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Jehova-Jireh

3.Rész

` Käszänäm Borders Testvár. Leèlhettek. Ápp egy
käzässágem volt Harrel Testvárrel, az ässzejävetel

elnäkável ás ràjättem, hogy å egy misszionàrius, ás valahogy
nekènk vannak käzäs dolgaink. Visszafog tárni Afrikàba, az
Arany Partra. Szàhdákozok ott lenni án is ebben az ávben.
Megprãbàltunk valamit ässzehozni hogy az Arany Partot
Meglàtogassuk, Dál Afrikàbãl visszajävet.

2 Tehàt nekènk, ahogy án gondolom, az án szolgàlatom
legnagyobb ässzejävetelei Dál-Afrikàban voltak, amikor
egyetlen alkalommal harmincezer primitâv bennszèlättet
làttunk, amint Krisztust elfogadtàk. Àmen. Kárták åket, hogy
tärják ässze bàlvànyaikat a fäldän azárt, hogy valãban
komolyan gondoltàk-e. Ás åk ässzetärták a bàlvànyaikat, mint
mikor egy porfelhå lett, ás elfogadtàk Krisztust, mint
Megvàltãjukat, egyetlen ässzejävetelen. Nekik ott egy jã
utãgondozàsuk volt, âgy_âgy megragadtàk åket.

3 De a legnagyobb oltàrhoz hâvàs, amire emlákezni tudok
hogy az Çr megadta nekènk, az^odaàt Indiàban volt, ahol
nekènk egyetlen ässzejävetelen hozzàvetåleg ätszàzezren
voltak. Ás ott mi_mi egyszeræen nem tudtuk megsaccolni;
amerre csak náztál, egyszeræen mindenhol emberek voltak. Ás
mindannyian elfogadtàk Krisztust mint Megvàltãjukat, de
semmi lehetåság nem volt arra, hogy lekävessák åket. Ezárt
aztàn a_a Sitàk elvetták az äváiket, a Jainok vetták az äváiket,
ás âgy tovàbb. Azt hiszem, hogy legtäbben käzèlèk
visszamentek, hogy làssàk amint az Çr tesz valamit ás
vágrehajt.

4 Az án Çrtãl kapott szolgàlatom Amerikàban nem
tçlsàgosan hatákony, csupàn a Pènkäsdi emberek käráben. A
legtäbb amerikai gyèlekezet tçlsàgosan intellektuàlis, ás åk
tantátelben hisznek. Ás áppen ez az, ahol åk ottmaradnak, ás
nem tudod åket attãl elmozdâtani.

5 De amikor veszel egy benszèlättet ás megprãbàlsz neki
valamit elmondani egy tantátelbål, akkor å mág azt sem tudja,
hogy melyik a jobb ás melyik a bal káz. Mi haszna lenne, ha
egy traktàtust adnànk neki? Neki làtnia kell valamit. Ás
amikor làtja, akkor å meg van gyåzådve. Ás làtja, hogy az å
boszorkàny doktora felàll ás kihâvja ezt, ás meglàtja amint a
Szent Szellem lenyomja azt ott. Igen. Akkor ez_ez megmutatja
hogy ki Isten ás azutàn ezzel el van intázve.
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Ás âgy mi nagyon ärèlènk, hogy talàlkoztunk Harrel
Testvárrel! Án áppen az afrikai benszèlättekrål beszáltem. Å
pedig T.L. Osborn Testvár egyik ässzejävetelánek
szponzoràlàsàrãl beszált.
6 Án azt hiszem, hogy sokan käzèletek ismerik Osborn
Testvárt. Ãh, Osborn Testvár Krisztusnak egy dràga szolgàja. Å
az án egyik kebelbaràtom. Az biztos hogy nekem egy mály
tisztelet van a szâvemben Osborn Testvár irànt, aki egy nagy
misszionàrius. Hiszem_hiszem, hogy å täbbet tett a missziãzàs
terèletán, mint bàrki màs a fäldän ma, akit án ismerek, ás_ás å
Osborn Testvár. Nagyon ádes, ragyogã fiç ás az biztos, hogy án
szeretem Osborn Testvárt ás Testvárnåt.
7 Mondjàk nekem, hogy Arganbright Mama maeste itt van az
ässzejävetelen. Elbçjsz elålem Arganbright Mama? Án nagyon
nagyra ártákelem a te ragyogã gyèmälcsädet. Ás nem csoda,
hogy å ilyen kedves kis hälgy, å az orszàgànak errål a rászárål
valã itt. Mindig Grass Valley-rål beszál. Hànyan ismeritek itt
Grass Valley kärnyáken Arganbright urat ás asszonyt? Hàt ez
ragyogã. Hol vagy Arganbright Mama? Olyan rágãta nem
làttalak màr, kicsçsztàl^Ott van å. Igen. Isten àldja a szâvát.
Az å otthona az án màsodik otthonom, egy csodàlatos asszony
áppen innen Grass Valley-bål. Ás mindig szâván viselte ezeket az
embereket. Ás Arganbright Testvár, ha ez a te elså estád itt, án
kint voltam az erdåben imàdkozni ma, amikor te meglàtogattad
feleságemet ás åket. Ás sajnàlom hogy nem voltam ott hogy
làssalak, ás hogy talàlkozzam a baràtoddal.
8 De el fogom mondani, hogy làttam valamit tärtánni itt a te
náped käzätt, amit án egyetlen amerikai vàrosban sem làttam
sehol. Làttam, amikor Keresztányek elismerták, hogy
helytelenek az Isten Igájável szemben, majd felàlltak ás irgalmat
kártek. Igen. Ez çgy hangzik szàmomra, mintha itt kitärhetne
egy ábredás. Az csodàlatos lenne. Amennyit án prádikàltam
szerte a vilàgon, ás kèlänäsen Amerikàban, án ezt mág soha
ezelått nem làttam, hogy Keresztányek csoportja, amikor az Ige
elå lett hozva, az Ige be lett mutatva, akkor åk felàlltak ás azt
mondtàk (tançsàgot tettek) hogy helytelenek. Ás nem csak ez,
hanem velèk lelkászek is. Nos, ez åszinteság. Nekem ez tetszik.

Arganbright Testvárnå, åk felàllâtottak táged.
9 Most zavarba fogom hozni a feleságem. Å a legfálánkebb
szemály a vilàgon. De maeste itt èl. Ádesem, azt hiszem, hogy
te ezárt engem el fogsz kapni, de kárni fogom a feleságemet,
hogy àlljon fel. Nekem å a legádesebb asszony a vilàgon. [A
gyèlekezet tapsol_Szerk.]
10 A kislànyom, a lànyom, a legidåsebb lànyom, Rebeka. Nos
ádesem, án tudom hogy te le vagy barnulva, de szeretnám ha
mágis felàllnàl. Rendben van, Rebeka. Ez az án lànyom,
Rebeka. [A gyèlekezet tapsol_Szerk.] Käszänäm. Käszänäm.
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11 Jewel Rose Testvár, hànyan ismeritek åt? Egyik este
felhozta a feleságemet az emelványre, ahol án voltam, miutàn
màr elkezdådätt. Ás a feleságem majdnem elàjult. Azãta
mindig kikerèli åt, ha meglàtja. Kitár az çtjàbãl, mert fál, hogy
çjra felhâvnà az emelványre.
12 Án azt mondtam neki, “Egy este fel foglak kárni, hogy szãlj
egy kicsit hozzànk.”
13 Å azt mondta, “Kászâts el egy vädär vizet, mert el fogok
àjulni.”
14 A feleságem egy nagyon kedves szemály. Ha bàrmi árdem
adhatã a Branham csalàdnak, az åt illeti. Å az, aki käztem ás a
nyâlvànossàg käzätt àllt. Ás minden ami helyesen lett csinàlva,
azt å tette.
15 Remálem, hogy minden fiatalember itt, amikor
meghàzasodnak, ás feleságèk lesz, akkor olyan boldogan
áljenek egyètt, mint a feleságem ás án ebben a huszonkát
ávben, miãta meghàzasodtunk.
16 “Aki egy feleságet talàlt, az jã dolgot talàlt.” Ahogy
Salamon mondta, “Egy jã asszony az egy ákszer a fárfi
koronàjàn. Egy igazsàgtalan azonban vâz az å váráben.” Ás a
fárfi váràrama az å álete. Igy egy igazsàgtalan asszony az å
szàmàra a legrosszabb dolog, amit megragadhat. Ás egy igaz
asszony a legjobb dolog szàmàra, amit megragadhat, az
èdvässágen kâvèl. Ha Isten egy jobb dolgot adhatott volna a
fárfinek mint egy feleság, akkor azt megadta volna neki, mert
Isten az Å gyermekeinek csak jã dolgokat ad. Ás Å egy
feleságet adott neki, ás án ezárt hàlàs vagyok.
17 Ás làtni az asszonyokat, amikor án^valahogy vàgtam az
elåzå este. Van egy Iràshely arra, ahogy ezek a Pènkäsdi
asszonyok ältäzkädnek, viselik a hajukat ás jàrnak. Te azt
mondod, “Az semmit nem szàmât.” De bizony hogy szàmât!
18 Kárdezni akarok tåletek valamit. Itt van Harrel Testvár,
egy misszionàrius.
19 A dál-afrikai Durbinban çgy èltek ott az asszonyok, olyan
meztelenèl, ahogy a vilàgra jättek; egyetlen darab ruha sem
volt rajtuk, csak egy kis blçz, 10-15 cm-es blçz volt elåttèk. Ás
amilyen mesztelenèl ott àlltak, miutàn azok a nagy csodàlatos
csodàk megtärtántek az emelványen. Ás volt abban a
csoportban käzel tâzezer mohamedàn (egyszerre), akik
ugyanazon az ässzejävetelen elfogadtàk Krisztust. Ás akkor
ott, amikor^Ezek az asszonyok ott àlltak azokkal a
fárfiakkal, ás elfogadtàk Krisztust.
20 Ás Bosworth Testvár azt mondta, “Branham Testvár, án azt
hiszem, hogy mág egyszer meg kellene tenned az oltàrhoz
hâvàst. Án azt hiszem, hogy åk ‘fizikai gyãgyulàsra’
gondolnak.”
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21 Ás án ezt tizenät kèlänbäzå tolmàcs elått mondtam.
Tudjàtok, ehhez^Le kell jegyzetelned azt, amit mondtàl,
mert^Te azt mondtad, “Jázus Krisztus az Istennek Fia azárt
jätt, hogy a bænäsäket megmentse.” Ás ez az egyik elkezdte
“Bla, bla, bla, bla” ás a màsik pedig “nik, nik, nik, nik,” ez
“Jázus Krisztus, az Istennek Fia.”
22 Tudjàtok, án_án hallottam annak ideján, amint az emberek
nyelveken szãltak, ás azt gondoltam, “Istenem, ez nem lehet
helyes.” De a Biblia azt mondta, hogy “Nincs hang jelentás
nálkèl.” Ás nincs is. Amikor án ezt hallottam, hogy námelyik
çgy kotyog mint a madarak, námelyik meg csipog mint a
bogarak, meg minden. De annak van egy jelentáse az å
szàmukra, ha minden hangnak van egy jelentáse.
23 Ás amikor çjra váge lett, án azt mondtam, “Hàt akkor most
mindazok, akik valãban tudjàk, hogy ez nem ‘fizikai’
gyãgyulàs, hanem ez Krisztusnak, mint Èdväzâtånek az
elfogadàsa, a Menny ahova megyènk, ás ti hisztek az Istennek
Fiàban, akkor fogadjàtok el Åt, mint szemályes Megvàltãtokat,
ás tärjátek ässzes bàlvànyaitokat a fäldän!” Ás ledobtàk åket.
Ás án azt mondtam, “Most ott a helyeteken emeljátek fel
kezeiteket Istenhez, ás adjatok Neki dicsáretet. Å meg fogja
nektek adni a Szent Szellemet!”
24 Ás ott àllva a fäldän làttam asszonyokat, akik anyaszèlt
meztelenek voltak; ás mihelyt Krisztus megragadta åket, åk
elmentek onnan çgy, hogy kezeiket ässzefontàk. Ás amikor
çjra làttad åket, akkor màr ruhàban voltak.
25 Nos, ha Krisztus egy (mezâtelen) pogànnyal felismerteti azt,
hogy helytelen ha meztelen, ás azutàn asszonyok, akik valljàk
hogy Keresztányek ás käzben minden ávben täbb mindent
levesznek, án ezt nem tudom megárteni. Valami valahol nem jã.
26 Egy nyers, pogàny aki ott àll erre a vilàgra szèletve, ás soha
nem tudta hogy meztelen, å nem tudta hogy meztelen. De hadd
jäjjän Krisztus az å jelenletábe, ás màr fel is ismeri hogy
meztelen çgyannyira, hogy megprãbàlja eltakarni magàt,
amennyire csak tudja, maga elá teszi a kezeit ás elmegy. Kát
vagy hàrom nappal kásåbb çjra talàlkoztàl vele, ás å fel volt
ältäzve.
27 Most valahol valami helytelen, ás án biztos vagyok benne,
hogy nem Krisztusnàl. Ãh, án azt gondolom, hogy az Ige
täkáletes!
28 Án egyszeræen szeretem Àbrahàm utazàsàt. Ti is? Hosszç
ideig ennál maradok, ás remálem, hogy maeste eljutok Jehova-
Jireh-hez. Hàrom vagy nágy estável ezelått vàlasztottam ki a
támàt, ás mág nem jutottam el hozzà.
29 De egyszer otthon egy ávig vettem egy támàt, amikor Jãbrãl
prádikàltam. Hàt kärèlbelèl majdnem egy ávig a Jãb
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Känyváben voltam, minden vasàrnap ás szerdàn Jãbnàl. Ás
vágèl odaártem, ahol felèlt a hamucsomãra. Hàrom vagy nágy
hátig èltettem ott. Ás az egyik_egyik dràga testvárnå, akinek
elág bàtorsàga volt hogy ârjon nekem, azt mondta, “Branham
Testvár, mikor fogod valaha is felàllâtani Jãbot a
hamucsomãrãl?”
30 Hàt án azt hiszem, hogy ti is szeretnátek tudni, hogy mikor
fogom Àbrahàmmal elárni azt, hogy meglàssa Jehova-Jirát.
31 De volt egy få gondolatom. Àbrahàm^ Illetve Jãb, amint
ott èlt a hamucsomãn, Álihu pedig beszált. Isten megprãbàlta az
Å szentját, ás mindent elåhozott. (Amâg án elártem arra a helyre,
ahol meg tudtam tenni a halàlos lävást, ás ahol minden kászen
àllt.) Akkor az Çr lejätt abban a forgãszálben, a villàmok
kezdtek villanni ás a mennydärgás kezdett robajlani. Ás
Istennek a Szelleme ràszàllt a prãfátàra, ás å felàllt a làbàra ás
azt mondta, “Tudom, hogy az án Megvàltãm ál;” figyeljátek
“Megvàltãm.” “Ás az utolsã napokon Å megàll a fäldän. Ás noha
a fárgek màr elpusztâtottàk ezt a testet, án mágis testemben
làtom meg Istent; Akit án sajàt magam meg fogok làtni, a
szemeim fogjàk názni, ás nem a màsá.” Ãh, micsoda egy lecke
van ott! Hogy behatoljunk, az egy bizonyos idåt vett igánybe,
hogy az emberek mind a megfelå helyre kerèljenek, a Szellem
ápp a megfelelå mãdon, ás azutàn behatolnak. Ás akkor az oltàr
elåtti terèletet megtältätták az emberek, ás bænt vallottak.
32 Ha csak a Szellem àltal vagy vezárelve, akkor csak szànd
rà az idåt mindaddig, amâg nullàra nem vagy àllâtva. Ha nem
vagy lenullàzva, akkor tçl magasra, vagy tçl szálesre låsz, vagy
valami. Nullàzzuk le a Bibliàra! Hiszem, hogy Isten azt akarja,
hogy le legyènk nullàzva. A Szent Szellem lenullàzta az
apostolokkal, illetve helyesebben åk nullàztàk le a Szent
Szellemmel. Ás án hiszem, hogy mi ugyanazt megtehetjèk,
ugyanaz àltal az Ige àltal. Az eltalàlta a cált! Ás ha az eltalàlta
egyszer halàlosan a käzepát, akkor çjra eltalàlhatja! De neked
le kell nullàzni! Legyál biztos abban, hogy a levegåváteled, a
meghçzàsod, ás minden egyszeræen rendben van. Án läväk
cálokra; án tudom hogy mi az, behelyezni egy gyufaszàlat, ás
egy puskàt amely lenullàz.
33 Egy alkalommal visszakèldtem egy hetvenätäs modellt a
Winchester Tàrsasàghoz, egyszer. Nem tudtam elárni, hogy
talàljon çgy kärèlbelèl^ätven máterre 6mm-t. Ás a
Winchester Tàrsasàg visszakèldte nekem ás azt mondta,
“Branham tiszteletes, ez a puska csupàn egy_egy ätläváses
csoportra kászèlt, ami huszonät máteren kettå ás fál cm.” Nos,
ez volt az a tàrsasàg, amely azt gyàrtotta. Án màskápp tudom.
Án azzal ätven máterrål egyenesen eltalàltam vonalban kilenc
rajzszeget. Tehàt án tudtam, hogy az le volt nullàzva. Igy án
tovàbb babràltam azzal, ás babràltam vele mindaddig, mâg
elártem, hogy visszaàllt.
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34 Nos, ugyanez a helyzet az Isten Igájável. Azok a dolgok,
melyeket az apostolok tettek, azok a dolgok melyeket Krisztus
megâgárt, nekènk le kell nullàzni az Igável, a Szellemmel. Ha
egyszer megtette, akkor çjra meg fogja tenni, mert Ez Isten. Ás
Isten az Ige, ás Å nem tud hibàzni.
35 Ha van valami statikai probláma, ás a puska egy kicsit tçl
laza erre az eleján, egy kicsit laza, vagy tçl szoros, bàrmi ami
megakadàlyozza azt, akkor te ràteheted az ujjad sçlyàt a
puskàra ás (az täkáletesen lå), a te ujjad sçlya fálretereli azt.
Mindennek täkáletesnek kell lennie.
36 Ez az, ahogy neked a Keresztányságben tenned kell azárt,
hogy az Igát szemmellàthatãvà tegyed ás helyesen cselekedj, ás
neked az Igável ás Istennel a helyán kell lenned, ennek
täkáletesnek kell lennie, ás akkor fog nullàzãdni. Muszàj neki!
Igy azutàn a prádikàlàs käzben egyszeræen helyesen kell
árezned a Szellemet, azutàn nullàzni; akkor az kirepèl, ás
eltalàlja a cált.
37 Akkor az emberek akik kärbe èlnek, sokszor azt mondjàk,
“Branham Testvár, án nem hallok a te ässzejäveteleidrål.”
38 Nekem nincsenek olyan megnyâlvànulàsi lehetåságeim,
mint a täbbi testvárnek. Nekik vannak magazinjaik, van_van
nekik ràdiãjuk, televâziãjuk. Án csupàn àtmegyek ás
megprãbàlom kápviselni az Çr Jázust. Az emberek làtjàk,
hiszik ás meggyãgyulnak. Isten tudja ezt, ás ez minden ami
szèkságes. Làtjàtok? Mi nem, mi nem^Semmifále tärtánelem
nem lesz megârva. Afelål ne aggãdjatok. A tärtánelem âràsàra
nem lesz idå. Hiszem hogy Jázus eljän. Ezt án hiszem. Ás ma án
çgy akarok álni, mintha Å eljänne ma, vagy holnap. Semmilyen
nagy iskolàk, ás âgy tovàbb. Miárt tesszèk ezeket a dolgokat, ás
aztàn prádikàljuk, hogy Jázus eljän? Nos, sajàt cselekedeteink
ellenènk tesznek bizonysàgot. Ez âgy van. Jázus eljän, ás mi
kászâtsèk el arra a gyèlekezetet! Kászèljènk el. Ãh, hogy
mennyire szeretem Åt!
39 Hajtsuk meg most a fejènket az ima szavàra. Ãh, hogy
mennyire szeretem làtni az embereket, amikor åk tisztelettel
meghajtsàk a fejèket. Most csak èljènk egy kicsit csendesen, ás
tanulmànyozzunk. Most mi rà akarjuk szànni az idånket.
Holnap vasàrnap van, a szombat, a Keresztány szombatnap. Ás
nem akarom hogy kássetek a vasàrnapi iskolàban, noha
ezekkel a dolgokkal nem akarunk sietni.
40 Gondolkozzatok most, “Uram, az án szâvem vàgya maeste a
Te akaratod szerint van?” Ha igen, akkor gondolkozzatok el
rajta. Akkor ha elgondolkoztok rajta, a kâvànsàgotokon, akkor
ellenårizzátek le azt az Isten programjàval. Ha çgy tænik, hogy
rendben van az Isten programjàval, akkor azt akarom, hogy
emeljátek fel kezeteket Istenhez, ás mondjàtok “Istenem,
emlákezzál meg rãlam, mert ez az amire nekem szèkságem
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van.” Csak gondolkozzatok nagyon eråsen. Isten àldjon meg.
Jã. Az Çr àldjon meg. Ez jã. Csak emeljátek fel tovàbb a
kezeteket. Å mindent làt, Å mindent tud. Ez jã. Isten àldjon
meg. Àmen. Az Çr àldjon meg. Ez jã. Csak gondolkozzatok
tovàbb, emeljátek fel a kezeteket. Most án minden kezet
figyelek, ami felemelkedik. Rendben van. Ez ragyogã.
41 Mennyei Atyàm, most jävènk, çjra käzeledènk ebben az Çr
Jázusnak mindenre elegendå Neváben, a Kegyelem Trãnjàhoz.
Amint a kältå mondta, “Hadd talàljak a Kegyelem Trãnjànàl
egy ádes feloldozàst.” Istenem, az å szâvèk meg van terhelve
valami irànt. Ás hadd talàljanak åk most a Kegyelem
Trãnjànàl megkännyebbèlást, amelyet Isten bocsàjt ki
szàmukra, a nagy Orvos, ás azt a hitet melyre nekik szèkságèk
van.
42 Mind a kát kezem fent van. Szèkságeim vannak.
Emlákezzál meg rãlam, Uram.
43 Emlákezzál meg mindezekrål az emberekrål, akiket ezek a
zsebkendåk kápviselnek. Ãh, hogy mennyire beárkeztek a
bizonysàgok ezekárt a dolgokárt. Tisztelet. Messze tçl ezeken a
homokhegyeken itt valahol beteg anyàk, apàk, kisbabàk,
emberek a kãrhàzban, äreg vak apa èl egy kis szobàban egy
fehár bottal a kezáben, ás vàrja hogy visszatárjenek ezek a
zsebkendåk. Istenem, lágy irgalmas. Add meg Urunk, hogy
akire ezeket ràhelyezik, ott az ellenság veszâtse el az å ereját ás
hatalmàt, menjenek ás gyãgyuljanak meg. Az egyiken itt rà van
ârva, hogy “ràk”. Hadd fusson el az ärdäg ezekrål a testekrål.
Ás a Szent Szellem, amikor Isten letekint az Å Sajàt Fiànak
Várán àt, aki ebbål a cálbãl halt meg, hadd legyen az a nagy
jãvàtátel elegendå maeste, ás a hit båságesen ämäljän ràjuk,
ás^illetve båságesen, hogy elvehessák az å gyãgyulàsukat.
Add meg azt Urunk.
44 Àldd meg a Te Igádet most. Segâtsd meg a Te szolgàdat,
kenjál fel bennènket a szolgàlatra. Kenjál fel minden szivet,
amely hall. Ás mi most egyszeræen szãlni fogunk Atyànk. Te
mondd meg nekènk, hogy mit mondjunk, ás mondd meg hogy
mit tegyènk. Vàrunk, hogy velènk legyál az ässzejävetelen.
45 Käszänjèk Neked maeste a száp ánekeket, ezeket a
gyänyäræ himnuszokat. Ez a fiatalember itt, Heimet Testvár,
aki áppen elánekelte ezt a gyänyäræ dalt, A Galileai. Hadd
sátàljon be maeste ez a Galileai Idegen. Hadd halljuk az Å
hangjàt, amint azt mondja a felzavart elmánek, ahogy a
felzavart vâznek mondta, “Bákesság, lágy csendben.” Ás
minden megzavart szâv gyãgyuljon meg. Mi ezt Jázus Neváben
kárjèk. Àmen.

Ás elnevezte annak a helynek a nevát Jehova-
jirehnek: ahogy meg van ârva, Az ÇR hegyán lesz
làthatã.
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46 Most mi ezzel a nagy jellemmel akarunk kezdeni. Ás
holnap^Most ha az Çr is çgy akarja, akkor megprãbàlunk
vágigmenni Àbrahàmmal kapcsolatban maeste. Ás holnap
talàn egy táma az Isteni gyãgyâtàsra.
47 Az Çr jã volt hozzànk itt. Hallottunk bizonysàgokat
azokrãl a dolgokrãl, melyek megtärtántek. Ás olyan boldogok
vagyunk! Ás volt egy estánk, ahol egy teljes imasor volt, illetve
kihâvtuk åket. Ás nem volt egyetlen beteg sem, akit az
ápèletben làttunk, a tolãszákekben mindenhol, hanem felàlltak
ás kärbejàrtak.
48 Ás most minden este eljätt a Szent Szellem az Å csodàlatos,
fenságes Jelenlátáben, ás àtment a hallgatãsàg käzätt,
kijelentve Magàt, hogy Å itt van. Akkor nekènk hinnènk
kellene Benne. Làtjàtok, Å azt akarja, hogy higgyetek Neki. A
legmagasabb tisztesság, amit Istennek adhattok, hogy
higgyetek Neki. Hinnetek kell. “Aki Istenhez jàrul, annak
hinnie kell, hogy Å van.” Ás most higgyetek Neki!
49 Ás amint án veszem Àbrahàmot, az utazàsàt, ez csupàn
azárt van, mert án megprãbàlom felápâteni a hitet egy nagy
csçcspontra azárt hogy làssàk meg az emberek, hogy kik åk.
50 Ez a baj. Utazàsunk folyamàn, án az embereknek kát
osztàlyàt talàlom. Egyikèk pènkäsdi, a màsik fundamentalista.
Nos, a fundamentalistàk pozâciã szerint tudjàk, hogy hol
vannak, hogy mik åk, de nekik ahhoz nincs semmilyen hitèk. A
pènkäsdieknek van hitèk, de nem tudjàk, hogy kik åk. Nos, ez
áppen olyan, mint egy ember, akinek pánze van a bankban, de
nem tudja, hogy ârja meg a csekket; ás a màsik meg tudja ârni a
csekket, de nincs pánze a bankban. Ha ässze tudnàd hozni a
kettåt, akkor valami tärtánne. Ha valaha vennál pènkäsdi hitet
ás fundamentàlis tanâtàst, ha csupàn^vagy akàr vennál
fundamentàlis tanâtàst ás pènkäsdi hitet, akkor valami
tärtánne. Ez âgy van.
51 Nos, hogy mennyire szeretnák itt bizonysàgot tenni arrãl,
amikor làttam egy Lutherànus iskolàt, amikor nágyszàzan
vetták a Szent Szellem Keresztságát, mialatt arrãl beszáltem
nekik. Ãh nekem, az egy dicsåságes làtvàny volt, tudatni azt
velèk. Åk azárt nincsenek kihagyva, mert åk Lutherànusok.
52 Semmi ellenvetás nincs a Lutherànusokkal, Baptistàkkal,
Metodistàkkal szemben, vagy bàrmi is vagy, akàr Katolikus.
Án nem ezek ellen a dolgok ellen vagyok. Án nem azok ellen az
emberek ellen vagyok. A rendszer az, ami visszatartja åket, ás
ami ellen án szãlok. Semmi ellenvetásem az egyánekkel
szemben, åk emberi lányek, akikárt Krisztus meghalt;
Katolikusok, Zsidãk bàrmik is legyenek. A rendszer az. Mint a
mohamedànok, sitàk, jainok, vagy bàrmik is, de a rendszer az.
Buddha az egy rendszer, làtjàtok. Nem az emberek, akik_akik
Buddhàt imàdjàk; a rendszer az, amely elvonja åket.
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53 Ez ugyanaz a dolog. Jázus nem az emberek ellen volt. Å
meghalt ártèk. Azok a rendszerek voltak, melyek Åt
tàvoltartottàk, az embereket tàvoltartottàk Tåle. Ez az a dolog
most.
54 Most án azt gondoltam, amikor Àbrahàmot vàlasztottam,
tudva azt, hogy Àbrahàm volt az, akinek az âgáret meg lett
adva, ás Àbrahàm Magjànak utàna. Most utazzunk vissza egy
kicsit ás kászâtsènk egy hàtteret, ás jäjjènk egyenesen most a
támàhoz egy kis idåre.
55 Ás mindenki fog kapni imajegyet, aki akarja hogy
imàdkozzunk árte. Ás mi, ha nem tudjàtok mindegyiket sorra
venni maeste, akkor holnap vesszèk åket. Ás mindenkinek kell
hogy imajegye legyen, aki akarja, hogy imàdkozzunk árte. Ás
legyetek itt holnap egy ãra harminckor, hogy àtvegyátek az
imajegyeket, mert el akarjuk kezdeni az ässzejävetelt. Akkor
minden szemályárt imàdkozni fogunk, akinek holnap imajegye
van. Megprãbàltunk az esták folyamàn azokhoz jutni, akiknek
nem volt imajegyèk azárt, hogy elåjoguk legyen azoknak
beàllni az imasorba, akiknek imajegyèk van. Ás a täbbiek,
akiknek nincs imajegyèk, ki lesznek szãlâtva. Igy mindkettå,
mindkát oldal meglesz. Az imajegy nem jelent semmit. De ha
adsz egy szemálynek imajegyet, ás màr negyven szàzalákuk
azonnal meggyãgyul, csupàn arra gondolva, hogy beàll a sorba;
valami amit meg tudsz ragadni, valami amire rà tudsz názni,
vagy valami. Ás a_a fiçk ki fogjàk adni az imajegyeket holnap
egy harminckor, hogy kát ãrakor màr elmehessenek, ás a nap
tovàbbi gyakorlatait mág megkaphassàk.
56 Ás ti, akik kápeket, känyvet, vagy szalagot akartok, azokat
maeste megkaphatjàtok. Vasàrnap nincs eladàs; mi azok
àrusâtàsàt akkor soha nem engedjèk meg. A vasàrnapot
tiszteletben tartjuk, vasàrnap egyàltalàn nem àrusâtunk. Ás
ezek a känyvek meg dolgok szàmomra semmit nem jelentenek,
ezek olyan känyvek, melyeket emberek ârtak a szolgàlatomrãl.
A fánykápek, melyeket az Amerikai Fánykápász Tàrsasàg
kászâtett, azok a Douglas Studiã tulajdonai, ävák a szerzåi jog.
A känyv Gordon Lindsay ás Chaplain Julius Stadsklev
testvárek tulajdonai. Mi megvàsàroljuk azokat ás elhozzuk az
ässzejävetelre, ás majdnem azon az àron àruljuk åket, ahogy
megvettèk, ás veszâtènk rajta. Ás mi mindig ezt mondtuk,
hogy^mondtam azoknak az embereknek, akik a känyveket
àruljàk, hogy “Ha egy fárfi vagy asszony idejän, egy szegány
szemály, akinek nincs pánze, hogy megvegye a känyvet; akkor
is adjàtok oda neki. Ás mi^án gondoskodni fogok rãla.” Ás
ha te megkapod a känyvet ás az nem ár annyit amennyit
kellene, akkor hozd vissza. Soha nem semmiárt lesz a
visszahozàs, hanem visszakapjàtok a pánzeteket, làtjàtok. Ez
csak valami olyan, ami segâti a hiteteket. Ez minden, amiárt mi
ezzel prãbàlkozunk, màskápp nem engednánk meg, hogy itt
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legyenek. Ez pontosan âgy van. Tehàt maeste emlákezzetek,
hogy ezek ott lesznek a känyvàllvànyon. Jã baràtaim, Wood çr
ás asszony. Bàrcsak lenne idåm, hogy elmondjam nektek az å
bizonysàgukat, ahogy a fiuk meggyãgyult gyermekbánulàsbãl.
Ás sok màs dolog, ami megtärtánt emberekkel, akik itt vannak
az ässzejävetelen.
57 Most rajzoljunk egy hàtteret Àbrahàmnak. Elåszär, Isten
talàlkozott Àbrahàmmal feltátel nálkèl, kätätt egy szävetságet
Àbrahàmmal. Egyàltalàn semmi feltátel nem volt;
Àbrahàmnak semmit nem kellett tennie, csak hinni Istenben. A
szävetság tisztàn kegyelem àltal ás feltátel nálkèl volt. Nem
“hogyha te megteszed”; hanem Isten azt mondta, “Án
megtettem!” Ás most minden ember^
58 Ás ne feledjátek, hogy Àbrahàm ässzes Magja amely valaha
Istenhez jän, ugyanilyen mãdon jän. Te egyàltalàn semmit sem
tehettál! Nem tudnàd magad jobban megmenteni, mint ahogy
sajàt erådbål àtugranàl a holdon. Magadat nem tudod
megmenteni. Senki nem kereste soha Istent; Isten az, aki keresi
az embert. “Nem ti vàlasztottatok Engem”, mondta Jázus
“hanem Án vàlsztottalak benneteket.” Az elså alkalommal^
59 Kimehetnál ide ás megmondhatnàd egy disznãnak hogy å
helytelen amikor iszapot eszik? Majd å megmondanà neked,
hogy foglakozz a magad dolgàval. De valami olyanra lenne
szèkság, amely megvàltoztathatnà az å termászetát, hogy
felismerje hogy helytelen. Elåszär kell, hogy valami tärtánjen a
disznãval.
60 Ez az oka, hogy az çgynevezett Keresztányek gyakran
hemperegnek a sàrban, çjra a bænben, mert^ Megmosdathatsz
egy disznãt ás kifestheted a kärmeit ás rakhathàl rà ajak
manikært. Az, az táves, bàminek is nevezik azt. Ajakrçzs, nem,
vagy valami? Án mindezeket a dolgokat ässzekeverem. Ti
azonban tudjàtok, hogy mi az. Ràteszel az äreg kocàra egy kis
ajakrçzst ás_ás tudjàtok, minden màst megcsinàlsz vele ás å
egyenesen odamegy a pocsolyàhoz ás çjra dagonyàz. Miárt? Å
egy disznã, kezdjèk azon. Az egyetlen mãdja, hogy valaha is
magvàltoztasd, ha megvàltoztatod a termászetát.
61 Ez az egyedèli mãdja annak, hogy egy fárfi vagy nå
megfelelhet Istennek, ha megvàltozik a termászte, megtisztul,
meghal a rági ember bæneinek, ás çjjàszèletik az Isten
Szelleme àltal. Ez pedig Krisztus, Istennek a Szelleme, ás
Krisztus az Ige. Akkor az tançskodik az Igárål. Ez az egyetlen
mãdja annak, hogy valaha is elárjèk.
62 Nos, Àbrahàm egy olyan Vàrost keresett, Akinek Ápâtåje ás
Alkotãja Isten volt. Ás ma mi zaràndokok, idegenek vagyunk,
akik keresènk egy Vàrost, Akinek Ápâtåje ás Alkotãja Isten.
Figyeljetek! Àbrahàmban, mielått mág tudta volna, volt benne
valami olyan, mint egy äsztän, hogy å keresse azt a Vàrost.
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63 Ma amikor jättènk lefelá a feleságemmel, án azt mondtam,
“Egy kedves kis hely volt itt a dombon talàn hàromszàz ávvel
ezelått; gyänyäræ erdå, nagy magas fàk. Az ember bejätt,
kivàgta åket, beszennyezte a folyãkat. Csodàlatos lenne itt
álni.” Igen, de názzátek meg, hogy å hàzakat ápâtett. Azutàn
elkezdtek szaporodni. Bæn ás eråszak kezdett bejänni.
Hollywood käzel jätt hozzà, a mozi ás a televâziã àltal behozta.
A^Ás most minden vàros romlott ás bænäs!
64 Ás bizonyos, hogy az emberekben van valami ami szereti
hogy egyètt áljenek a szomszáddal, ás igazsàgosak legyenek.
Biztos hogy van valahol egy Vàros! Çjra hâvja a mályság a
Mályságet!
65 Ás Àbrahàm làtta az å napjainak vàrosait, az Çr-
Kaszdimot. Ás mivel volt åbenne valami ami szãlâtotta, ezárt
tudta, hogy van egy Vàros amely màs, Akinek Ápâtåje ás
Alkotãja Isten. Ás Isten làtta azt Àbrahàmban, ás ezt mondta
neki, “Vàlaszd el magad most, gyere ki.”
66 Nos Àbrahàm, szeretnám ha egy dolgot ászrevennátek, å
Isten Igájánk betæ szerint engedelmeskedett.
67 Erre mindig emlákezzetek! Ez az án Èzenetem.
Engedelmeskedned kell az Igánek. Ás ha bàrmirål tudod hogy
Azzal ellentátes, akkor ne foglalkozz vele. Lehet hogy jãl náz
ki, de ne okoskodj az Isten Igájável szemben.
68 Ez volt az elså dolog, amit Sàtàn tett, hogy okoskodott az
Isten Igáje ellen Ávànak. Ás Áva soha nem kátelkedett az
Igáben. Å csupàn okoskodott. Sàtàn okoskodott Azzal.
69 Ás ez az ahogy ma csinàljàk. “Hàt nem logikus hogy mi ezt
tegyèk? Nem logikus?” Ha Isten Igáje ellen van, akkor ne
foglalkozz vele! Az a Sàtàn hangja.
70 Engedjátek, hogy az Ige, ha az Ige bennetek van^“Ha
Bennem maradtok, ás az Án Beszádeim bennetek, akkor
kárjetek amit csak akartok.” A Szent Szellem! “Maradjatok
Bennem, ás az Án Igám bennetek,” ez a testtá lett Ige, “akkor
kárjetek amit csak akartok, ás meglesz nektek.” Ez a mãdja.
Tegyetek fálre minden tantátelt, minden dolgot ás
ragaszkodjatok az Igáhez, mert az Krisztus. Figyeljátek meg,
hogy akkor az szemmellàthatãvà teszi magàt.
71 Valaki mondta, “Branham Testvár, honnan tudod azokat a
dolgokat. Honnan?”
72 Amiket itt az ässzejäveteleken làttok, ezek amatår dolgok.
Bàrki, aki egyètt utazik az ässzejävetelekkel, tudja ezt. A
Szent Szellem kijelent olyan dolgokat, melyek hetek ás
hãnapok mçlva jännek. Ás kárdezzetek meg bàrkit “Távedett-e
valaha is egyszer?” Ez nem távedhet. “Honnan tudod ezt?”
Mert ez az Igánek egy âgárete, ás az ãra itt van. Ennek be kell
teljesedni. Nos, án nem tudom, nagyon kevesen lesznek, egy
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kisebbság fogja hinni, de ennek ápp çgy tovàbb kell mennie. Ás
ászrevettátek azt, hogy egyenesen elmegy az emberek feje
felett, ás elhalad, ás megtärtánik mág mielått ászrevennák.
Mindig âgy van.
73 Ti katolikus emberek, tudjàtok, hogy mit tett a ti
gyèlekezetetek? Mivel Jean D’arc Istennek egy_egy valãdi
szentje volt, Isten csodàit tette, ás Isten àltal prãfátàlt. Ás ti åt
boszorkànynak hâvtàtok, ás megágettátek egy oszlopnàl; ás å
irgalomárt sikâtott, de ti åt megágettátek a cäläpnál.
Ávszàzadokkal kásåbb felismertátek, hogy helytelenek
voltatok, ás akkor szentet csinàltatok belåle. Å egyenesen
elhaladt felettetek, ás ti nem ismertátek åt.

Illás vágigment ás åk nem ismerták åt. “Egy äreg sarlatàn!”
74 Krisztus àtment ás nem ismerták Åt amâg meg nem halt, el
nem temetták, ás fel nem tàmadt. Isten vágzi ezt. Ás ez teljesen
ràhçzza a gyapjçt a hitetlen szemeire. Ás megmutatta^Å azt
mondta, “Elrejtettem ezeket a bälcsek ás okosok szemei elål, ás
kijelentettem a kisdedeknek, akik tanulni akarnak.” Krisztus
hàlàt adott Istennek ezárt. Làtjàtok?

Alàzd meg magad. Higgyed. Vizsgàld meg az Igát.
75 Jázus mondta, “Kutassàtok az Iràsokat, mert azt
gondoljàtok, hogy azokban van Äräk Áletetek, ás azok tesznek
bizonysàgot Rãlam. Tudnotok kellett volna az ãràt.” Ezt
mondta a farizeusoknak, “Ti kápmutatãk, az ág àbràzatjàt meg
tudjàtok âtálni. De az idåk jeleit nem tudjàtok felismerni. Mert
ha ismertetek volna Engem, akkor ismertátek volna az Án
napomat.” Egyenesen elment felettèk, ás åk nem tudtàk azt,
amâg el nem ment. Figyeljátek meg most, hogy az Ige mennyire
fontos!
76 Ás figyeljetek meg egy màsikat, Lãtot, amâg itt tartunk.
Jázus Maga mondta, “Emlákezzetek Lãt feleságáre.” Ha az Ige
nem olyan fontos, ha az okoskodàs rendben van; amikor az
Angyal azt mondta Lãtnak ás csalàdjànak, “menjetek Zoàrba
de ne názzetek vissza!” Ás Lãt feleságe, csak egy olyan kis
lányegtelen dolgot tett, hogy megfordult ás visszanázett, de az
ellentátes volt az Igável, ás å sãoszloppà vàltozott.
77 Azutàn te azt mondod, “Az asszonyoknak az å
hajvàgàsukrãl, ruhaviseletetèkrål beszálsz^?” Isten azt
mondta, hogy ne tedd! Kävesd az Igát. Ás kátságtelen, hogy
Lãtnak egy ragyogã feleságe volt, de å nem kävette az Igáhez
valã Parancsolatot. Lãt! Áva egy jã asszony volt, de nem
kävette az Igáhez valã Parancsolatot; csak okoskodott azzal
egy kicsit.
78 “Nem logikus Branham Testvár, hogy mi ezt tegyèk? Án
egy amerikai polgàr vagyok, ás_ás nekem jogom van azt tenni,
amit csak akarok. Ez az án amerikai elåjogom.” Ez a te
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amerikai elåjogod, de nem a Keresztány elåjog. Mert a
Keresztányeknál te egy bàràny vagy; ás egy bàràny elveszti az å
jogait. Csendben fekszik ás engedi, hogy elvegyák az ässzes
jogait ami van neki. De egy kecske rugdosni fog ás harcol
ellene. Ez âgy van. Egy bàràny azonban elveszti az å jogait. Ás
egy Keresztány mindig elveszâti az å nemzeti jogait, ha azok
ellentátesek az å Keresztány jogaival.
79 Lãt feleságe csupàn visszanázett, [Branham Testvár pattint
az ujjàval_Szerk.] ennyi volt! Ás mit okozott az? Ez azt
mondja itt nekènk Àbrahàmban, ás Lãtban, hogy azok a
dolgok melyeket åk ott bemutattak, azok páldàk voltak. Ás mi
attãl nem tudunk eltárni.
80 A Zsidã levál 11. rásze azt mondta “Azok a dolgok páldàk
voltak a szàmunkra. Tekintve, hogy mi a bizonysàgoknak ilyen
nagy fellegeivel vagyunk kärbeváve. Fálre kell hogy tegyènk
minden bænt.” Mi a bæn? Hitetlenság! “Minden bænt az Isten
Igájável szembeni minden hitetlenságet, amely olyan
kännyedán megkärnyákez bennènket.”
81 Valamivel szembekerèlènk ás azt mondjuk, “Hàt åk ezt
prádikàltàk, meg azt^” Ne tegyátek ezt! Egyszeræen azt
tegyátek amit Isten mondott. Maradjatok Amellett betæ
szerint!

Azt mondod, “Az semmit nem szàmât.”
82 Rendben van, az egyetlen dolog amit án mondhatok, amit
az Ige mond. Ás Jázus szigorçan ezt mondta, “Emlákezzetek
Lãt feleságáre.” Å csupàn visszanázett a vàlla fälätt. Áva
csupàn megàllt egy pillanatra. Ez minden amit å tett. Lãt
feleságe csupàn visszanázett. Ás Isten Lãtnak, annak az igaz
embernek feleságát egy sãoszloppà vàltoztatta, csupàn egy
kicsiny parànyi dolog miatt, hogy csak annyira volt engedetlen
az Å Parancsolatainak, hogy csupàn visszanázett azárt, hogy
megnázze hogy milyen volt az a tæz, ás egy sãoszloppà
vàltozott, ás mág ma is ott àll páldakánt arra, hogy Isten
komolyan gondolja azt amit mond.
83 Ãh, ha a valãdi hit le tudna horgonyozni az emberekben!
“A hit hallàsbãl van, az Isten Igájánek hallàsàbãl.”
84 Áva megàllt egy pillanatra. Ez volt minden, amit tennie
kellett. Sàtàn elkapta åt ás csupàn okoskodott vele. “Hàt nem
logikus? Ha Ez-ás-ez a testvárnå megteheti ezt, akkor nem
teheted meg te is? Å a pàsztor feleságe.” Engem nem árdekel,
hogy ki az a nå, vagy ki az a fárfi. Ha ellentátes az Igável akkor
ne figyelj rà. Menjál egyenesen tovàbb! Páldàk!
85 Ez az ahogy Àbrahàm tette. Mit gondoltok, hogy mennyi
árvelást tudott volna neki adni az orvostudomàny azokban a
napokban arrãl, hogy nem fogja megkapni azt a gyermeket? Ás
mi a helyzet azzal, amikor hetvenät áves volt? Aztàn mi làtjuk,
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hogy amikor szàz áves volt, akkor mág eråsebben hitte, mint az
elså alkalommal, volt huszonät áve arra hogy mág täbb hitet
ápâtsen hozzà. Nekem ez tetszik. Igen, uram.
86 Azutàn fel akarom hâvni valami màsra is a figyelmeteket,
mielått felàllunk. Ászrevettátek? Remálem, hogy
megragadtàtok. A szävetsággel kapcsolatban, amely meg lett
eråsâtve annak megâràsa àltal, azutàn száttápták, megártettátek
ezt? Emeljátek fel a kezeteket, ha megragadtàtok azt, hogy mit
jelentett. A szävetság meg lett ârva, kettá lett tápve, Isten vette
a hàromsàg szemmellàthatãsàgàt, ás eggyá tette; kettá tápte,
majd felvitte a testet a Magassàgba, ás visszakèldte a Szent
Szellemet, hogy a Gyèlekezetbe áljen azárt, hogy ugyanazt a
dolgot produkàlja, amit az a test tett, mint egy feleság,
Menyasszony; ugyanaz a Szellem, ugyanaz a cselekedet,
ugyanaz a Tanâtàs, minden pontosan ugyanolyan, ahogy az
Neki volt, ugyanaz a jel, “Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma
ás minäräkká.” Figyeljátek meg!

Esetleg èlhet käzättènk egy zsidã.
87 Làtjàtok, Isten megteszi ezeket a dolgokat ás az egyenesen
àtmegy az emberek käzätt ás åk mágsem veszik ászre.
88 Amint án ezt magyaràztam az asszonyokkal kapcsolatban,
hogy miárt fàtyolozzàk le az arcukat, amikor meghàzasodnak.
Miárt? Åk esetleg azt nem ártik meg. De amit åk tesznek, az az,
hogy tudjàk hogy åk egy test, ás nincs fejèk, a fárfi az å fejèk.
Ez az oka annak, hogy Rebeka lefàtyolozta magàt. Ás ez az
amiárt a Gyèlekezetnek le kell fàtyolozni magàt ás àtadni
änmagàt Krisztusnak, mert Å a Fej, ás Å az Ige.
89 Nos a zsidã, a Yom Kippur, amikor åk veszik az Çr
vacsoràt, illetve a Hçsvátot, akkor mindenki tudja, aki egy
zsidã, ás tudja, hogy a fedál alatt ässzetärt kãser darabok
vannak. Ás nincs egyetlen olyan zsidã sem akit án ismerek,
akivel valaha is beszáltem, aki el tudnà magyaràzni hogy miárt
vannak azok az ässzetärt kãser darabok. Nos, itt van ez a
szävetság megeråsâtásáben, Krisztus ässzetärt teste, amikor Å
eltärte Istent az embertål; Å Isten is ás ember is volt. Ás amikor
felvitte a Szellemet^Ás Jázus azt mondta, figyeljetek “Azon a
napon meg fogjàtok tudni, hogy Án az Atyàban vagyok, az
Atya pedig Ánbennem; Án bennetek, ás ti Ánbennem.” Ez Isten
az Å nápáben! Ugyanaz az Isten!
90 Å volt kápviselve ott, amirål az elmçlt este beszáltènk.
Isten lejätt, a nagybetæs Ç-r, Jehova-Jireh, Jehova-raffa,
Jehova-manasse, Elohim, a Mindenre elegendå, az Erås, a
Kebles, az Å ässzes câmeiben meg mindenben, egy emberi
testben szemmellàthatãvà táve, aki emberi átelt evett, majd
eltænt elålèk. Isten!
91 Ás Jázus amikor eljätt, ezt mondta, “Amint azokban a
napokban volt, çgy lesz.” Isten!
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92 Ez a fedál alatt lávå megtärt kãser, az ässzetärt darabok;
nem az amit åk vesznek, hanem Ami ässzetärt. Miárt nem ártik
åk ezt?

93 Ugyançgy volt, amikor Jázus felemelte a_a pergamentet ás
elkezdte olvasni. A vers egy rászát elolvasta, ás a täbbi rászát
kihagyta, mert azokra a napokra csak annyi volt az Å szàmàra.
A vers täbbi rásze az Å Màsodik Eljäveteláre vonatkozott.

94 Ez az oka annak, hogy a zsidãk ezt nem ártik, mert nekik
meg kellett vakâttatniuk. Nem làttàk az å Messiàsukat, pedig Å
ott volt. Ás valahànyszor åk_åk veszik a Hçsvátjukat, çjra ott
van az ässzetärt kãser, ás nem tudjàk.

Án megkárdeztem egy rabbit. Å azt mondta, “Mi âgy
tanultuk ezt.”

Azt mondtam, “Miárt teszitek azt”?

Å azt mondta, “Án nem tudom. Màs sem tudja.”

95 Làtjàtok, egy asszony lefàtyolozza az arcàt ás mágsem
ismeri fel. Ahelyett hogy bejänne ás engedná, hogy a fárje
legyen a feje, inkàbb å a fárje feje. Ez egy elferdèlás. Nos, ez az
amerikai hozzààllàs.

96 De ez az, megtärt kãser. Azutàn çjra felismerjèk, ás
szeretnám, ha ászrevennátek, egy kis hàtteret kászâteni, mág
mielått eljutnànk ahhoz a valãdi rászhez, amelyrål maeste
beszálni akarunk.

97 Az elmçlt este emlákeztek arra, hogy amikor Àbrahàm, a
szävetság meg lett kätve Àbrahàmmal ás az utàna jävå
Magjàval. Nos, Àbrahàmnak volt egy termászetes magja,
amelyet a hitnek cselekedete hozott látre; de Àbrahàm valãdi
Magja Krisztus volt, ás a Biblia^ez Àbrahàmnak a kiràlyi
Magja. Most figyeljátek meg.

98 Àbrahàmnak, az å napjaiban a tæz pusztâtàsàt megelåzåen,
lett adva Àbrahàmnak, az Å kivàlaszott csoportjànak egy jel.
Ás ez az volt, hogy Isten egy ember alakjàban lejätt, hàtat
fordâtott annak a sàtornak, ahol Sàra volt ás elmondta azt amit
Sàra mondott a sàtorban. Ás Jázus eljätt ás elmondta, hogy a
korok vágán ugyanaz a dolog lesz. Nos, ez volt Àbrahàm.

99 Azutàn az å termászetes magja, amikor a Messiàs eljän. Ás
Simon odajätt Jázushoz ás az Çr elmondta neki, hogy az å neve
Simon, ás hogy å Jãnànak a fia, tudta az å szâvánek titkait.
Elmondta Fèläpnek^illetve Nàtànàelnek, akit Fèläp
odahozott, “Làttalak táged, amikor a fa alatt voltàl.”
Elmondta az asszonynak a kçtnàl, “Ät fárjed volt”; ás az
asszony azt mondta, “Uram, ászreveszem, hogy Te egy prãfáta
vagy.” Làtjàtok, Àbrahàm termásztes magjànak a váge
megkapta azt a jelet.
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100 Ás meg lett jävendälve Maga a kiràlyi Mag, Krisztus àltal,
hogy a kiràlyi Mag az å napjaik vágán ugyanazt a dolgot meg
fogja kapni. Most remálem, hogy mi ezt megártjèk.
101 Megvàltoztatta åt. Figyeljátek meg, hogy Isten
megvàltoztatta Àbrahàm nevát. Most jobb ha ezt elhagyom.
Amikor visszatárek egy hosszç ábredási alkalomra, akkor
belemályedènk ebbe. Az Çrnak meg kellett vàltoztatnia az å
fäldi nevát, egy Istentål kapott návre.
102 Te azt mondod, “Jelent szàmunkra bàrmit is egy ember
neve?” Ãh testvárem, bàrcsak tudnàd! Nos, náhàny ezek käzèl
a modern nevek käzèl! Án nem akarom megnevezni åket, mert
megsártená az árzáseiteket. De Istennek olyan nevei vannak,
melyek dolgokat jelentenek, ás az megvàltoztatja az egász
irànyt. Ãh, mondod te “Ártelmetlenság!”
103 Mi a helyzet_mi a helyzet Jàkãbbal? Mielått å Isten elått
egy fejedelemmá lett, az Çrnak meg kellett vàltoztatnia az å
nevát Jàkãbrãl Izràelre. Igy van ez? Biztosan. Pàl; Saulnak
Pàllà kellett vàltoztatni a nevát. Ãh, hogy mennyit tudnànk
megnevezni, ás elmondani, hogy Isten megvàltoztatta az å
nevèket! Àbràmot Àbrahàmmà, Sàrait Sàràvà, megvàltoztatta
a nevèket. Ãh nekem! Micsoda egy àldàs bekerèlni egy kis
gyèlekezetbe egy kivàlasztott csoporttal, ás elkezdeni tanâtani
ezt, ás làtni a hallelujàkat a szâvekben, amikor làtod hogy mit
tesz Isten.
104 Tegnap este án a “sorok käzätt-rål” ás “annak
megeråsâtásárål” magyaràztam. Csupàn árinteni szeretnám
çjra, mielått belemegyek a támàmba. Mágpedig, hogy Isten
megvàltoztatta Àbrahàmot egy äreg ràncos emberbål, åt ás
Sàràt, çjra egy fiatal pàrrà, megvàltoztatta az å fizikai
lányèket, mielått vehetták a megâgárt fiçt. Az utolsã jel, amit
åk kaptak Istennek testben valã szemmellàthatãsàga volt, aki
olvasni tudta egy Mägätte, a sàtorban lávå asszony szâvát. A
kävetkezå dolog pedig az volt, hogy testèk àtvàltozott. Nos,
tegnap este kicsit kásåre hçztam, ás áreztem náhànyan
kátelkedtek ebben. Mágis egy kicsit käzelebb szeretnám
hozni.
105 Most ennek a bizonyâtáka az volt, hogy amikor åk ketten
elindultak arra a hosszç utazàsra, akkor màr åk teljessággel àt
lettek vàltozva. Ás a Biblia azt mondta, “Mindketten
elårehaladott korçak voltak. Àbrahàmnak a teste pedig annyit
árt, mint halott, ás Sàra máhe el volt halva.” Igy volt ez?
Tudjuk, hogy testèk halott volt, de Isten àtvàltoztatta åket.
Most hogy bebizonyâtsam nektek azt, hogy az Çr ezt megtette.
Elåszär is, miárt volt az, hogy egy filiszteus (vagy pedig
egy^), igen, án azt hiszem, hogy az egy filiszteus kiràly volt,
aki beleszeretett Sàràba, egy äregasszonyba? Ás å száp
kinázetæ volt.
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106 Egy màsik dolog. Amikor Izsàk megszèletett, ás Sàra meg
Àbrahàm elårehaladott korçak voltak, kászen a halàlra, akkor
åk tovàbb áltek, ás Izsàk meghàzasodott negyven áves koràban;
Sàra meghalt. Ás Àbrahàm meghàzasodott egy asszonnyal,
Keturàval, ás volt neki ät, hat fiuk, azt hiszem ennyien voltak a
lànyokon kâvèl azok utàn; ás ott hatvan ávvel azelått å annyit
árt mint halott! K-e-t-u-r-a, Ketura. Meghàzasodott Keturàval
ätven, vagy hatvan ávvel azutàn, ás lànyain kâvèl mág volt hat
fia; ás hatvan ávvel azelått å annyit árt mint halott. Hallelujah!
Ime itt van! Istennek az âgárete biztos. Àmen. Ãh, án szeretem
Ezt!
107 Csak tárj magadhoz ás olvasd! Ma, amikor kint voltam ott
az erdåben ás olvastam, kaptam egy kis valamit, amit el
szeretnák magyaràzni.
108 Izràel. Istennek nápe egy napon lent volt Egyiptomban
rabsàgra adva, ás nem tehettek rãla, hogy ott kellett lenni.
Istennek nagy elåre elrendelt terve kèldte åket oda. Az Çr
elmondta Àbrahàmnak, hogy åk nágyszàz ávig egy idegen
fäldän fognak lakozni. Ás ott åk olyannà vàltak, mint a täbbi
ember, ás rabszolgàk voltak. Ha a_ha az egyiptomi fárfiak meg
akartàk eråszakolni a fiatal zsidã lànyokat, akkor semmit nem
lehetett mondani. Ha meg akartàk älni a fiatalembereket,
akkor megälták åket ás semmit nem lehetett mondani. Åk
rabszolgàk voltak. Odadobtàk nekik a penászes kenyeret. Vagy
megetták, vagy mentek análkèl; a panaszok meg voltak älve!
Micsoda egy hely az Isten nápe szàmàra!
109 De egy napon, hallelujah, Isten megemlákezett az Å
Àbrahàmnak tett âgáretárål. Dicsåság! Most kezdem magam
çjra vallàsosnak árezni. Figyeljátek meg, hogy Isten
megemlákezett az Å Àbrahàmnak tett âgáretárål. Ás felkent egy
prãfátàt, felette egy Tæzoszloppal, az pedig eljätt az orszàgba
ás elkezdte emlákeztetni åket Istennek az âgáretáre, amely nem
hibàzhatott. Isten pedig jelen volt, hogy igazolja az Å Igáját.
Igy van. Beszált nekik egy tejjel ás mázzel folyã fäldrål,
amelyet Isten adott nekik. Kimeneteltek Egyiptombãl annak a
prãfátànak bizonysàgtevå erejável, aki felett ott volt a
Tæzoszlop, mert å kèldve lett. Isten pedig bizonyâtotta, hogy
vele volt.
110 Most amikor elárkeztek a Kàdes-barnea nevæ helyre. Az
volt egykor a vilàg âtálåszáke, Kàdes-barnea. Ás volt käzättèk
egy Jãzsuá nevezetæ harcos. Ás a Jãzsuá szã jelentáse a
háberben “Jehova-megmentå.” Ás Jãzsuá a nagy harcos^
Most emlákezzetek, hogy åk mág soha nem làttàk azt a fäldet,
csupàn hallottak rãla. Làtjàtok most a jelkápet? Åk csupàn
hallottak arrãl a fäldrål. Mindent elhagytak azárt, hogy arra a
fäldre menjenek, mert az Çr Igáje el lett hozva szàmukra, ás
meg lett eråsâtve, hogy åk çtban vannak arra a fäldre. Milyen
egy elåkápe a Gyèlekezetnek, az å çtjàn, semmit nem tudva
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arrãl, egyikèk sem volt mág arra. Ás Jãzsuá, amikor
megkäzelâtetták a hatàrt Kàdesnál, az âtálåszáknál, ahol
lesçlytott az âtálet Izràelre, egy embertål, aki odaàt volt ás
visszajätt. Ás Jãzsuá àtkelt a Jordànon, àt az âgáret fäldjáre ás
elhozta a bizonyâtákot, hogy az pontosan olyan, amilyennek
Isten mondta. Ás åk megâzlelhetták a szålåt melyek az àldott
fäldän teremtek.
111 Nos, meg lett nekik âgárve, hogy lehet nekik egy olyan
hazàjuk, ahol szabadok lehetnek, becsèletben felnevelhetik
gyermekeiket ás_ás Isteni fálelemben álhetnek, gyèlekezetèk
lehet ás âgy tovàbb. Mennyire boldogok voltak, hogy àtkeltek
arra a fäldre ás elvetták azt az otthont, miutàn rabszolgàk
voltak. Figyeljátek meg. Amikor azonban àtkeltek, álták az å
áletèket, az egy nagy dolog volt. Vágèl azonban a
domboldalakat beborâtottàk a sârkävek. Megäregedtek ás
meghaltak, Isten nápe megäregedett ás meghalt.
112 Egy napon azutàn eljätt egy màsik nagy Harcos, mindegyik
käzèl a legnagyobb, Jehova-Megmentå, Jázus, eljätt ás azt
mondta, “Van Álet a halàlon tçl! Mert az Án Atyàm hàzàban
sok lakãhely van. Ha nem çgy lenne, megmondtam volna
nektek. Elmegyek ás helyet kászâtek nektek, majd çjra
visszatárek az Å Magjàhoz ás Magamhoz.” Ás ez a nagy Harcos
eljätt az Å Kàdes-barneàjàhoz, a mindnyàjunkárt valã
âtálåszákhez, a Golgotàhoz! Ott Å Magàra vette mindnyàjunk
gonoszsàgàt. Ás àtkelt a Jordàn folyãn, amit mi halàlnak
nevezènk. A harmadik napon pedig çjra feltàmadt, ahogy
Jãzsuá visszatárt a folyãn, ás elhozta annak a bizonyâtákàt,
hogy “egy ember aki meghalt, çjra álhet.”
113 Ás Å azt mondta neked annak árdekáben^hogy
bizonyossà tegye szàmotokra, “azt akarom, hogy menjetek fel
oda Jeruzsàlem vàrosàba, ás vàrjatok ott. Fogok nektek adni
Errål egy zàlogot. Fogok nektek adni egy bizonyâtákot, egy
kifizetást.” Ás åk felmentek Jeruzsàlem vàrosàba ás mindaddig
vàrtak, amâg az Äräk Álet eljätt çgy, mint egy hatalmas zçgã
szál.
114 Ás ma, kátezer áv utàn nekènk mág mindig megvan ez a
bizonyâtákunk, hogy àltalmentènk a halàlbãl az Áletre. A mi
Jãzsuánk visszahozta a bizonyâtákot, ás mi çtban vagyunk az
âgáret Fäldjáre, ás âzleljèk Istennek azokat a mennyei
ajàndákait, melyeket Å visszahozott szàmunkra. Figyeljátek
meg, hogy ez mennyire csodàlatos! Figyeljátek meg, hogy
egykor hol voltatok. Rászegesek^
115 A mai napon talàlkoztam egy testvárrel; egy furcsa árzásem
volt, hogy forduljak be egy bizonyos utcàba ás menjek arra.
Màr elfelejtettem, hogy mi volt az å neve. Lehet hogy itt van az
ässzejävetelen. De ha nincs is itt, Isten akkor is jã volt hozzà. Å
egy indiàn, fálindiàn. Virginia-bãl valã. A Szent Szellem azt
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mondta nekem, nem mondtam el. Kint hagytam a feleságemet.
A Szellem azt mondta, “Menj le erre ás fordulj be annàl a
saroknàl.” Lementem oda. Ãh, ez tärtánik mindig. “Most vàrjàl
itt.” Akkor án vàrtam ott egy pàr percet. Azt mondta, “Fordulj
be ás menj arrafelá.” Ás amikor án azt tettem, vele talàkoztam.

116 Å azt mondta, “Branham Testvár, án ismerlek táged.” Azt
mondta, “Egyszer eljättem Jeffersonville-be, hogy talàlkozzam
veled.” Ás azt mondta, hogy án^ “Te azonban a tengeren
tçlon voltàl.” De å egász áletáben rászeges volt. Megfogtam a
kezát ás å nem tudta, hogy mit teszek. Ás neki màjzsugorodàsa
volt. Mialatt ott àlltam ás fogtam a kezát, a vibràlàs elhagyott
engem. Mi volt ez? Å meggyãgyult. Käzvetlenèl ott az
utcasarkon, ott lent ebben a vàrosban.

117 Án nem tudom, hogy ki az az ember^Itt van å? Nem
tudom. Ha itt van, akkor^-án nem tudom. Azt mondta, hogy
haza akar menni. Azt hiszem hogy mennie kellett. Å egy_egy
indiàn volt, ás azt hiszem egy_egy fehár asszonyt vett el
feleságèl. Ás Virgiana-bãl valã volt. Ás màr elfelejtettem, hogy
mi a neve. Itt ált lent Logar kärèl, vagy valami ilyesmi. Ás
elment egászen Jeffersonville-be. De neki olyan árzáse tàmadt,
hogy menjen oda a sarokra; a Szent Szellem azt mondta, “Menj
erre.” Ãh Istenem, lágy irgalmas! Ime itt van.

118 Ãràkat ás ãràkat tälthetnák ezzel, hogy elmondjam azokat
a dolgokat, melyeket megtärtánni làttam. Miárt? Jázus a mi
nagy Harcosunk àtment ás meghãdâtotta a fäldet, legyåzte a
halàlt, legyåzte a pokolt, legyåzte a sârt, feltàmadt a harmadik
napon ás azt mondta, “Án vagyok Az Aki halott voltam ás çjra
álek äräkká, ás nàlam vannak a halàlnak ás pokolnak kulcsai.”
Itt van a Hãdâtã, miutàn kettárepesztette a kàrpitot. Å itt àll!

119 Mint egy idås szânesbåræ testvárnå. Bocsàssatok meg
nekem, itt lávå szânesbåræ baràtaim. Tett egy bizonysàgot az
ässzejävetelen, ás beszáde nagyon dálies volt. Azt mondta,
“Nos, mindannyiotoknak el akarok mondani valamit maeste.”
Azt mondta, “Az biztos hogy án nem az vagyok, aminek
lennem kellene.” Ás azt is mondta, “Az is biztos, hogy nem az
vagyok ami lenni akarok. Egy dolgot azonban tudok, hogy nem
az vagyok, ami voltam.” Tehàt å valahovà árkezett!

120 Ás án azt mondom, hogy ez az maeste! Valamikor mi a
bænben elveszettek voltunk. Ma pedig, miutàn elfogadtuk a
bizonyâtákot, a visszatárt âgáretet (a kifizetást a mi Äräk
èdvässágènkárt), feltàmadtunk a halàlbãl az Áletre, ás a halàl
felett álènk. Milyen lesz az, amikor megkapjuk a teljes
fizetságet a folyãn tçl, amikor àtmegyènk a dicsåságes Fäldre?

121 Nagy prãba! Most Àbrahàm mindazon csodàlatos dolgok
utàn, å meg lett prãbàlva, miutàn àtvette az àldàst. Àbrahàm
meg lett prãbàlva.
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122 Most ez az, ahol az emberek távesztenek. Most figyeljetek
nagyon, ás ne távesszátek el. A Biblia azt mondta, hogy
“Minden fiçnak, aki Istenhez jän, fenyâttetnie, dorgàltatnia,
ostoroztatnia kell. Ás ha nem tudjuk kibârni a fenyâtást, akkor
fattyç gyermekekká vàlunk, ás nem Istennek gyermekeivá.”
Akkor azt bizonyâtja, hogy a mi hitènk nem az volt, amit
mondtunk, ás nem volt meg nekènk az, amit megvallottunk.
Most lemegyènk egy kis igazi jã Kàlvinizmusba, ezárt
figyelnènk kell erre. Most figyeljátek meg, “Minden fiçnak, aki
Istenhez jän, fenyâttetnie, ás bæntettetnie kell,” az Ige
megostorozza åt ás darabokra vàgja, kièt alãla minden
tantátelt; làtjàtok, meg lesz prãbàlva ás meglàtszik, hogy
Istennek a fia-e.

123 Most Àbrahàm, miutàn megkapta az àldàst, azutàn å meg
lett prãbàlva.

124 Hova megy az idå maeste? Mág vágig sem ártem a
támàmon, ás màr itt az ideje a befejezásnek. Kibârtok mág
velem egy màsik tizenät percet? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Käszänäm. Legyetek tiszteletteljesek.
(Àbrahàm. Názzátek meg Noát.) Vegyèk csak ezt egy percre.
Nem siethetènk; nincs rà szèkság. Ás Istenem, miárt is
sietnánk? Án egyszeræen lassç vagyok. Án_án nem olyan
vagyok, mint náhànyan, akik fel tudnak àllni ás csak
egyszeræen çgy kilehelik. Án_án_án lassç vagyok, nekem
vàrnom kell, amâg Å adja ezt nekem.

125 Názzátek meg Noát, miutàn Istentål kèldve prádikàlt
szàzhçsz ávig, ápp annak a nagy tudomànyos vilàgnak a
käzepán, nagyobb mint nekènk ma van. Nos, bizonyos, hogy åk
piramisokat ápâtettek. Mi nem tudnànk azokat megápâteni. Åk
szfinxet ápâtettek. Mi azt nem tudnànk megápâteni. Åk
bebalzsamoztak testeket azárt, hogy termászetesen názzenek
ki. De ma mi azt nem tudjuk megcsinàlni. Olyan festákèk volt,
melyet beletettek dolgokba, ás melynek szine nágyezer áven àt
nem vàltozott. Nekènk nincs olyan. Ás ez mutatja, hogy nekik
egy olyan civilizàciãjuk volt, amirål Jázus azt mondta, “Amint
az Noának napjaiban volt.” Ás Noá abban a tudomànyos
vilàgban prádikàlt, “Ás eså fog esni az ágbål, mert Istennek
Igáje âgy mondta!” Noá prãfáta volt.

126 Ás amikor prãfátàkat làttok tàmadni, akkor jobb ha
vigyàztok, mert az âtálet çtban van.

127 Igy azutàn Noá prádikàlt, az emberek pedig
visszautasâtottàk azt, belenevettek az arcàba. El tudom
kápzelni, amint náhànyan azt mondtàk, “Ez nem felel meg a mi
tudomànyos jãvàhagyàsunknak.” Ha!

128 Elkápzelem, hogy ugyanaz a dolog volt, ami ma is. Åk ezt
mondjàk, “Kiabàlàs ás Isten dicsáráse, sâràs, ás ezek az
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çgynevezett ‘szent fetrengå’-áletek meg dolgok, ezek mind csak
árzelmi felizgatàs.” Ez nem egyezik meg az å tudomànyos
jãvàhagyàsukkal, de megegyezik Istennek a Bibliàjàval. Ez a få
dolog. Figyeljátek meg.

129 Elkápzelem, ahogy a tudomàny elåjätt ás azt mondta,
“Figyeljetek emberek. Figyeljetek, nektek_nektek valahogy
elment az eszetek. Figyeljetek ide. Nekènk radarjaink vannak,
le tudjuk låni a holdat, illetve fel tudunk oda kèldeni egy
szputnyikot. Egyetlen csepp vâz sincs az itt ás ott käzätt. Akkor
honnan fog jänni?”

130 Hallani tudom Noát, amint ezt mondja, “Isten ezt mondta!
Ás ha Isten mondta çgy volt, Å Jehova Jireh, Å eltudja làtni
vâzzel a helyet ott fenn, Isten mondta çgy! Az akkor is meg fog
tärtánni!” Valaki azt mondta^

131 Vegyál egy ràkban haldoklã embert, aki csak àrnyáka
änmagànak; a kävetkezå ávben å egy jãegászságæ ember.
Hogyan tärtánt az? Lefektetták åt^Nekem sokszàz effále
bizonysàgom van. Egy ember eltàvozott ebbål az áletbål, ás az
orvos alàârta a kijelentást, “Meghalt, màr ãràk ãta halott.” Ás
Isten adott egy làtomàst, ás å most ál. Hogyan? Ne kárdezzetek
engem. Án nem tudom. De Isten azt mondta, “Gyãgyâtsàtok a
betegeket, tàmasszàtok fel a halottakat, æzzetek ärdägäket.”
Ez âgy van.

132 Ha te beteg vagy ás Isten kijelenti a te gyãgyulàsodat,
akkor csak menj àt az orvosodhoz, ás mondja meg å, hogy jãl
vagy. Å ad neked egy^Ez neki bizonysàgot fog tenni. Amikor
å azt mondja, “Hàt, å màr teljesen elmçlt”; te mondjad,
“Dicsåság Istennek! Käszänäm doktor, az än szolgàlatait.” Te
hazamehetsz, làtod. Ez âgy van. Figyeljátek meg.

133 Most Noá azt mondta, “Eså fog jänni, ás az egász vilàgot,
meg titeket gonosz embereket el fog mosni.”

134 “Ah, ártelmetlenság! Nekènk megvannak a gyèlekezeteink.
A mi pàsztorunk nem beszál ilyeneket. Ennek az äregembernek
elment az esze, amikor itt fent ápât egy bàrkàt. Gondoljàtok,
hogy bàrki hinni fogja ezt?”

135 Egy napon Isten azt mondta, “Màr eleget hallottam az å
gçnyolãdàsukat. Most màr kászen vagyok. Menjetek be!” Ás ott
jättek az àllatok kettesável, a hâm ás nåstány papagàj, a hâm ás
nåstány veráb, a hâm ás nåstány kecske, hâm ás nåstány bàràny,
oroszlàn, tigris, az ässzes, amelyek a fäldän leheletet lehelt,
beláptek a bàrkàba.

Noá azt mondta, “Ez a ti utolsã jeletek!”

136 Ás åk nem hitták. “Menjetek csak oda, ás lakjatok a ti
bèdäs àllataitokkal.”
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137 Ime itt volt å, Noá amint engedelmeskedett Istennek. Nem
szàmât, hogy mit mondott a vilàg, de å Istenre hallgatott; å egy
prãfáta volt. Belápett a bàrkàba ás Isten bezàrta mägätte az
ajtãt.
138 Most el tudom kápzelni azokat a hatàrszáli hâvåket, akik
ott èltek kärben ás hallgattàk Noá èzenetát, ás egy kicsit odább
èltek, làtjàtok, ás azt mondtàk, “Tudjàtok mit, ennek az
äregembernek lehet hogy igaza van. Menjènk oda ás àlljunk
meg kärbe. Å azt mondta, ‘El fog eredni az eså, amikor az ajtã
bezàrul.’ Isten azt mondta neki, hogy Å be fogja zàrni az ajtãt,
ás esni fog. Menjènk oda ás àlljunk meg kärbe. Ás ha elkezd
esni, akkor kopogni fogunk az ajtãn. Mert å egy kedves szâvæ
äregember, âgy ki fogja nyitni az ajtãt.”
139 Tudjàtok, náha ti az èzenåre náztek az Èzenet helyett.
Isten bezàrta az ajtãt. Nem szàmât, hogy Noá mennyire volt
kedves szâvæ, de Isten volt az, Aki a zàràst ás nyitàst vágezte, ás
amit csak akar.
140 “Branham Testvár, itt èl egy ember lent a sarkon. Menj oda
ás gyãgyâtsd meg åt, ás akkor mi hinni fogunk az Isteni
gyãgyâtàsban.” Ez az Ärdäg.
141 Ugyanez azt mondta akkor, amikor egy rongyot tettek az
Çr arca elá ás ètätták a feját, ás persze ezt mondta, “Ha te egy
prãfáta vagy, akkor mondd meg nekènk, hogy ki ètätt meg
táged most. Akkor hinni fogunk.” Å senkiárt nem bohãckodik.
“Ha Te vagy az Isten fia, akkor vàltoztasd àt ezeket a käveket
kenyárrá. Ha te vagy!” Å meg tudta volna azt csinàlni, de Å
senkiárt nem bohãckodik. “Ha te vagy az Istennek fia, akkor
gyere le a keresztrål.” Làtjàtok, ezt az egyhàz mondta. Å
senkiárt nem bohãckodott.
142 Å pontosan azt tette, amit az Atya mutatott Neki, ás semmi
màst. Ez az amit Å mondott a Szent Jànos 5:19-ben, “Az
embernek Fia semmit nem tehet Änmagàtãl, csak amit làt,
hogy az Atya cselekeszik.” Ime itt van. Figyeljátek meg.

“Odamegyènk ás megàllunk a bàrka kärèl, ás ha elkezd
esni^”
143 Elkápzelem, hogy Noá azt mondta^Felment az elså
szintre, felmàszott a kävetkezå szintre, (ahol a madarak voltak)
a csçszãmàszã dolgoktãl felment a kävetkezå tisztságbe. A
megigazulàsbãl felment a megszentelådásre (a madarak),
azutàn onnan felment a Szent Szellem keresztságábe; ahol az
ablak volt, ahol a vilàgossàg bejähetett. “Felmegyek a
Mennyekbe, ás leèläk.” Azt mondta, (Rendben van csalàd, ti
akik bejättäk velem ide, reggel^ma dálutàn màr kásåre jàr.
Most Isten bezàrta itt lent az ajtãt. Reggel sätátság lesz az egász
fäldän. Reggel az eså elkezd esni ás a bàrka elçszik, Isten
pedig_pedig meg fogja semmisâteni az ässzes kegyetlen bænäst,
akik nem hitták az Èzenetet.” Mindannyian vàrtak.
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144 A kävetkezå reggel felkeltek, kináztek, ás száp fányes nap
volt. Å bement a bàrkàba, hànyan tudjàtok, hogy melyik napon
ment be? Màjus 17. napjàn, amikor Noá hatszàz áves volt.
Màjus 17. napjàn, a Biblia âgy mondta. Ás amikor bement,
akkor elmçlt a 17. nap, a nap pedig feljätt olyan forrãn
amennyire mindig volt.
145 Elkápzelem åket, a hatàrszálieket, amikor azt mondjàk,
“Ah! Án megmondtam nektek, hogy ebben nincs semmi! Minek
àcsorogtok itt mindannyian? Tàvozzatok el az ilyen àmâtàstãl!”

“Hàt, án azt hiszem, hogy ez helyes volt.”
146 De làtjàtok, egy elvàlasztã vonal van hçzva a hit ás a
hitetlenság käzätt. Ás te vagy az egyik, vagy a màsik oldalra
jässz. Ás van egy idå, amikor megkapod az utolsã hâvàsodat.
147 Igy a màsodik napon micsoda egy csalãdàs volt az Noának
ás gyèlekezetánek, amikor å mondta nekik, hogy Isten el fogja
pusztâtani a vilàgot. De tudjàtok, hogy mennyi ideig vàrt å?
Hát napig, ás semmi nem tärtánt. Prãba!
148 Azutàn a nyolcadik napon sätátság lett az egász fäldän,
nagy kävár cseppek kezdtek hullani az ágbål, a vâz elkezdett
ämleni, ás a forràsok feltärtek. Az utcàk megteltek vâzzel. Az
emberek kopogtak az ajtãn, de Noá mág csak nem is hallhatta
åket. Ás a bàrka felçszott a legmagasabb hegy fälá, ás a bàrkàn
kâvæl mindenki elpusztult.
149 Isten megprãbàlta Noát azárt, hogy megnázze hogy
megprãbàl-e kimàszni az ablakon, vagy valami. Miutàn az Çr
màr megtette âgáretát, Noá kivàrt!
150 Errål van szã! Ha te megkaptad az âgáretet, ás tudod, hogy
az egy igáret, akkor maradj meg abban! Àbrahàmot meg kellett
prãbàlni. Maradj meg az âgáretben!
151 Nos, åk megkaptàk az utolsã jelèket. Azutàn az å testèk
àtvàltozott. Majd hirtelen szânre lápett a kis Izsàk, a kedves kis
zsidã fiç. Elkápzelem, ahogy az å nyolcadik napja utàn kärèl
lett metálve. Ahogy az a fiatal anya szàzávesen^Ahogy
Àbrahàm szàzávesen; illetve feleságe kilencven, å pedig
szàzáves; ahogy nekik az å huszas áveik kärèl kellett lennièk
ärvendezve. Az a kis fiatalemberke, hogy milyen ádes volt!
152 Ás tudjàtok, Isten azt mondta, “Azárt, hogy az el kävetkezå
napoknak nápe (Àbrahàm Magja) tudja meg, a te Magod tudja
meg, hogy Án megtartom az âgáretemet minden ember szàmàra,
aki ragaszkodni fog az Án Igámhez, ezárt adni fogok neki egy
prãbàt.”
153 Amikor a kisfiç çgy tizennágy áves lett. Elkápzelem åt a kis
bozontos hajàval ás a száp kis szemeivel. Ãh, hogy az apa ás
anya milyen boldogok voltak! Ti tudjàtok szèlåk, hogy mikánt
van az a ti gyermeketekkel, az egyedèli gyermekkel. Akkor
Isten azt mondta Àbrahàmnak^Nos, Å azt nem Sàrànak
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mondta, mert Sàra volt a gyengább edány. Igy Å azt mondta,
“Àbrahàm, azt akarom, hogy vedd ezt a kisfiçt, akit Án neked
adtam, åt, aki àltal Án táged sok nemzet atyjàvà foglak tenni,
ás azt akarom, hogy vidd åt fel a hegyre, amit Án megmutatok
neked maeste egy làtomàsban, ás ott äld meg åt.” Elpusztâtani
az egyedèli remányt ami ahhoz volt neki, hogy nemzetek atyja
legyen, ás hogy Isten megtartsa az Å Igáját; Isten azt mondta,
“Án táged nemzetek atyjàvà teszlek.” Àbrahàm mindazon
áveken àt vàrt, amâg szàzáves lett, majd szàztizennágy áves.
“Ás itt van most a kisfiç, a te egydèli bizonyâtákod arra, hogy
Án megtartom az Igámet, menj ás pusztâtsd el. Án táged ezàltal
a gyermek àltal mág mindig nemzetek atyjàvà foglak tenni.”
154 “Ás Àbrahàm,” mondja az Iràs “nem ingadozott Istennek
az âgáretáben. Tudta, hogy çgy kapta åt, mint valakit a
halàlbãl. Tudta, hogy ha Isten çgy âgárte meg, akkor Å fel is
tàmaszthatja åt a halàlbãl.”
155 Ás akkor mi Àbrahàm Magja vagyunk? Ás amikor egy kis
teolãgia hiba bevàg az çtba, hogy nápszeræ legyen a täbbi
ember ás asszony elått, akkor te odamász ahhoz, ahelyett hogy
az Igável maradnàl. Szágyelld magad! Náhàny nagy szervezet,
mit jelent az Istennek? Å azokat âgy el fogja säpärni! [Branham
Testvár pattint az ujjàval_Szerk.] Tàvol van tålènk amiãta
csak szerveztek, mindegyikèktål, ás mindig is tàvol lesz. Nem
az ott lávå egyánek, hanem a szevezeti rendszer, az van Isten
ellen. Minden gyèlekezet, amely szervezet, az az anyja^
illetve leànya a Katolikus szervezetnek. A Biblia mondta âgy, a
Jelenásek 17-ben, “Az äreg szajha, ás az å paràzna lànyai.”
Pontosan âgy van.
156 Most áppen itt èl a mi nemzetènk fälätt. Szágyelljátek
magatokat, ti ragyogã demokratàk, akik eladtàtok a szèletási
jogotokat! Rendben van, most elejtjèk ezt, mindaddig, amâg
vissza nem jäväk. Figyeljátek meg. Megint hosszçra nyçlok.
Krisztus nem jelent täbbet szàmotokra, mint a ti politikàtok?
Azt kellene tennetek, amit akkor Àbrahàm Lincoln mondott.
Rendben van. Figyeljátek meg, most tovàbb megyènk.
157 Most Isten azt mondta, “Vegyed a kis pajtàst, vidd fel åt
oda a hegynek a tetejáre.”
158 Most akarjàtok tudni azt, hogy vajon Àbrahàm fiatalfárfi
volt, vagy nem? Hàrom napi utazàsra ment a gyermekkel, a
fàval, a szolgàkkal, ás a szamàrral. Most bàrmely àtlag
ember^Án kezdetben jàrtam ellenårizni a magasfeszèltságæ
vezetákeket, ás jàrkàltam akkor is, amikor vadår voltam; egy
nap alatt kännyedán meg tudok tenni ätven kilomátert. Ás
nekènk benzinlàbaink vannak, ahogy mi ezt nevezzèk. De azok
az emberek, az å egyedèli szàllâtàsi mãdjuk làbon volt, vagy
szamàrhàton. Ás itt voltak åk egy kis lassç szamàrral; mi attãl
gyorsabban tudunk gyalogolni. Ás itt volt å hàrom napi utazàs
utàn, ás azutàn felemelte a feját ás mág mindig messze làtta a
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hegyet. A civilizàciãtãl kärèlbelèl szàzhatvan kilomáterre
kellett lennie, egászán kint a pusztàban. Most figyeljetek, ás
vegyátek ászre.
159 Azutàn vette a fàt ás ràtette Izsàk hàtàra; ávekkel kásåbb
Isten Fiànak a keresztje. Ás Izsàk felvitte a fàt a hegyre, azt a fàt,
amire neki kellett volna ràfekèdnije egy àldozatkánt. Elåkáp!
160 Ha Isten ezt betæszerint elårevetâtette; Lãt feleságe, ne
fordulj meg ás ne názz vissza a vilàg dolgaira. Mindezek a
jelkápek ás àrnyákok täkáletesek. Làtjàtok? Emlákezzetek
Ávàra. Emlákezzetek Lãt feleságáre. Ti emberek emlákezzetek
magàra Lãtra. Emlákezzetek, hogy Àdàm engedett a
feleságánek; Lãt ugyançgy. Legyetek ãvatosak. Án csak mint
testvár mondom nektek. Kásåbbre jàr mint gondolnàtok.
161 Figyeljátek meg a kis Izsàkot, amint megy fel a hegyre. Ás
gyanakodni kezdett. Aztàn kärbenázett ás azt mondta,
“Apàm?”

Ás å azt mondta, “Itt vagyok fiam.”
162 Å azt mondta, “Itt van a fa. Ás itt van minden, a tæzhäz. De
hol van a bàràny az ágåàldozathoz?”
163 Figyeljátek meg az äreg apàt, aki remegás nálkèl a
hangjàban ezt mondta, “Fiam, Isten gondoskodni fog Magànak
az àldozatrãl.” Az å egyetlen fia megy a mászàrszákre, de az
äreg hæságes szâv mágis tudta, hogy Isten nem tud hazudni.
164 Ez ma Àbrahàmnak a Magja! “Hogyan lehet ez Branham
Testvár?” Isten gondoskodni fog Magànak! “Hogyan fogja
megtenni?” Án nem tudom. De Å Jehova-Jireh!
165 Felmentek a hegytetejáre, felgurâtottàk a sziklàt. Ràtetták a
kävekre a fàt ás meggyçjtottàk a tæzzel. Azt mondta, “Izsàk
fiam, fordulj meg.” Levette derekàrãl a kätelet, ás megkätäzte
annak kezeit ás làbait. Ás Izsàk engedelmesen, ahogy Krisztus
is a halàlig. Felfektette åt a tetejáre. Lenyçlt az äváhez ás
elåhçzta a nagy kást; egy pàrszor megfente, mikäzben
feltekintett az ágre.
166 “Nem kátelkedett Istennek az âgáretáben hitetlenság àltal,
hanem erås volt, tudva azt, hogy çgy kapta a fiàt, mint valakit
a halàlbãl; teljesen meg volt gyåzådve arrãl, hogy ha Isten çgy
mondta szàmàra hogy tegye, akkor Å fel tudja tàmasztani a
halàlbãl.” Ez Àbrahàm, ás az å Magja utàna. Ha ez volt a
termászetes mag, akkor milyennek kellene lenni a kiràlyi
Magnak? Semmi ingadozàs! Amit Isten mondott, azt Isten tenni
fogja. Tudva ezt, å teljesen meg volt gyåzådve; hogy amit Isten
megâgárt, azt Isten kápes megtenni.
167 Megfente a kást; a kis Izsàk kicsiny fekete szemei figyelik
azt a nagy áles pengát, amint a fenåkävän jàr. Odanyçlt;
fálretolta arcàrãl a hajfèrtäket, felemelte kicsiny àllàt.
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Felemelte, ás a kännyek peregtek lefelá az arcàn. Tudta, ás nem
ingadozott Istennek az âgáretáben! Felemelte kezát, hogy
beleszçrja a kást sajàt fiànak torkàba.

168 Ás amint ezt tette, Istennek a hangja megszãlâtotta, ás
megragadta az å kezát ezt mondva, “Àbrahàm! Àbrahàm,
àllâtsd meg a kezed! Most màr tudom, hogy szeretsz Engem.”
Mit csinàlt az Çr? Bizonysàgot tett Àbrahàm Magjànak, amely
utàna jän. “Àllâtsd meg a kezed, ne bàntsd azt a gyermeket!
Tudom hogy szeretsz Engem.”

169 Ás ebben az idåben Àbrahàm hallott valamit maga mägätt.
Ás odanázett, ás ott volt egy bak (ez egy hâm bàràny) amely be
volt akadva szarvainàl fogva a gyomok ás bokrok käzá.
Àbrahàm pedig odament, megragadta a bakot ás megälte az å
fia helyett.

170 Honnan jätt az a bak? Åk szàzhatvan kilomáterre voltak a
civilizàciãtãl. Nos, a vadàllatok megälták volna azt, ha ott
lett volna olyan messze. Biztosan, hiszen_hiszen az egy
hàziàllat. Honnan jätt az? S ezen kâvèl mág egászen fent a
hegyteteján, ahol nincs fæ, sem vâz. Ás Àbrahàm azon a
helyen gyæjtätt käveket, hogy oltàrt kászâtsen. Honnan jätt
az? Az nem egy làtomàs volt; az várzett. Egy làtomàs nem
várzik. Hallelujah! Jehova_Jireh gondoskodott Magànak egy
àldozatrãl!

171 Amikor Isten az Å Szavàn van fogva, akkor kápes
gondoskodni mindarrãl, amire Neki szèkságe van. Isten,
Jehova-Jireh, mág maeste is Jehova-Jireh! Neki van egy
Àldozata, amelyrål màr gondoskodott. Neki van egy
Gyèlekezete, amelyrål gondoskodott. Neki van egy Hârnäke,
amelyrål gondoskodott, a Szent Szellem. Å most itt van,
Jehova-Jireh! Az Çr gondoskodott Magànak egy Bibliàrãl, a
Szellemrål, a Gyèlekezetrål, egy Èzenetrål, egy Èzenårål. Ás
most itt van az ãra a Gyèlekezet szàmàra, hogy elragadtasson
ás hazavitessen. Jehova-Jireh gondoskodni fog az eszkäzäkrål,
hogy kivegye ebbål a vilàgbãl a Gyèlekezetet çgy, hogy
àtalakâtja a mi gyänge testènket, ás felviszi a Dicsåságbe.
Jehova-Jire! Hogyan fog ez megtärtánni egy olyan modern
korban, amelyben álènk, hogyan lesznek ezek a dolgok?

172 Billy, a fiam, bàrhol is van most, ás án, nem olyan rágen
Indiàban voltunk. Kezembe kerèlt egy çjsàg^Mikor
leszàlltam a hajãrãl, ezrek àlltak ott a palota åreivel. Amikor
odaárkeztènk a Taj Motelhez, akkor volt nekik ott egy angol
nyelvæ çjsàg. Ás làttam benne egy nagy cikket, amely ezt
mondta, “Ez annak a jele kell hogy legyen, hogy váge a
fäldrengásnek.” Mi volt a baj? Nos, çgy hàrom, vagy nágy
nappal azelått a nagy fäldrengás elått, amelyrål olvastatok, az
ässzes kismadàr, amely a kävek käzätt ált^
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173 Indiàban nekik nincsenek olyan kerâtáseik, mint nekènk itt
Kaliforniàban, az Egyesèlt Àllamokban. Åk az àltaluk gyæjtätt
kävekbål kászâtik kerâtáseiket. A kismadarak pedig abban
ápâtik fászkeiket. Nagy tornyokat ápâtenek ás a madarak abban
csinàljàk fászkeiket. Ás az ässzes kismadàr pàr nappal, mielått
a fäldrengás eljätt elrepèlt a falakrãl. Ás estidåben, illetve^A
nap kellås käzepán, amikor forrãsàg van, a bàrànyok ás a
marhàk beàllnak a falak ás tornyok àrnyákàba, hogy elkerèlják
a nap forrãsàgàt.
174 De kát napon àt a marhàk ás a juhok nem mentek oda a
falakhoz. Ott àlltak kint a mezå käzepán ás egymàsnak
tàmaszkodtak megnyugvàskánt. Aztàn megárkezett a
fäldrengás, ás ledætätte azokat a falakat. Ás akkor azok a
kismadarak elkezdtek visszatárni, meg a marhàk is a mezårål.
Mi volt ez? Ugyanaz az Isten, aki a juhokat, a marhàkat meg a
madarakat be tudta hâvni a bàrkàba megmutatta, hogy Å
ugyanaz az Isten ma, aki fálre tudja hâvni az Å àllatait.
175 Ás ha Å äsztän àltal irànyâtani tud egy àllatot, akkor az
Isten Gyèlekezetánek mennyivel inkàbb el kellene tàvolodnia
ezektål a nagy ember-kászâtette falaktãl, ás a gyèlekezetek
tanâtàsaitãl. Babilon le fog omlani a napok egyikán. Jehova-
Jireh gondoskodott Änmaga szàmotokra egy Nyugvãhelyrål.
Repèljetek el a vilàg tornyaitãl!
176 Repèljetek el Hollywood ragyogàsàtãl! A gyèlekezetek
prãbàljàk majmolni åket, a fányesságèket. Az Evangálium nem
fánylik. Hollywood fánylik; az Evangálium izzik. Hollywood
ragyogàstãl fánylik. A nagy gyèlekezetek fánylenek az
iskolàzottsàgtãl. Az álå Isten Gyèlekezete pedig izzik az
alàzatossàgtãl, ádesságtål, ás a Szent Szellemtål. Nagy
kèlänbság van az izzàs ás a fánylás käzätt.
177 Å most itt van. Jehova-Jireh gondoskodott Änmagànak.
“Isten kápes ezekbål a kävekbål gyermekeket tàmasztani
Àbrahàmnak.” Ha a felekezetek nem fogadjàk Ezt el, akkor
Isten be tudja hozni az Å gyermekeit az utcàkrãl, ás
prostituàltakat a kocsmàkbãl. Å bàrmit fel tud tàmasztani, amit
akar. De ha Isten egy Èzenetrål gondoskodott, akkor van
valahol valaki, aki Azt elfogadja. Jehova-Jireh! Az Çr fog
gondoskodni Änmagànak egy Èzenetrål. Az Çr fog gondoskodni
Änmagànak egy Hârnäkrål. Az Çr fog gondoskodni Änmagànak,
az Å Sajàt mãdjàn jelekrål a Gyèlekezet szàmàra; nem
csatlakozni, meg neveteket beârni a känyvekbe.
178 Manapsàg olyan sokat hallunk däntásekrål, olyan sok
däntásrål. Mi haszna van annak, ha felhalmozzuk a käveket, ás
käzben nincs egy kåmæves, aki megfaragnà azoknak a formàjàt
Isten fiaivà ás lànyaivà? Mi haszna van annak, hogy ezrável
ápâtik a nagy felekezeteket, ás^ás nincs ott valaki Istennek
áles kátálæ Kardjàval, hogy azzal åket Isten valãdi gyermekeivá
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formàlja? Akkor akàr kint is hagyhatja åket ott, ahol vannak.
Àmen. Isten (nem a Metodistàk, nem a Baptistàk, nem a
Katolikusok), hanem Isten gondoskodott Änmagànak egy
Kásrål, hogy azzal kialakâtsa Istennek gyermekeit, Istennek
fiait. Àmen. Jehova-Jireh, “az Çr gondoskodni fog
Änmagànak.” Ás Å gondoskodott! Higgyetek Neki, ás áljetek.

Hajtsuk meg a fejènket egy pillanatra.
179 Kegyelmes Istenènk, äräkká álå Isten, lágy most irgalmas
hozzànk, ás add meg nekènk a Te kegyelmedet. Mi máltatlanok
vagyunk mindenre Atyànk, amit Te tennál ártènk. Mi azonban
nem azt valljuk meg, hogy máltãak vagyunk, hanem csupàn
figyelènk az Istenrål valã hâvàsra. Imàdkozunk Atyànk, hogy
alakâts bennènket maeste olyan kävekká, melyek beleillenek az
Isten Templomàba, az Çr Jázus nagy Eljäveteláre, az Å
Temploma szàmàra. Add meg ezt Atyànk. Bocsàsd meg nekènk
bænäsäknek a mi hâjàval látènket. Jelentsd ki nekènk a Te
Igádet. Mutasd meg nekènk azt az Utat, melyen jàrjunk. Tanâts
bennènket Ã Atyànk, Istenènk. Hadd vehessèk Azt. Ás ha
valami ellentátes az Igável, akkor mi tudjuk, hogy az egy hamis
tanâtã. A Szent Szellem a mi tanâtãnk. Å ârta az Igát, ás Å az
Igán kâvèl màst nem fog tanâtani. Ás mi imàdkozunk, hogy Å
tegye szemmellàthatãvà szàmunkra maeste, a mi szâvènkben.
Add meg ezt Istenènk.
180 Most meghajtott fejekkel, bezàrt szemeinkkel. Az az án
alàzatos ás åszinte imàm, hogy Istennek kegyelme nyugodjon
meg ezen. Most csak higgyetek. Ne kátelkedjetek.
181 Ha vannak itt az ápèletben, ás án tudom hogy vannak
olyan fárfiak ás asszonyok, akik mág nem ismerik Åt, ás mág
soha nem fogadtàk el az Åàltala felkânàlt Àldozatot, az Çr
Jázust, mint Megvàltãjukat? Nem ismeritek Åt? Talàn
ártelmileg çgy gondolod, hogy ismered. De egy ember nem
làthatja meg addig Istent, amâg ujjà nem szèletett. A làtni nem
azt jelenti^Nem a szemeiddel làtod; a szemeiddel te názel. A
làtni, az “megárteni”. Te egyenesen názed Azt ás azt mondod,
“Án nem làtom,” ás azt árted ezalatt, hogy “nem árted”. Soha
nem tudod azt, hogy mirål beszálènk, amâg çjjà nem szèletsz.
Mág soha nem volt ilyen megtapasztalàsod? Mialatt fejènk meg
van hajtva, szemeink be vannak zàrva, felemelnád a kezed ás
azt mondanàd, hogy “Branham Testvár, emlákezzál meg rãlam
maeste az imàban. Hiszem, hogy mi az utolsã Èzenetènket
kapjuk. A napok gyorsan elsiklanak. Ás án làtom, hogy amit te
mondtàl, a Bibliàban az igaz, mert án olvastam a Bibliàt.
Hiszem, hogy ez az az ãra, amikor nekènk jännènk kell. Ás ami
engem illet, án most kiàllok Krisztusárt”?
182 Isten àldjon meg. Isten àldjon meg. Isten àldjon meg. Isten
àldjon meg. Isten àldjon meg. Isten àldjon táged, táged. Jã.
Fent az erkályen azok a kezek! Csak emeld fel a kezed, ás
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mondjad “Ami engem illet, ahogy Jãzsuá mondta ‘Án pedig ás
hàzam nápe, mi az Urat fogjuk szolgàlni.’” Rendben van,
valaki màs mág? Án csak vàrok. Isten àldjon meg ott hàtul.
Làtom a kezed. Isten àldjon meg ott fent. Isten àldjon meg. Å
làt táged. Egászen fent az erkályen, Isten àldjon meg táged ott
uram; a legnagyobb dolog, amit valaha is tettál áletedben. Ott a
käzápså sorban talàn valaki felemelte ott a kezát. Esetleg
egyàltalàn nem làttam ott a kezet, esetleg^Valaki itt a
käzápså sorban, vagy valaki ott fent? Emeld fel a kezed, ás
mondjad, “Branham Testvár, ártem, án^án Åt akarom
szolgàlni. Án_án åszinte vagyok.” Isten àldjon meg. Isten
àldjon. Isten àldja meg azt a kis embert. Ott az erkályen jobbra
valaki emelje fel az å kezát ás mondja, “Branham Testvár, án,
ánártem, án tudom, hogy ez helyes. Án^án nem ismerem
Istent, de meg akarom Åt ismerni. Biztos akarok lenni. Làtom,
hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy kockàztassak.
Täbbet nem jähetek vissza.”
183 “Amerre a fa hajlik, arra dål el,” mondja az Iràs. Ne ess
abba az irànyba, amely a rossz çt. Maeste helyrehozhatod.
Emlákezzetek arra, hogy mindaddig, amâg van egy
Äräkkávalãsàg, ás az soha nem kezdådätt ás soha nem lesz
váge, de te rászává lettál, vagy szenvedni fogsz, vagy pedig
ärämben álsz. Honnan tudod, hogy álni fogsz amikor hazaársz?

Te azt mondod, “án nagyon fiatal vagyok.”
184 Egy hârt kaptam egy kis ideje. Egy fiatalasszony ott az án
àllamomban egyszeræen a rossz çtra tárt, elkezdett
cigarettàzni. Neki arrãl màr szãlva lett, de nem akart
odafigyelni. Tizenhat áves volt ás hazafelá tartott az å^nem,
tizennyolc áves volt, ás áppen hazafelá tartott a käzápiskolàbãl.
Ás el lett neki mondva, hogy prãbàljon meg helyesen
cselekedni. De å elindult egy rossz tàrsasàggal, ahogy ezek a
gyerekek csinàljàk.
185 Áppen a napokban egy szânesbåræ fárfi felàllt Shreveport-
ban ás azt mondta, “Nincs olyan dolog, hogy Isten.”
Egyszeræen kàromkodott, ás azt mondta, “Åk semmi màs, mint
egy csoport szent hempergå.” Villàmlàs älte meg åt. Elvitták a
sârba. Ás amikor temetták azt az embert, akkor fälájèk jätt egy
kis felhå, ás a villàm eltalàlta a koporsãt, ás kifçjta åt abbãl.
186 Jehova Isten haragossà vàlik. Án tudom, hogy å egy jã
Isten, de Å az âtáletnek Istene is. Å mág mindig náz, mág
mindig tudja.
187 Ha Isten nálkèl vagy, akkor emeld fel a kezed ás mondjad,
“Emlákezzál meg rãlam Branham Testvár, amikor imàdkozol.”
Isten àldjon meg hälgyem. Isten àldjon meg fiam. Ez rendben
van, gyere elåre. Isten àldjon meg. Helyes fiatalember. Isten
àldjon meg ott hàtul. Kárjed a Mindenhatã Istent, amikor
imàdkozunk.
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188 Mennyei Atyànk, most Te làttad åket. Tudod, hogy hçsz,
vagy harminc káz volt fent, akik Táged Megvàltãjukul
akarnak. Istenènk, add meg ezt most. Án odaadom nekik ezt az
Igát. Te Magad mondtad, “Aki hallja az Án Beszádeimet.” A
legjobbat ami tålem telhetå volt, megtettem, Uram. “Aki hallja
az Án Beszádeimet ás hisz Abban, aki elkèldätt Engem, annak
Äräk Álete van, ás nem megy âtáletre, hanem àltalment a
halàlbãl az Áletre.” Micsoda egy csodàlatos dolog erre
gondolni! Ha azok mägätt a kezek mägätt åszinte szâvek
vannak, ás valãban çgy gondoltàk, akkor valami tärtánt. Most
Te azt mondtad, “Aki Engem megvall az emberek elått, åt Án
is meg fogom vallani az Án Atyàm ás a szent Angyalok elått.”
Hadd tudjàk meg åk Uram, hogy Te itt vagy. Imàdkozom, hogy
add meg ezt. Hallgass meg bennènket. Mi a Te szolgàid
vagyunk Urunk. A Jázus Neváben.

189 Rendben van, emeljátek fel a fejeteket. Hiszitek, hogy Å
Jehova-Jireh? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Hiszitek azt, hogy mi olyan napokban vagyunk, amilyen az Lãt
napjaiban volt, [“Àmen.”] Noának napjaiban? [“Àmen.”]
Emlákeztek az utolsã Èzenetre?

190 Van itt olyan valaki, aki elåszär van itt? Emeld fel a
kezedet. Sokan vannak! Feltátelezem, hogy Borders Testvár
elmagyaràzta nektek. Ti hallottatok rãlam ezelått, ás hogy mi
tärtánt. Emeljátek fel a kezeiteket, ha hallottatok rãlam; ha
mág soha nem làttàtok, csak hallottàtok. Rendben van. Nos, án
idegen vagyok az ittlávå emberek szàmàra.

191 Náhànyan ti azok käzèl, kiknek bajotok van, imàdkozzatok
Istenhez, ás mondjàtok “Istenem, irgalmazzàl nekem, mert
beteg vagyok. Branham Testvár nem ismer engem. De án
hallom, hogy Te egy olyan Fåpap vagy, akit meg lehet árinteni
a mi eråtelenságeink árzásável.” Hànyan tudjàtok ezt? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] “Ás Å ugyanaz tegnap,
ma ás mindäräkká.” Tudjàtok ezt? [“Àmen.”] Nos, most ha Å
ugyanaz a Fåpap, akkor hogyan cselekedne, ha te
megárintenád Åt? Ugyançgy, ahogy Å akkor tett, amikor az a
várfolyàsos asszony megárintette Åt. Megfordult, ás
megmondta neki hogy várfolyàsa volt, ás elmondta, hogy az å
hite mentette meg åt. Igy van ez? Å ugyanaz ma este, hogyha te
ugyançgy tudsz hinni Neki, ahogy å akkor volt. Hisztek Neki
ilyen mãdon?

192 Most figyeljetek ebbe az irànyba ràm. Ahogy Páter ás Jànos
mondtàk az Ákes Kapunàl, “Názz rànk.” Ez nem az volt, hogy
bàrmiárt “ràjuk názzen”, hanem “azárt názzen ràjuk, amit
mondtak.”

193 Kezdjèk el valahol innen. Figyeljetek erre, ás higgyetek
teljes szâvetekbål. Ás mondjàtok, “Çr Jázus, án hiszek Neked,
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ás meg akarom árinteni a Te käntäsädet. Te beszálni fogsz
Branham Testvárhez ás tudatod vele, hogy mi az án bajom. Án
hinni fogok Benned, ha Te ezt megteszed.” Megtennátek ezt?

194 Nos, itt van az a dolog. Merászkednák án egy ilyen dolgot
tenni? Valami nem lenne rendbe velem, hogy egy ilyen kihâvàst
tennák. Án ezt a kihâvàst màr megtettem fálmilliã ember elått
egy alkalommal, ás mág a nyelvèket sem tudtam beszálni. De Å
soha nem hagyott engem cserben. Miárt? Mert megâgárte! Ezek
az utolsã napok, ás Å megâgárte ezt, ás âme itt van.

195 Án tudom baràtaim, hogy nektek sok sárelmetek volt. Sok
testi utànzàsotok volt. De csak hadd mondjak egy dolgot
nektek, ás nem az án javamra, hanem a ti sajàt javatokra.
Utànzãk mindig voltak. Istennek azonban soha nem volt kát
kápviselåje ugyanabban az idåben, soha. De csak
emlákezzetek, hogy sok utànzã van, de egy valãdi Isten van.
Van egy valãdi Szent Szellem. Istennek van egy valãdi
Èzenete, ez pedig az, hogy Jázus Krisztus meghalt a
bænäsäkárt, feltàmadt a halàlbãl ás visszatárt a Szent Szellem
Szemályáben azárt, hogy ugyanazt a munkàt vágezze a
Gyèlekezetben, amit Å akkor tett, amikor itt volt.

196 Nos, Istennek az Igáje nem ezt mondja? A Zsidã leválben, a
4.rászben a Biblia ezt mondta, “Istennek az Igáje álesebb, ás
eråsebb mint egy kátálæ kard, ás kettávàg,” azaz vàg jättáben
ás mentáben, “ás elhatol mág a csontok velejáig is, ás a
gondolatoknak, meg a szâvek tartalmànak a Felismeråje.” Igy
van ez?

197 Ez az oka annak, hogy Jázus meg tudott àllni a hallgatãsàg
elått ás el tudta nekik mondani. A farizeusok azt mondtàk,
hogy “Å Belzebub.” Jázus megfordult. Azok nem mondtàk ki
hangosan, de Å elmondta nekik; amikánt meg tudta mondani
annak az asszonynak a várfolyàsàt. Elmondta az asszonynak,
hogy annak täbb fárje van; ás amikor az^amikor az megvolt,
“Hiszen ez a Messiàsnak a jele.”

198 Làthatjàtok most a Messiàs visszatárását, megjelenását az
emberek käzätt. Ez a Szent Szellem, amint elkászâti a
Gyèlekezetet.

199 Szeretnám, ha elfordâtanàtok a fejeteket. Làtjàtok azt a kis
asszonyt, amint kinyçl ott, felemelkedik, ás ott èl? Làtjàtok
fälätte a Fányt? Å magas várnyomàsban szenved. Ez âgy van.
Egy kák ruha van rajta, valahogy szemèveget visel arca elått.
Az elmçlt egy vagy kát màsodpercben å egy igazàn kèlänäs
meleg árzást árzett maga kärèl. Ez âgy van. Most a te magas
várnyomàsod, amely annyira gyätärt táged, elhagyott.
Elfogadod? Emeld fel a kezed, ha igen.

200 Mit árintett meg å? A Fåpapot. Most menjetek, ás
kárdezzátek meg a hälgyet. Án soha áletemben nem làttam åt.
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Egyetlen dolgot sem tudok errål az asszonyrãl; de ez igaz.
Figyeltem a Fányt, amint àtment a hallgatãsàg käzätt,
egyenesen àtment oda, majd visszajätt, egy izzã Fány.
201 Hisztek? Izèleti gyulladàs, hãlyagbetegság, komplikàciãk,
idegesság, gyengeság. Ez âgy van. Nem innen valã vagy. Egy
West Point nevæ helyrål jättál. Ez âgy van. Elhiszed, hogy Isten
meg tudja mondani nekem, hogy ki vagy? Hardwick asszony.
Ez âgy van. Ha ez âgy van, akkor àllj fel a làbadra. Az elhagyott
táged. Jázus Krisztus meggyãgyât táged.
202 Hisztek? [A gyèlekezet mondja, “Igen.”_Szerk.] Az
emberek hàtrafelá názve keresnek. De a hälgy áppen itt van.
Figyeljátek, a Fány mág mindig felette van. Nem làtjàtok? Itt
van. Figyeljátek.
203 Ott van azzal az emberrel, aki ott èl ás ràmnáz. Izèleti
gyulladàs. Higgyed teljes szâvedbål, ás Isten meggyãgyât, uram.
Mi idegenek vagyunk egymàs szàmàra, de nem Isten szàmàra.
204 Ez a hälgy itt hàtul fejfàjàstãl szenved. Istenem, ne hagyd
hogy elmulassza. Ãh Istenem, kárlek. Morton asszony, higgy az
Çr Jázus Krisztusban. Å meggyãgyâtott táged a fejfàjàstãl.
Làtjàtok, az Çr nem engedte meg, hogy elmenjen mellette.
Akarok kárdezni tåled valamit. Tegnap este, amikor az
ápèletben beszáltem valakinek a fejfàjàsrãl, akkor neked volt
egy igazàn furcsa árzásed, ás talàlgattad, hogy ez te voltàl,
vagy nem. Igy van ez? Emeld fel a kezed. Án nem a te
gondolataidat olvasom, hanem elmondom neked, hogy mit
gondoltàl. Fogadd el ezt. Ma az Çr bizonyossà akarta tenni,
hogy rãlad volt szã. Most elhagy táged, a te hited megmentett
táged. Hallelujah.
205 Názzátek ezt a hälgyet aki itt èl, kockàs ruhàban. Van
imajegye hälgyem? Ellenårizd le. Hiszed, hogy a szakadàs
elhagy táged ás meggyãgyulsz? Igen? Emeld fel a kezed ha ez a
te bajod. Rendben van. Higgyál teljes szâvedbål, ás gyãgyulj
meg. Làtod mire van szèkságed?
206 A käzvetlenèl mägätte lávå hälgy felemelte a kezát, ás egy
kis^nem a màsodik onnan hàtrafelá, egy kis zäld kinázetæ
ruhàban, a szâvproblámàtãl szenved. Igen. Hiszed, hogy Isten
meggyãgyât táged? Ez ragyogã, kitænå. Å megteszi, ha te
egyszeræen csak hiszed.
207 Egy hälgy, aki rajtad tçl a màsodik, Dillman asszony. Ha
hiszed, hogy Isten meggyãgyât táged a gyomorproblámàtãl.
Dillman asszony, higgyál, ás rendben lesz a gyomrod. Ez egy
idegi alapç gyomor, màr hosszç ideje megvan neked, kèlänäsen
miãta megszænt a havivárzásed. Sok dolog van, amely
szàmodra a sok problámàt okozta, de most minden megszænt.
Ha ezek a dolgok igazak, akkor csak integess a kezeddel az
emberek felá, hogy làthassàk. Ha nem ismersz engem, akkor
integess tovàbb a kezeddel. Jázus Krisztus meggyãgyât táged.
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208 Hiszitek? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Mi ez?
Jehova-Jireh, az Çr gondoskodik Magànak egy Àldozatrãl! Most
az egász hallgatãsàg szàmomra valahogy elmosãdottà vàlik.
Jehova-Jireh gondoskodott egy Àldozatrãl mindannyiãtok
szàmàra. Hiszitek azt?

209 Most ti itt, akik felemeltátek a kezeteket, gyertek fel ide ás
àlljatok meg itt csak egy percre. Megtennátek? Jehova-Jireh
gondoskodott egy Àldozatrãl. Ti felemeltátek a kezeteket, hogy
hiszitek. Làttàtok ezt itt, ás tudjàtok. Lehetetlen^Ez Valami!
Figyeljetek ezekre az emberekre, hogy mennyien lettek
megszãlâtva. Án most nem tudom. Talàn hát, nyolc, vagy tâz,
akàrmennyi is volt, akik meg lettek szãlâtva. Ez egyszeræen
folytatãdhatna. De amâg van eråm, addig azt akarom, hogy
jäjjetek ás fogadjàtok el Krisztust, mint a ti Megvàltãtokat.
Felàllnàtok most ás idejännátek, mialatt elánekeljèk, hogy
Jäväk Uram, most Hozzàd jäväk? Felàllnàtok most ás
idejännátek ti, akik az elåbb felemeltátek a kezeiteket? Ás
àlljatok meg itt az oltàr kärèl, ás mutassàtok meg, hogy nem
szágyenllitek Krisztust. Az Å Jelenlátáben vagytok. Gyertek
most, ás bizonyâtsàtok be az embereknek, hogy ti ezt komolyan
gondoltàtok, ás azt akarjàtok, hogy Isten megemlákezzen
rãlatok, ás hogy elfogadtàtok Åt, mint Megvàltãtokat. Gyertek
most ide, mialatt mindannyian àllunk ás ánekelènk.

Jäväk Uram!
Most Hozzàd jäväk!
Mossàl meg, tisztâts meg a Várben,
Amely a Golgotàrãl ämlätt!

210 Gyertek most ki, gyertek ide le. Imàdkozni fogunk. Ha
elmentek, akkor soha nem lesztek käzelebb Åhozzà.

Most Hozzàd jäväk!
Mossàl meg, tisztâts meg!

211 Gyertek le az erkályekrål. Igen, gyertek le, àlljatok meg itt.
Å^Nos, Å azt mondta, “Ha vallàst tesztek Rãlam az emberek
elått, akkor Án is vallàst teszek rãlatok az Án Atyàm elått. De
ha szágyelltek Engem, akkor Án is szágyellni foglak
benneteket,” emlákezzetek a Bibliàra a I. Mãzes känyvátål, a
Jelenásek känyváig. Gyertek most fiatalok ás idåsek.
Megtennátek? Akàr gyèlekezeti tagok, akàr nem, most gyertek.
Megtennátek? Fogadjàtok el Krisztust, amâg az Å Jelenlátáben
vagytok.

Jäväk Uram!
Most Hozzàd jäväk!
Mossàl meg, tisztâts meg a Várben,
Amely a Golgotàrãl ämlätt!

212 Csak ánekeljèk çjra. [Branham Testvár elkezdi dçdolni,
hogy “Jäväk Uram.”_Szerk.]
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213 Figyeljetek. Hiszitek, hogy án az Å prãfátàja vagyok? Án
ezt ezelått mág nem vallottam meg. De hiszem, hogy amikor ezt
mondom, akkor az emberek meg fogjàk árteni, ás tudni fogjàk,
hogy mire akarok ràmutatni. Vannak itt olyan emberek, akik
megvalljàk a Keresztányságet, itt kellene hogy legyenek.
Gyertek, megtennátek? Hadd kárdezzelek meg benneteket,
hogy hova fogtok mág menni? Soha nem fogtok egy màsik jelet
kapni. Ez Az. IGY SZÃL AZ ÇR. Istennek egy prãfátàja tenne
ilyen kijelentást, ha ez nem lenne igaz? Ti a legnagyobb, ás
legutolsã jeleteket kapjàtok meg a Krisztus megjelenáse elått.
Gyertek! Amiárt ezeket a dolgokat mondom, án ezt mág soha
nem mondtam egy ässzejävetelen sem, árzem, hogy áppen itt
van egy alkalom arra, hogy valami tärtánjen. Ás ez az, amiárt
án ezt âgy mondom amint mondtam. Hiszem, hogy megártitek.
Ti nem mennátek ki ás csinàlnàtok valamilyen kultuszt azt
mondva, hogy “Branham Testvár egy isten,” vagy valami
ilyesmit. Ti meg fogjàtok árteni azt, hogy mirål beszálek.
Gyertek most. Gyertek. Hadd beszáljelek rà benneteket a
Krisztus neváre. Gyertek!
214 Ti akik nem tudjàtok hogy hol àlltok, nem vagytok benne
biztosak, csak ártelmi, vagy valamilyen árzelmi volt eddig;
kiàltoztàl, sârtàl, vagy_volt valamilyen árzásed. Ne prãbàlj
ezen keresztèl bemenni. Emlákezzetek, án az Çr Neváben
mondom nektek, hogy el vagytok veszve, nyomorçsàgosan
elveszve, ás nem tudjàtok. Ne kockàztass baràtom. Án csupàn
vetem a magot, ás behçzom a hàlãt. Isten adja a nävekedást. Án
nem tudom.
215 Hajtsuk meg a fejènket, ás názzèk meg, hogy van-e az
Çrnak mág. [Egy testvárnå màs nyelven szãl, ás azutàn adja a
magyaràzatot_Szerk.] Hallottàtok ezt.

Most Hozzàd jäväk! (Vizsgàljàtok meg a
szâveteket)

Mossàl meg, tisztâts meg a^
216 Gyèlekezeti tag. Ha án itt àllnák, ás csupàn egy gyèlekezeti
csatlakozàs megtapasztalàsa lenne nekem valahol, akkor án
olyan gyorsan jännák, amennyire csak tudok.
217 Emlákezzetek, hogy a Szellem arrãl tançskodik, hogy mi a
vágán vagyunk. A tudomàny azt mondta, “Hàrom percènk van
ájfálig.” Az Èzenet ás Biblia azt mondja, “Ime itt van az utolsã
dolog!” Az ábredás váget ár, az ajtã bezàrul. Te kâvèl leszel,
kopogsz, ás nem tudsz bemenni. Gyere!

Isten àldjon meg fiatal hälgy. Most nem teszitek
meg^?^

Jäväk Uram!
Most jäväk^

218 Isten àldjon meg. Ez helyes. Igy kell ezt csinàlni, gyertek le
egyenesen az erkályrål. Gyertek le a sorokon àt.
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219 Itt van az Ige, itt van a bizonyâták. Itt van a Szellem, itt van
a tanç. Ás az emberek itt jännek, hogy megmutassàk, hogy mi a
vágidåben vagyunk itt.

Jäväk Uram!
Most Hozzàd jäväk!
Mossàl meg, tisztâts meg a Várben
Amely a Golgotàrãl ämlik.
Jäväk Uram!

220 Vàrunk, a Szellem àltal megszãlâtva. Mindenki itt van, aki
felemelte a kezát^?^gyertek^?^ Gyertek^?^
221 Talàn kátely volt az elmádben. Biztosnak kell lennetek
baràtaim, olyan hittel, ami täkáletes.

^a Gogotàrãl!
^Uram!
Most Hozzàd^

222 Gyertek^?^Most gyertek. Engedjèk a täbbieket,
akiknek jännièk kell. Most egy kicsit tovàbb tartjuk. Mert
holnap az Isteni gyãgyulàsrãl lesz szã. A Szent Szellem azt
mondta nekem egy kis idåvel ezelått, “Ne àllâtsd fel a sort. Hâvj
az oltàrhoz.” Án engedelmeskedem Neki ás çgy teszek, ahogy Å
mondja nekem. Jobban tudom, mint hogy ne çgy tennám.

Most Hozzàd jäväk!
Mossàl meg, tisztâts meg a Várben,
Amely a Golgotàrãl ämlätt.

223 Most a fejènk meg van hajtva, amikor vàrakozunk. Ãh
Istenem, hadd jäjjän be a Szent Szellem ezekre. Azokra, akik
ide akarnak jänni az oltàr elá, ás vezesse most az embereket
àldàsra. A_az Çr Isten Neváben kárlek, hogy add meg.
Istennek Szelleme, jàrj.
224 Menj be, menj be. Most mindenki jäjjän käzel. “Minden a
bæntål lenyomott lálek, van irgalom az Çrnàl.” Gyertek most.
“Gyertek a tisztâtã àradat alà, ás elveszâtik az å ässzes bænäs
foltjaikat. Van egy Várrel tältätt Kçtforràs, amely Immànuel
ereibål tàplàlkozik.” Tiszteletteljesen.
225 Árzitek most a bákesságet az ässzejävetel felett? Mi ez? Ez
halàl, halàl a bænäsäk szàmàra. Most a lelki munkàsok
menjenek käzájèk. Ez halàl, ezek az emberek haldokolnak. A
Bibliàk nyitva vannak, ás åk magyaràzzàk. A halàl jàr az oltàr
kärèl, ás jän az çj Álet a halàl utàn.

Van egy Várrel tältätt Kçtforràs,
Amelybe^(Ãh, hogy ti ezt egy napon

mennyire akarjàtok majd hallani, azon a
napon, amikor a szâvetek megszænik
dobogni!)

Ás a bænäsäk lemerèlnek az àradat alà,
Ás elveszâtik az å ässzes bænäs foltjaikat.
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Ás elveszâtik az å ässzes bænäs foltjaikat.
(Ez az, fiatalember. Isten àldja meg a szâvedet.

Helyes. Ez az amire az Çr vàr.)
Ás a bænäsäk lemerèlnek az àradatban,
Ás elveszâtik az å ässzes bænäs foltjaikat.

226 Most azok a Keresztányek jäjjenek ide, akik ki lettek
oktatva, mialatt elánekeljèk a kävetkezå verset. “A haldoklã
gonosztevå ärvendezett, amikor làtta ezt a Kçtforràst az å
napjàban; hadd mossam le án is az ässzes bæneimet, noha
esetleg olyan gonosz vagyok, mint å volt.” Most az çtbaigazâtã
emberek jäjjenek käzel. Ti is, akik mág nem kaptàtok meg a
Szent Szellem keresztságát, jäjjetek most käzelebb. Nem is
tudjàtok, hogy Isten mit tehet most egy perc mçlva. Gyertek
ide most, mialatt elánekeljèk a kävetkezå verset.

A haldoklã gonosztevå ärvendezett^(Az Ige
szemmellàthatãvà lett táve.)

A Kçtforràst az å napjàban;
(Ãh, ez ragyogã, most gyertek ide ki. Gyertek,

amâg a Vâz fel van zavarodva.)^Án, ás
olyan gonosz mint å,

Elmosom minden bæneimet.
Elmosom minden bæneimet,
Elmosom minden bæneimet;

227 Most ez az, lelkimunkàsok. Gyertek mindannyian^?^
most, a Vâz felzavaràsàárt. Gyertek egyenesen ide.

^gonosz mint å,
Elmosom minden bænämet.

228 Most ti, akik imàdkozni akartok, gyertek käzel ás legyetek
kászen. Hinni fogjuk azt, hogy Isten elismeri ezt. El kell hogy
ismerje! Az az Isten, aki fel tudja ismerni a szâv gondolatàt!
Emlákezzetek, hogy Jázus azt egyszer tette egy vàrosban. De Å
azt mondta, “Ettål täbbet is meg fogtok tenni.” Làtjàtok,
helyesnek bizonyâtotta az Å Szentâràsàt! Gyertek most.
Imàdkozzunk most mindannyian ezekárt az itt lávå
emberekárt. Minden szemály, aki tudja, hogy mikánt kell
imàdkozni. Hàny çjjàszèletett Keresztány van az ápèletben?
Emeljátek fel a kezeteket. Most mindannyian emeljèk fel a
kezeinket, ás adjunk hàlàkat ezekárt az emberekárt.
229 Mennyei Atyànk, mi hàlàt adunk Neked ezekárt az
emberekárt. Åk a Tieid. Åk jännek, ás megvalljàk. Jännek
azárt, hogy meghaljanak maguk ás a bæn szàmàra. Åk
Krisztusban çj teremtáskánt mennek vissza.
230 Sàtàn, te elvesztetted a csatàt! Isten Jehova-Jireh! Az Çr
gondoskodott egy Àldozatrãl, gondoskodott egy náprål,
gondoskodott egy oltàrhoz hâvàsrãl, gondoskodott az
Èzenetrål, gondoskodott a kegyelemrål. Ás Sàtàn elvesztette a
csatàt, å a Jázus Krisztus Neváben elvesztette a csatàt! `
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