nyelveteket ás
magyaràzatotokat ami az oltàrhoz hâv titeket. Jäjjän mindenki.
Ha làtjàtok hogy ez mækädik, ás az mækädik, Isten mækädik,
nos ez Isten! Mennyivel inkàbb, itt van az Ige, amely Ezt
megeråsâti, elmondja, hogy Ez az Igazsàg. Gyertek. Mág
egyszer most, ás most gyertek.

Jázus erre jàr,
Ma, ma
Jázus erre jàr,
Å ma erre jàr.

218 Most azok, akik hisznek Istenben, valãdi szent szolgàlãk
ás_ás Krisztus szolgài, jäjjenek, jäjjenek ki mialatt mi çjra
elánelkeljèk most. Gyertek käzel az oltàrhoz itt ide ezek kärá.
Ás imàdkozzunk velèk egyètt. Gyertek. Nem jännátek
käzelebb? Án nem tudok mindenkit elárni a kezeimmel.
Akarom, hogy jäjjetek. Náhànyan ti lelkász testvárek
menjetek le käzájèk most, hogy megárinthessátek åket ás
ràjuk helyezhessátek kezeiteket. Rendben van. Ti akik
ismeritek Istent, gyertek, gyertek ide kärbe, náhànyan az
asszonyok käzèl ezekkel az asszonyokkal, ás ti fárfiak ezekkel
a fárfiakkal. Gyertek ide most. Ez egy_ez Istennek egy
rendelkezáse. Gyertek most ti emberek. Ez, ez az, ez az ideje.
Ti kegyes anyàk, ás ti kegyes testvárek, gyertek ide most
kärbe hogy ràjuk tehessátek a kezeteket megeråsâtásèl,
tegyátek ràjuk a kezeteket, hogy åk vegyák a Szent Szellemet.
Rendben van. Nos, ez az. Ez az.
219 Most miárt jättetek? Azárt, mert hisztek. Meg vagytok
gyåzådve arrãl, hogy Isten käzättènk van. Å itt van maeste. Å
itt nagy jelekkel ás csodàkkal munkàlkodik.
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220 Mindenki jäjjän egász käzel. Gyertek egászen käzel, hogy
täbb hely legyen az embereknek. Gyertek egászen käzel. Mág
täbben is jännek lefelá a sorok käzätt, làtjàtok. Csak gyertek
käzel.

221 A hallgatãsàgban hànyatokat árdekelnek ezek az emberek,
akik itt àllnak most, az å lelkèk èdvässáge, emeljátek fel a
kezeteket. Rendben van. Most mindnyàjan emeljèk fel Istenhez
a kezeinket ás kárjèk imàban.

222 Mennyei Atyànk, maeste mi Hozzàd hozzuk ezt a
hallgatãsàgot, amikor a Szent Szellem käzättènk van, jelen
van most, ás az Å Igáját çjra álåvá teszi. Tälts be minden szâvet
Uram. Jäjj a Szellem erejáben. Add meg Urunk. Æzzál ki
minden fálelmet, minden ärdägät. Jäjj be az Isten ereje àltal ás
vedd àt ezeket a lelkeket. A Jázus Krisztus Neváben án àtadom
åket Neked a Te dicsåságedárt. `
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