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` Käszänäm szápen, Neville Testvár. Jã estát dràga
baràtaim. Annyira ärèläk, hogy çjra itt lehetek ma este az

Çrnak, a mi Istenènknek szolgàlatàban.
2 [Neville Testvár beszál a mikrofonrãl, “Ez itt a
mækädå.”_Szerk.] Ez a màsik^Ez az. Ã, igen. Rendben.
3 Ma reggel olyan sokàig visszatartottalak benneteket, ezárt
çgy árzem, hogy ma este igen gyorsnak kellene lennem. Ãh,
hogy milyen borzasztã volt, àllni ás ma este is ugyanolyan
rossz. De màr nem sokàig fog tartani, hogy lesz helyènk a
szàmotokra, làtjàtok, mihelyt a gyèlekezeti ápèlet elkászèl.
Nem, ma este mi nem tervezzèk, hogy tçl hosszç ideig
maradjunk.
4 Holnap este azonban szàndákunkban àll egy kis ideig
maradni. Holnap este, ha náhànyan eltudtok jänni holnap este,
hàt, nagyszeræ idåt vàrunk az Çrban. Lesz náhàny ragyogã
ember itt holnap este. Nekènk mindannyiunknak lesz ideje^
5 [Branham Testvárnek az äccse, Edgar Branham azt
mondja, “Ãh, ádesem, vàrj! Van valami amit kárnem kell tåled.
Elfelejtettem megmondani neked. De, sokan itt azt mondjàk,
hogy mindig sietsz kimenni a szolgàlatrãl. Azonban holnap lesz
annyi idåd amennyit akarsz, háttål tizenkettåig ha venni
akarod. Nos ez az amit ez a halgatãsàg kárt hogy kárdezzelek
meg táged. Igy most magyaràzd meg ezt nekik, ha nem çgy
gondolod.”_Szerk.]
6 Holnap ájszaka ájfálkor çrvacsorai käzässáget fogunk
felszolgàlni. Bizonyos vagyok benne, hogy_hogy ärèlni
fogtok^ha rásztvesztek. Amâg màsok hujhujoznak,
kiabàlnak, läväldäznek, isznak ás âgy tovàbb, mi egyszeræen
tisztelettel meg fogunk hajolni Isten elått [Ères hely a
szalagon_Szerk.] ás çrvacsoràt veszènk, ás az ávet a mi
felajànlàsunkkal kezdjèk, szâvènket Istennek valã
odaszentelásben.
7 Ás holnap este lesz itt náhàny ragyogã szãnok, az biztos.
Van náhàny ragyogã^Egy testvár itt van Georgiàbãl, Palmer
Testvár, egy csodàlatos szãnok. Junior Jackson Testvár is itt
lesz holnap este; Beeller Testvár, Neville Testvár. Ãh Istenem,
ãh! Csak tovàbb ás tovàbb, Istennek ragyogã emberei, akik itt
lesznek, Wilbur Collins Testvár, ás mindazok a testvárek, akik
nekènk olyan nagyszeræ èzeneteket hoztak. Ás talàn màsok is
beugranak, ás âgy mi holnap este egy nagyszeræ idåt vàrunk.
8 Most a feleságem azt mondta, “Ne mondd ezt,” de nekem
ezt mágis mondanom kell. Bocsànatot kárek azárt, mert
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birodalmat mondtam ma reggel däntåbârã helyett. [A kát angol
szã kiejtáse hasonlã_A fordâtã.] [Branham Testvár ás a
gyèlekezet nevet_Szerk.]

Billy ott èlve azt mondta, “Ime itt van.”
9 Azt mondtam, “A birodalom; neki kell hogy legyen egy
birodalma.” Án däntåbârãra gondoltam.
10 Olyan vagyok, mint amit a holland emberrål mondtak,
tudjàtok. “Ne azt názzátek hogy mit mondok, hanem hogy mire
gondolok.”
11 Án ezt mondtam, “Án azt hiszem, hogy åk ártenek engem
olyan sok áv utàn.” Tudjàtok, ez arrãl van^
12 Màr harminc áve hogy a szãszák mägätt vagyok itt.
Harminc áv ebben a tabernacle-ban! Mostanra màr ismernetek
kellene, nem? Ãh Istenem! Az biztos, hogy az iskolàzottsàgom
korlàtozott. Án_án nem tudok beszálni, de egy igazsàgos zajt
adok az Çrnak.
13 Azt hiszem, hogy Lamsa doktor volt, a Lamsa Bibliàtãl, a
fordâtàsban, aki azt mondta^
14 Az egyik alkalommal án beszáltem ás nem tudtam, hogy å
ott van. Å visszajätt ás beszált az Urim Tummimrãl, azutàn
pedig å beszált arrãl a Fányrål. Ás ezt mondta, “Mi a gond
ezekkel az emberekkel ma?” Ezt mondtam^Å azt mondta,
“Annak oka, hogy az emberek, a fordâtãk nem tudtàk a Bibliàt
helyesen lefordâtani az, hogy a fordâtãk megprãbàltàk irodalmi
jiddissben lefordâtani. Ás Jázus beszálve, a käznyelvet beszálte,
pont ahogy az utcai emberek is beszáltek.”
15 Ás tudjàtok, hogy van a Lukàcsban egy Szentâràshely,
amely ezt mondja, “A käznáp boldogan hallgatta Åt.” Å az å
nyelvèket beszálte. Remálem, hogy ez most ismát âgy van.
16 Mi ärèlènk az Çrnak. Most án tudom, làtom ezeket a
hälgyeket itt kärben àllni. Màr az is elág rossz, ha fárfiakat
làtunk àllni, nem beszálve lànyokrãl, fiçkrãl ás hälgyekrål, ás
âgy tovàbb, amint a falak mellett àllnak, ás a kisgyermekekrål.
Nekènk azonban nincs elegendå èlåhelyènk. Ás ezárt mi
imàdkozunk, hogy a kävetkezå alkalommal a mi
ässzejäveteleink, e hát utàn; ez alkalom utàn^
17 Tudjàtok, hogy a kävetkezå tervezett dolog, amennyire
csak tudjuk, az a Hát Pecsát. Ás ha az Çr çgy akarja, akkor mi
elkezdjèk azokat, mihelyt a gyèlekezeti ápèlet elkászèl,
felápèl, azárt hogy befárhessènk. Megtesszèk az çjraszentelást.
Ás talàn egy, kettå, vagy hàrom egymàst kävetå háten àt
jävènk, hogy halljuk a_a Hát Pecsátet. Tehàt, mi egy
nagyszeræ idåt vàrunk az Çrral azalatt. Ás mi^Minden
vàroson kâvèli embernek postàzni fogjuk a lapokat ás mindent,
ás tudatni fogjuk veletek a pontos idåt, çgy egy vagy kát háttel
elåtte.
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18 Az ápâtász, ahogy Billy-tål megtudtam ma este, kärèlbelèl,
februàr tizedikán lesz kász. Nos, ha å tizedikán elkászèl, akkor
mi çgy tizenätädike kärèl kezdenánk. Mihelyt åk elkászèlnek,
mi azonnal elkezdjèk azzal.
19 Az idås Kidd Testvárnå, aki nemrágen hâvott engem,
majdnem kännyezett. Ezt mondta, “Branham Testvár, annyira
prãbàltuk beindâtani az äreg autãt, de nem indult. Igy,” ezt
mondta, “imàdkozz, hogy induljon, ás án holnap eljäväk.” Ás ezt
mondta, “Vajon fogok-e talàlni egy helyet, hogy ott maradjak?”
20 Án ezt mondtam, “Ne aggãdj, intázènk neked egy szobàt
Kidd Testvárnå, mihelyt ideársz^”
21 Å ezt mondta, “Legyen àldott a szâved.” Ezt mondta,
“Tudod, ha a szolgàlatod tizenkát ãràig fog tartani,” mondta,
“án nem akarok tizenkettåkor kimenni.”
22 Tudjàtok, å ás Kidd Testvár kärèlbelèl màr nyolcvanät
ávesek egyenkánt, ás mág mindig a szolgàlatban vannak.
Tudjàtok hogy mit csinàlnak? Van egy magnãjuk, ás veszik az
Èzeneteimet, ás mennek kãrhàzrãl kãrhàzra, hàzrãl hàzra, ás
jàtszàk le a szalagokat. Most hàt, ha ez nem, åk nem adjàk fel!
Ez nem nyugdâjazàs. Ez a Hitnek megtartàsa vágig, Karddal a
kázben halnak meg. Ez az ahogy menni kell. Ez az ahogy án
tenni akarom. Ah-hah.
23 Ezutàn ezt mondta, “Tudod, ha án tizenkát ãrakor megyek
ki a fåçtra,” azt mondta, “ás ájszaka tizenkát ãra utàn
megprãbàlok hazajutni, ás az ässzes rászeg ärdäg,” mondta,
“vezetve,” mondta, “minden irànyba szaladva, ivàs käzben.” Å
azt mondta, “Azok a dámonok, kärbe szaladgàlnak,” azt
mondta, “akkor án halàlra rámèlnák.”
24 Patt Testvár, ez az asszony aztàn bizony valami màs.
Hànyan ismeritek Kidd Testvárnåt? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Å olyan egy^Egyszeræen egy szent
kinázetæ kis lány!
25 Ás csak gondoljàtok el, hogy ávekkel, mielått án
megszèlettem (ás án idås vagyok) å màr ott volt fent azokon a
hegyeken, å ás Kidd Testvár. Egász nap mosott a mosãdeszkàn
azárt, hogy tizenät, vagy hçsz centet kapjon egy mosàsárt, hogy
fárját kikèldhesse aznap este prádikàlni. Azokba a szán
bànyàkba ott fent Kentucky-ba, ahol te^valakinek táged
puskàval kellett åriznie azárt, hogy feljuss a hegyre, ahovà
prádikàlni mentál. Ãh, Istenem! Azutàn án azt gondolom:

Nyugodt viràgàgyban kell a Mennybe
vitetnem,

Mialatt màsok harcoltak, hogy megnyerják a
dâjat ás váres tengereken vitorlàztak?

Ha uralkodni akarok, harcolnom kell; Näveld
a bàtorsàgomat, Uram!
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26 Ez az, ás án az Å tàmogatàsàt az Å Igáje àltal akarom. Ez
az, amit án ma este akarok. Most feltátelezem, hogy a magnãk
jàrnak.
27 [Egy testvár azt mondja, “ne felejtsd el a gyermek
bemutatàst.”_Szerk.] Ãh, igen. Án^Bocsànat.
28 Egy kis testvárnånek volt itt ma reggel egy babàja, akit fel
akart ajànlani. Mondtam neki, hogy ma este bizonyàra
megtesszèk, most. Nos, holnap este nekènk
gyermekbemutatàsaink lesznek, gyãgyâtã szolgàlatok, ás
minden, amit csak meg tudunk tenni. Lesz båven idånk. Tehàt,
ha a kis testvárnå itt van, ás ha vele van az å kicsije.
29 Ás nekem kellene tartani embereknek, akik nagyon
messzirål jättek, ás itt voltak ma reggel, hogy egy egyáni
kihallgatàsra jäjjenek, ás egyáb dolgokárt. Ás itt kellett volna
nekik talàlkozni velem ma reggel, ás Billy hagyta åket vàrni
ma estig. Ás å sehol sem talàlta meg åket, làtjàtok, ma este. Ha
itt vagy, testvárnå, án hàtul voltam egy kis ideig, vàrtam, ás
náztem ha å megtudja talàlni a hälgyet. Kettå volt, azt hiszem,
akiknek egyáni kihallgatàsuk lett volna, åk messzirål jättek az
orszàgbãl. Tehàt, mi_mi bâzunk abban, hogyha nem
talàlkozom veletek, akkor minnál hamarabb tudok, talàlkozni
fogok veletek, lehet hogy holnap este, amikor bejäväk.
30 Nos, azt hiszem, nem ez az a hälgy amelyik jän, egy
kisgyermekkel, egy_egy kák tengerász zubbonyban?
31 “Tengerász zubbony”? Máda, án_án_án nem azt
gondoltam, ádesem, bàrmi az. Çgy náz ki mint valami kis
ruha^Tengerász zubbony, hànyan tudjàtok hogy mi egy_egy
tengerász zubbony? Hàt, persze. Egy äreg kezeslàbas zakã,
szerintem. Igy_âgy^
32 Hàt ez Dallas-nak a kisgyermeke. Istenem, az jã.
Testvárem, nem jännál fel ide. Bocsàmatot kárek. [Branham
Testvár eltàvozik a mikrofontãl ás a szãszáktål egy oldalra
megy_Szerk.]
33 Jã, jã, nekem teszik az a kis szalag ott, amit te odatettál. Mi
a neve? [Az apa azt mondja, “Rebeka Lynn.”_Szerk.] Rebeka
Lynn, L-y-n-n. Ás mi-mi a csalàdneved? Stayton. Rebeka Lynn
Stayton. Çgy van? Ide adod? [“Persze.”] Tudom hogy neház
ilyent àtadni. Ezt az ádeset? Itt van egy száp kislàny. Rebeka
Lynn Stayton.
34 Ez a csalàd sok mindenen ment àt. Ez a kicsi, fiatal hälgy
itt, ás az å fárje, nemrág mindketten èdväzèltek ás
megismerták az Urat. Ás most az å egyesèlásèkben, az Isten
adta ezt a száp kis Rebekàt ás åk hozzàk åt az Çrhoz.
35 Nos, sokan, azt nevezik^csecsemå keresztelásnek, a
Metodista gyèlekezetben, ás sok màsikban, ás åk meglocsoljàk
åket vâzzel amikor azok csecsemåk. Nos, az rendben van, ami
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engem illet. De mi mindig prãbàlunk csak azon àllni aminn a
Biblia mondta hogy àlljunk. Ás a Bibliàban sohasem volt
olyasmi mint csecsemåkeresztelás; soha ott rágen a
tärtánelemben, a korai Katolikus gyèlekezetig, amint mi
tudunk errål, amely a Niceai Tanàcsnàl kezdådätt.
36 [A bábi kiàlt, “Ba!”_Szerk.] Tehàt ez pont a mãd “Àmen”-
t mondani. Az, làtjàtok, nektek^Làtjàtok, nektek kell az
ártelmezás.
37 Igy, azonban a Bibliàban, åk hoztak kisgyermekeket
Jázushoz, hogy Å àldja meg åket. Ás Å ràjuk tette a kezeit ás
megàldotta åket. Ás azt, mi folytatjuk azt.

Most hajtsuk meg a fejènket.
38 Mennyei Atyànk, ez a fiatalasszony ás fiatalember eljättek
ma este ezzel a kicsi bàjos Rebekàval ami nekik adatott,
felelåságèkre, hogy Isten tanâtàsàban nevelják fel. Ás a szèlåk
elhoztàk ma este, hogy bemutassàk az Çrnak. Ás amikor az
anya az å karjaibãl az enyámbe adta, azutàn án àtadtam a kicsi
Rebekàt az án karjaimbãl a Tiádbe. Istenem legyál vele ás àldd
meg åt. Àldd meg az atyjàt ás anyjàt. Mindannyian áljenek
hosszç hæ áletet, ás, ha lehetságes, làssàk meg az Çr Jázus
Jävetelát. Ás a gyermek nåjän az Çr megismerásáben. Ás ha
mág van egy holnap, hadd legyen egy nagy tançd. Add meg ezt,
Uram. Most, ha Te itt lennál a fäldän, ezek az asszonyok ás
fárfiak Hozzàd hoznàk az å gyermekeiket. De mi, az
Evangálium szolgàlãi, Táged kápviselènk. Igy mi Neked adjuk
ezt a bábit, egy álet szolgàlatàra a Te Orszàgodban, a Te Fiad
az Çr Jázus Krisztusnak Neváben. Àmen.
39 Àldlak táged, kicsi Rebeka! Milyen egy kis ádes lány! Isten
àldjon meg mindkettåtäket, ás a gyermeket, adjon nektek
hosszç, boldog áletet, az Isten szolgàlatàban.
40 Gyertek ideàt, egy náhàny lápást. Nem tudom vajon elág
erås vagyok vagy nem. Ez fiç, bizony. Mi a neve? [Az anya
mondja, “Stanley Victor Cleveland.”_Szerk.] Sanley^
[“Stanley.”] Stanley Victor^[“Cleveland.”] Cleveland.
Cleveland. [“Cleveland.”] Cleveland. A kis Stanley milyen egy
kis száp náv, ás milyen egy kis száp fiç! Tehàt, azt hiszem,
kärèlbelèl^Àllj fel oda, Stan. Nemde száp fiç? Mi nem
gyakoroljuk ezt. Mi csak tesszèk ezt, tudjàtok, ás semmi
formasàg nincs ebben. Ez âgy van. Å biztos hogy egy ádes
kispajtàs. Elfelejtettem a csalàdnevát. Nem hiszem hogy jãl
ejtem ki [“Cleveland.”] Cleveland. Rendben van.

Hajtsuk meg a fejènket most.
41 Mennyei Atyànk, ez a hàzaspàr hozza ezt a bábit, a kis
Stanley Cleveland-ot, hogy be legyen mutatva az Çr Jázusnak.
Ás amint a gyèlekezet pàsztora itt, meg án is egyságben
vagyunk az Çr munkàiban, Neked adjuk ezt a gyermeket egy
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álet szolgàlatàra. Åt odaadtad az anyjànak ás atyjànak; ás most
åk nekem adtàk a gyermeket, az án karjaimba; ás án az án
karjaimbãl a Te karjaidba helyezem. Istenem àldd meg az
atyjàt ás anyjàt. Àldd meg a kisfiçt, ás mindannyian áljenek
hosszç, boldog áletet a Te szolgàlatodban. A gyermek legyen
felnevelve az Isten ismerásáben, hogy Neki szolgàljon, Åt fálje,
Åt szeresse, az áletánek minden napjaiban. Nos, åk hoztak
gyermekeket Hozzàd, hogy àldd meg åket; ás mi, a kezeinkkel a
gyermeken, megàldjuk åt az Çr Neváben. Ás áljen egy hosszç,
boldog áletet, egászságben ás eråben a Te szolgàlatodban. Jázus
Neváben. Àmen.

Isten àldjon meg táged, kicsi Stanley. Nektek egy száp
fiçtok van ott.
42 Most kárnák egy szâvesságet a kicsinyektål ás a
tizenávesektål. Ás tudom, hogy ez neház. Nem bârtok tçl hosszç
ideig àllni, mivel a làbaitok elfàradnak. Ma este azonban án
valani olyant árintek amit mág soha ezelått. Van valami,
amirål beszálni akarok, ás soha nem gondoltam, hogy ilyenrål
beszálni fogok.
43 Ez az oka annak, hogy ma reggel án nem akartam azt az
idåt venni az Èzenet elått, ás mág csak be sem fejeztem az án
Abszolçtomrãl valã beszádet, ás nem hiszem, hogy valaha is be
fogom fejezni. Remálem, hogy nem. Å olyan csodàlatos!
44 De ma este án olyan valamirål fogok beszálni, amit án nem
tudok. Most egy lelkász szàmàra ezt mondani nagy dolog, hogy
å olyanrãl fog beszálni, amirål nem tud. Án azonban
megkockàztatom legjobb tudàsom szerint, mághozzà hogy ez a
gyèlekezet megárthesse. Semmi esetre nem tartanák vissza
tåletek bàrmit, ami hasznos lehet.
45 Azutàn ez a hangszalag, feltálezem, hogy a fiçk kászâtik a
hangszalagot. Ás ha ti tärtánetesen megkapjàtok a szalagot, aki
csak hallgatja a szalagot, emlákezzetek, hogy ha valami
rejtályes szàmotokra, akkor ne mondjàtok azt, hacsak nincs a
szalagon. Ne mondjatok semmi ellentátest a szalagon levåvel.
46 Olyan sokan ârnak hozzàm, a Kâgyã Magjàrãl ás modjàk,
hogy án ezt-ás-azt mondtam. Megyek ás visszajàtszom a
szalagot. Án azt nem çgy mondtam. Làtjàtok, az emberek
fálreártelmeznek dolgokat.
47 Tudjàtok, Jázus egy alkalommal az Å feltàmadàsa utàn
ment a parton, az apostolokkal, Jànos pedig ràhajolt az Å
kebláre. Ás azok pedig ezt mondtàk, “Mi fog tärtánni ezzel az
emberrel?”

Jázus ezt mondta, “Mi käzäd hozzà, hogyha å megmarad
amâg Án eljäväk?”
48 “Ás elindult egy szãbeszád azt mondva, hogy ‘Jànos álni fog
addig, amâg nem làtja Jázust eljänni.’”
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49 Ás a Szentâràs ezt mondta, “Pedig Å nem çgy mondta.”
Làtjàtok, Å_Å sohasem azt mondta. Å egyszeræen ezt mondta,
“Mi käzätäk hozzà, ha å megmarad, amâg Án eljäväk?” Az Çr
nem azt mondta, hogy å megmarad. De a fálreártás, az olyan
kännyæ.
50 Most nem arrãl van szã, hogy án megâtálek valakit, amiárt
ezt teszi. Mert velem is megtärtánik. Minden emberrel
megtärtánik; ha azok az apostolok is akik a mi Urunkkal
jàrtak fálreártetták Åt. Ás soha nem ártetták tisztàn Åt.
51 Ápp a vágán åk ezt mondtàk, “Imá most ártjèk. Most
hisszèk. Ás biztosak vagyunk abban, hogy senkinek nem kell
mondania Náked semmit, mert Te mindent tudsz.”
52 Ás Jázus ezt mondta, “Most hisztek?” Làtjàtok? “Mindezek
utàn ti vágèl^Vágèl is hozzàtok jutott, làtjàtok, hogy
hisztek?”
53 Ez csupàn emberi. Ás mi mindannyian emberek vagyunk,
âgy mi fálre fogunk árteni.
54 Ha azonban szàmodra egy kicsit rejtályes, akkor jàtszd
vissza a szalagot. Pontosan hallgasd meg. Án biztos vagyok
abban, hogy a Szent Szellem ki fogja nyilatkoztatni
szàmotokra.
55 Azutàn a kicsinyek, ha visszatartanàtok az
“àmenjeiteket,” a gyerekek. Csak vàrjatok egy kicsit, mert
án-án azt akarom, hogy ez biztosan meg legyen ragadva,
mivel sokaknak nem lesz meg a szalag. Ezárt szeretnám, ha ti
biztosan megártenátek. Ás käzeledjènk hozzà, çgy, mondjuk
harmincät percre, vagy negyvenre, olyan tisztelettel, ahogy
csak tudunk.
56 Mert ez szàmomra egy iszonyç idå. Ez az, ahol valami
tärtánt ás án nem tudom, hogy mit tegyek. Làtjàtok? Án a
legszärnyæbb feszèltságben vagyok amelyben valaha is voltam,
az án szolgàlatom napjai alatt, amirål tudok.

Tehàt hajtsuk meg a fejènket most, mielått käzeledènk az
Igáhez.
57 Mennyei Atyàm, egy idåvel ezelått, án prádikàltam egy
támàrãl, a Feltátelezásrål. A feltátelezás pedig, azt jelenti, hogy
“vàllalkozni valamire felhatalmazàs nálkèl.” Ás, Uram, ma
este án talàn magamra vettem azt, hogy valami olyat
magyaràzzak az embereknek, melyrål nincs làtàsom. Ezárt,
Uram, vizsgàlj meg engem ott, ahol meg kell vizsgàlni; zàrd be
a szàmat, Uram. Te bezàrtad az oroszlàn szàjàt a barlangban
Dàniellel, hogy az nem bàntotta åt. Uram, imàdkozom, hogy ha
án valamit helytelenèl prãbàlnák ártelmezni, akkor Neked mág
van hatalmad bezàrni egy szàjat. Ha azonban ez az Igazsàg,
akkor Uram àldd meg Ezt, ás hozd elå. Te ismered az
àllapotokat, ás hogy mi van käzel. Ez az amiárt án jättem mág
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ebben az utolsã pillanatban is, a szãszákhez, hogy
megprãbàljam ártelmezni ezeket a dolgokat. Imàdkozom
Hozzàd, hogy segâts nekènk.
58 Àldd meg ezt a kis gyèlekezetet. Ezt a csoportot, amely
idejän ez alà a tetå alà, akik itt tartãzkodnak velènk ebben a
vàrosban, kijåve sok àllambãl. Ãh, amikor leszàllnak az esti
àrnyákok, akkor olyan boldogok vagyunk, hogy van egy hely,
ahovà jähetènk. Amikor a vilàg çgy ässze van zavarodva, ás
nem tudjàk hogy hol àllnak, akkor mi boldogok vagyunk, hogy
“Az Çr Neve egy hatalmas torony, ás az igazak beszaladnak
oda, ás biztonsàgban vannak.” Nem csak egy csomã Szã,
hanem egy kinyilatkoztatàs!
59 Igy imàdkozunk Atyànk, amint az esti Fányek eljännek a
nap lementekor. Ás mi hisszèk, hogy ez az az idå amelyben
álènk, a nap lemenásekor. A legènnepályesebben käszänjèk
Neked Urunk, egász szâvènkbål, azokat a dolgokat, amelyeket
Te ártènk tettál. Ás, Uram, az egász koron àt, án käszänäm
Neked, hogy megengedted ezeket a làtomàsokat, melyeket Te
adtàl, mindegyik egyszeræen täkáletes volt, ás minden
àlomnak a magyaràzata is pontosan çgy volt. Igy mi tudjuk,
hogy ez csak Te lehettál Uram; mivel mi halandãak vagyunk,
mind bænben szèlettènk, ás egy egászságes dolog sincs
bennènk. De elgondolni azt, hogy Te tudtàl venni egy olyan
dolgot, mint egy emberi lány, ás megmostad åt az Ige vizável,
ás Krisztusnak Váre àltal; ás kinyçjtottad azt a Kezet egy
olyan mãdon, mâg egy szemály màr nem a sajàt gondolkozàsàt
hsznàlja, hanem beengedi Krisztusnak Ártelmát, Aki mindent
tud, hadd jäjjän be Az ás beszáljen ás hasznàljon egy sàtrat.
Käszänjèk Atyànk.
60 Most mi àldjuk a Te Szent Nevedet. Megàldjuk ezt a kis
csoportot is, ma este, a Te Nevedben. Megàldjuk a pàsztort,
Neville Testvárt, Isten bàtor szolgàjàt. Megàldjuk a
diakãnusokat ás a megbâzottakat ás Krisztus Testánek minden
tagjàt, mind itt, mind pedig a vilàg kärèl, az Çr Jázus
Neváben.
61 Ãh, amint mi làtjuk ezt a sätát, piszkos ás borzasztã
àrnyákot, amint a Keresztányság arcàra hullik, akkor tudjuk,
hogy az idå elkäzelâtett. Lesz egy elragadtatàs, ás a Gyèlekezet
felvátetik. Urunk, hadd meneteljènk tovàbb, názve a Szerzåre
ás a Bevágezåre, Krisztusra. Add meg ezt Urunk. Ás amint mi
elåremegyènk most, az Çr Jázus Neváben, nekilàtni ezeknek a
dolgoknak, mely a mi szâvènkre lett helyezve, ás imàdkozunk,
hogy Te lágy velènk, ás segâts nekènk. Ás vágy dicsåságet ebbål
Urunk, mert mi magunkat àtadjuk Neked, a Te Igáddel, a Jázus
Krisztus Neváben. Àmen.
62 Most ha van ceruzàtok ás papârotok, akkor szeretnám, ha
leârnàtok náhàny dolgot amint^vagy bàrmit amit csak
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kâvàntok. Csak legyen káznál. Ás a hangszalagon is, ha
kâvàntok Szentâràshelyeket lejegyezni bàrmikor, mivel án
hiszem, hogy a Szentâràs az, ami szàmât.
63 Most este szeretnák egy szäveget felolvasni, illetve egy
Szentâràshelyet, Jázus Krisztus Kinyilatkoztatàsànak a
Känyvábål. Án pedig hiszem, hogy ez Jázus Krisztusnak a
Kinyilatkoztatàsa, amint a Känyvben le van ârva. Bàrmely màs
kinyilatkoztatàs, amely ellentátes lenne ezzel a
Kinyilatkoztatàssal, az helytelen lenne. Án hiszem, hogy ezt
árdemes felidázni^çjra felidázni_felidázni. Bàrmely
kinyilatkoztatàs, amely nem illik ässze ezzel a
Kinyilatkoztatàssal, ás nem ezt a Kinyilatkoztatàst hozza
vilàgossàgra, az helytelen kinyilatkoztatàs. Annak Szentâràs
szerintinek kell lennie.
64 Most a Jázus Krisztus Kinyilatkoztatàsànak Känyvábål a 10.
rászben kâvànom felolvasni az elså pàr verset, az elså hát verset,
1-tål 7-ig. Most figyeljetek nagyon, ás imàdkozzatok ártem.

Ás làttam egy màsik hatalmas_màsik hatalmas
angyalt lejänni a mennybål, felhåbe ältäzve: ás egy
szivàrvàny volt az å feje kärèl, arca pedig
olyan^mint a nap, làbai pedig mint tæznek oszlopai:

Ás volt az å kezáben egy kis nyitott känyv: ás jobb
làbàt a tengerre tette, bal làbàt pedig a fäldre,

Ás å nagy hangon kiàltott, mint amikor egy oroszlàn
ordât: amikor pedig å kiàltott, akkor hát mennydärgás
hallatszott.

Amikor pedig a hát mennydärgás hallatszott, akkor
ârni akartam: ás hallottam egy hangot a mennybål,
amely ezt mondta nekem, Pecsáteld be ezeket a
dolgokat, melyeket a hát mennydärgás mondott, ás ne
ârd le azokat.

Ás az angyal, melyet án làttam a tengeren ás a fäldän
àllni, felemelte az å kezát az ágre,

Ás megeskèdätt årà aki äräkká ál, ás aki az egeket
teremtette ás a dolgokat melyek abban vannak, ás a
fäldet ás a dolgokat melyek abban vannak, ás a tengert
ás a dolgokat, amelyek abban^, hogy idå täbbá nem
lászen:

De a hetedik angyal hangjànak napjaiban, amikor å
elkezd szãlni, akkor Istennek titka be fog fejezådni,
ahogy å azt kijelentette az å szolgàinak, a prãfátàknak.
[King James fordâtàs szerint_A Fordâtã]

65 Ás az án szävegem, ha çgy meg kellene neveznem, ma este,
akkor ez: Ez A Vágnek A Jele, Uram?
66 Mindannyian tudjuk, hogy a Gyèlekezet szàmàra egy_egy
dicsåságes idåben álènk, a hitetlen szàmàra pedig egy
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borzasztã idåben. Az ässzes täbbi käzèl az egyik
legveszedelmesebb idåben álènk, amiãta csak a vilàg
elkezdådätt. Soha prãfáta, sem apostol, soha, nem ált olyan
idåben, mint mi most. Ez a vág.
67 Ez meg van ârva az egekben. Ez meg van ârva a fäld szânán.
Ez meg van ârva minden çjsàgban. Ez a vág, ha tudjàtok
olvasni a kázâràst. A prãfátàk abban az idåben áltek, amikor a
kázâràs a falon volt egy nemzet szàmàra, mi azonban akkor
álènk, amikor a kázâràs az idå szàmàra van a falon. Minden
nemzet, fäld, minden, az idå a vágán jàr. Igy nekènk kutatnunk
kell az Iràsokat azárt, hogy megtalàljuk az ãràt, amelyben
álènk.
68 Isten igaz prãfátàja mindig az Iràsokhoz fog jàrulni. Ezárt
å abszolçt abban, hogy az çgy lesz. Az Ã testamentumban,
amikor a prãfátàk mondtak valamit, akkor mindig volt valahol
egy prãfáta az Igável, aki megmaradt az Igán. Å figyelte Istent
làtomàsokárt. Ha pedig làtomàsa ellentátes volt az Igável,
akkor làtomàsa helytelen volt. Ez Istennek a mãdja arra, hogy
Igáját eljuttassa az Å nápáhez.
69 Hallotok ott hàtul, rendben? [Branham Testvár szènetet
tart_Szerk.] Egyszeræen alig tudom, hogy hol kezdjem el.
70 Most nagy megtiszteltetás volt szàmomra tudni azt, hogy ez
a tabernacle volt az án elså gyèlekezetem. Ez egy dicsåságes
dolog. Soha nem fogom elfelejteni mág akkor sem^ha Jázus
mág nem jänne ás án egy pàr szàz áves korig álnák. Emlákszem
arra a napra, amikor lefektettem a sarokkävet, ott a sarkon; ás
arra a làtomàsra, melyet az Çr adott nekem aznap reggel errål
a tabernacle-rål. Ti mindannyian emlákeztek. Az le lett ârva a
känyvekben. Az teljessággel beteljesedett betæ szerint, egyetlen
pont sem hiànyzott.
71 Most án nem hiszem, hogy van valami is, amit az Çr szãlt,
áletemnek mindezen áveiben, amikor án az emberek felá
szãltam, hanem minden bekävetkezett. Sok ember jätt hozzàm
àlmaival, melyeket az Çr az Å kegyelme àltal engedett
megmagyaràzni az emberek szàmàra. Sokan jättek olyan
àlmokkal ás problámàkkal, melyeket án nem tudtam ártelmezni.
72 De án nem prãbàltam meg nektek embereknek bemutatni
egy olyan ravaszsàgot, amely mindenre tudja a vàlaszt.
Prãbàltam becsèletes lenni ás elmondani nektek azt ami Igaz,
ás án csak azt tudtam elmondani nektek, amit az Çr mondott
nekem. Aztàn ahogy az hozzàm jätt, akkor án eltudtam
mondani nektek.
73 Ás figyelmeztetni akarlak benneteket. Ezekben a
napokban, melyekben álènk sokan vannak^Nem_nem
mondok semmit az emberek ellen. De amikor te làtsz egy olyan
szemályt, akinek meg van mindenre a vàlasza, akkor az
ellentátes az Igável.
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74 Jázus ezt mondta, “Sok lepràs volt Illás napjaiban, de csak
egy gyãgyult meg.” Sok áveken àt, nyolcvan, talàn täbb,
amennyit Illás ált, csak egyetlen egy lepràs lett meggyãgyâtva.
Sok äzvegy volt Elizeus napjaiban, de å csak egyhez lett
kèldve. Felismerjèk, hogy sok dolog van melyet Isten tesz, ás
melyet Å nem nyilatkoztat ki az Å szolgàinak. Ás egy szolga
sem nagyobb, mint az å ura.
75 Azutàn pedig Isten nem osztja meg az Å dicsåságát
senkivel. Å Isten. Amikor egy szolga eljut egy olyan helyre,
ahol å megprãbàlja elfoglalni Istennek a helyát, akkor Isten
elveszi az å áletát, ás elviszi åt valahovà, vagy valami. Nekènk
erre emlákeznènk kell.
76 Most azokban a làtomàsokban ás magyaràzatokban, án
nem mondhatom el egy àlom magyaràzatàt addig, amâg nem
làtom pontosan làtomàs àltal, hogy mi volt az àlom. Sokan
tudjàtok, akik elmondtàtok nekem àlmotokat, ás mág csak nem
is mondtàtok el az egászet. Amikor án làttam az àlmot
visszajänni hozzàm, akkor megfordultam, ás elmondtam
nektek azt, hogy abbãl ti sokat kihagytatok, ás elmondtam azt
is, hogy mit. Tudjàtok hogy ez âgy van. Ha ez âgy van,
mondjàtok, “Àmen.” Àmen. [Sokan mondanak
“Àment”_Szerk.] Amiket ti nem mondtatok el nekem. Ezárt ti
làtjàtok, hogy^Amint Nabukodonozor is mondta, “Ha nem
tudjàtok elmondani nekem hogy mit àlmodtam, akkor honnan
tudjam, hogy nektek meg van annak a magyaràzata?”
77 De mindezeket a benyomàsokat nekènk nem szabad
vennènk ás nem szabad azt mondanunk, hogy “IGY SZÃL AZ
ÇR.” Ezt nem szabad tennènk. Nekènk egy käzvetlen hang
kell, egy vàlasz Istentål, mielått mondhatjuk, hogy az Isten.
Nem egy benyomàs, nem egy árzás, nem szàmât, hogy az
mennyire lèktet.

Esetleg te ezt mondod, “Hiszem, hogy âgy lehet.”
78 De amikor te azt mondod, hogy “IGY SZÃL AZ ÇR”,
akkor ez nem te vagy. Názzátek meg az emelványen. Làttàtok
màr egyszer is hibàzni? Az IGY SZÃL AZ ÇR az täkáletes,
soha nem hibàzott. Mindaddig, amâg ez az IGY SZÃL AZ ÇR,
addig nem hibàzhat.
79 De mindeddig Å oltalmazott engem, mivel án vàrtam Årà.
Nem prãbàltam meg nápszeræságet keresni, vagy emberek
hiàbavalã dicsåságát. Minden tålem telhetåt megprãbàltam,
hogy alàzatosan áljek, ás azt a fajta áletet áljem, amelyrål
gondolom, hogy egy Keresztánynek álnie kellene. Magamban
ezt nem voltam kápes megtenni, de az Çr tette meg ezt
mindezidàig. Ahogy mondom, hogy Å Az Aki vezetett engem.
80 Sok dolgot lehetne mondani ezen a mãdon, de az tçl sok
idåt venne igánybe. Ti azonban mindannyian tudatàban
vagytok ezeknek a dolgoknak. Az egyedèli oka annak, hogy
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nekem az elåbb “àment” kellett hogy mondassak veletek,
veletek emberekkel, akik nekem àlmokat mondtatok, azutàn án
jättem, ás elmondtam nektek hogy mit hagytatok ki, mivel
hogy ez az Èzenetet hangszalagra lesz felváve. Emberek
minden nemzetbål fogjàk ezt hallgatni. Ás amikor åk azt
halljàk, hogy “àmen”, akkor åk tudjàk, hogy vannak ott
hangok, akik ezalatt a szolgàlat alatt vannak, akik nagyon
vigyàznak arra, hogy nehogy bàrmi helytelent tegyenek, vagy
hogy valami olyanra mondjanak “àment”, ami helytelen. Az
àmen az “çgy legyen.” Ez szentesâti azt.
81 Nos, án az egász áletemben, miãta csak egy kisfiç voltam,
mindig volt valami ami zavart engem. Nagyon furcsa, nehezen
árthetå áletem volt. Mág a feleságem is vakarja a feját, ás ezt
mondja, “Bill, án nem hiszem, hogy bàrki is meg tudna táged
árteni.”
82 Ás ezt mondtam, “Án magam sem ártem änmagamat.”
Mivel án magamat sok ávvel ezelått àtengedtem, àtadtam
Krisztusnak. Å vágzi a vezetást. Án nem prãbàlom ezt
megárteni. Án csupàn odamegyek ahovà Å vezet, a legjobb
tudàsom szerint.
83 Hàlàs vagyok a csodàlatos feleságemárt, ás gyermekeimárt,
ás azárt is, mivel a feleságemnek ás a gyermekeimnek
bizodalmuk van abban hogy án nem mondanák nekik semmi
rosszat. Ezt åk hiszik. Valahànyszor mondasz nekik valamit,
åk ahhoz ragaszkodnak. Tudjàk, hogy án nem mondanák nekik
semmi rosszat.
84 Akkor pedig mondanák án bàrmi rosszat is Isten egyetlen
gyermekánek is? Szàndákosan nem. Nem, uram. Isten azt
akarja, hogy az Å gyermekei a helyes kápzásben legyenek. Lágy
velèk becsèletes ás hæ, ás akkor az Çr meg fogja azt àldani, án
ezt hiszem.
85 Most vágig az utazàs alatt tärtántek dolgok, melyeket án
nem tudtam megárteni. Az egyik dolog, amelyet nem tudtam
megárteni az volt, amikor kisfiç voltam, ás azok a làtomàsok
jättek hozzàm. Làttam azokat, ás elmondtam szèleimnek
dolgokat melyek tärtánni fognak. Åk azt gondoltàk, hogy án
csupàn ideges vagyok. A furcsa azonban az volt, hogy az áppen
çgy tärtánt, ahogyan Az mondta.

Te ezt mondod, “Ez a te megtárásed elått volt?” Igen.
86 “Az ajàndákok ás elhâvàsok megbànàs nálkèliek”, mondta
a Biblia. Te egy bizonyos cálbãl szèlettál erre a vilàgra. Ás te
nem^A te megtárásed nem hozza az ajàndákokat; azok eleve
el vannak rendelve szàmodra.
87 Most az çt folyamàn, ahogy kisfiçkánt az án vàgykozàsom
volt^Án elágedetlen voltam azon a vidáken, ahol áltem.
Valahogy vàgyakoztam Nyugatra menni.
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88 Engem megoperàltak, amikor meg lettem låve, kisfiç
koromban. Ás amikor az elså altatàsbãl magamhoz tártem,
akkor azt gondoltam, hogy a gyätrelemben vagyok, lefelá
menve. Az áter kikászâtett. Çgy gondolom, hogy nyolc ãràn àt
nem voltam magamnàl. Kezdtek aggãdni, hogy çjra magamhoz
fogok-e tárni. Nagy mætátet vágeztek, penicillin nálkèl. Vár;
mindkát làbam majdnem szát lett låve egy puskàval. Egy kis
fiçbaràtom elsètätte a puskàjàt.
89 Ás azutàn kärèlbelèl hát hãnappal kásåbb çjra elaltattak.
Ás amikor magamhoz tártem belåle, akkor azt gondoltam, hogy
kint vagyok a nyugati práriken. Ás az ágen pedig ott van egy
nagy arany kereszt, ás Istennek a Dicsåságe ragyog le abbãl. Án
pedig ott àllok âgy.
90 Amikor a Fány, melyet ti ma este làttok a fánykápen,
amelyikrål a tudomànyos kutatàs bebizonyâtotta, hogy egy
termászetfeletti Lány; szerintem az ugyanaz a fány volt, amely
Szent Pàlt fäldre däntätte. Ugyanaz a Fány volt, amely Izràel
gyermekeit vezette ájjel. Figyeltátek itt ezt az Angyalt? “Egy
Felhåbe volt felältäzve.” Làtjàtok, Å “nappal Felhå volt.” Nos,
ugyanez a Fány.
91 Amint az emberek nem ártetták ás elåszär azt gondoltàk,
hogy án helytelen vagyok, hogy án azt csak magamtãl mondom.
A Szent Szellem azonban tärtánetesen elrejtette a tudomànyos
eszkäzt, meg azokat az embereket ott, egy megeråsâtásre, ás
Arrãl täbb fánykápet kászâtettek.
92 Án ezt mondtam, “Làtok egy halàllal beàrnyákolt
szemályt,” fekete àrnyák volt azok fälätt. Egy pàr háttel
ezelått, án egy vàrosban voltam. Ás amikor prádikàltunk
tudjàtok, nektek_nektek nem szabadna fánykápezni, mialatt
prádikàlnak. Ás akkor^Ugyanez volt, mint amikor ezt is
felvetták; valakinek azonban volt egy fánykápezågápe. Ás azt
mondtam egy ott èlå hälgynek, egy idegennek^Dál-Pines-
ben voltam. Ezt mondtam, “Egy àrnyák van az âgy-meg-âgy
nevezett asszony fälätt.” Egy asszony, akit soha áletemben nem
làttam. “Te ápp az orvostãl jässz; ás kát ràkod van, egy mind a
kát melleden, ás lemondtak rãlad. A halàlnak egy fekete
csuklyàja àrnyákol be.”
93 Ás Valami azt mondta egy mellette èlå testvárnånek, akinek
volt egy vakus fánykápezågápe, hogy “Kászâts egy kápet.” Å nem
akarta megtenni. De mágis, “Kászâts egy kápet,” ás å mág mindig
vonakodott. Azutàn pedig çjra szãlâtotta, ás å megragadta a
fánykápezågápet^ás elkattintotta. Ás âme itt van
tudomànyosan. Ott van a falitàblàn; fekete csuklyàs àrnyák.
94 Ezutàn pedig, amikor az asszony hitte, ás imàdkoztunk,
akkor az ima utàn is kászèlt egy fánykáp, tiszta volt. Ezt
mondtam, “Az àrnyák eltænt.” Làtjàtok? A hälgy ál Isten
kegyelmábål.
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95 Làtjàtok, hogy mire gondolok? [A gyèlekezet “Àment”
mond_Szerk.] Ha te az igazsàgot mondod, akkor egy ideig
esetleg kinevetnek, egy ideig esetleg fálreártenek. De Isten
igazolni fogja azt, hogy az az igazsàg, ha te egyszeræen
megmaradsz abban. Làtjàtok? Csak tartsàl ki. Lehet, hogy
áveket vesz igánybe, ahogy Àbrahàmmal ás màsokkal is volt,
de az Çr mindig igaznak fogja nyilvànâtani.
96 Amikor az az Angyal ott^Ás án feltátelezem, hogy a
feleságemen kâvèl vannak mág itt ma este olyan emberek is,
akik harminc ávvel ezelått käzel àlltak ott, amikor Az lejätt.
Van itt most valaki a hallgatãsàgban aki ott volt akkor, amikor
az Çrnak Angyala elså âzben lejätt a folyãnàl az emberek elått?
Emeljátek fel a kezeteket. Igen, âme itt vannak. Làtjàtok?
Làtom hogy Wilson asszony felemelte az å kezát. Å ott volt. A
feleságem, å is ott volt. Nem ismerek náhànyat a täbbiek käzèl
kik ott voltak mág, a parton, amikor sok, sok ember elått,
amint án dálutàn kát ãrakor kereszteltem.
97 Ás akkor egyenesen a rezes ágbål, amikor màr hetek ãta
nem esett eså, ás akkor Å ott egy zçgàssal lejätt, ás ezt mondta,
“Amikáppen Keresztelå Jànos azárt lett kèldve, hogy elåfutàra
legyen Krisztus elså eljävetelánek, çgy te el vagy kèldve egy
Èzenettel, hogy az elåfutàra legyál Krisztus màsodik
Eljävetelánek.”
98 Sokan, a vàros èzletemberei ott àlltak a parton, ás
kárdezták tålem, hogy mit jelent Az? Án ezt mondtam, “Ez nem
szàmomra volt. Az a ti szàmotokra volt. Án hiszek.” Ah-hah.
Tovàbb ment. Ás amikor az Angyal elment, ha ti mág
emlákeztek, elment nyugat felá amint Å felment; egyenesen fel
a hâd teteje fälätt ás azutàn nyugat felá ment.
99 Án kásåbb talàlkoztam egy csillagvizsgàlãval, aki valãban
egy Màgus. Beszáltek nekem a csillagoknak egy csoportjàrãl,
amelyek egy bizonyos csoportban ässzejättek.
100 Amikor azok a Babylonban lávå bälcsek làttàk Palesztina
felá azt a hàrom csillagot egy csoportban. Hallottàtok, amint
ezt án màr sokszor mondtam. Tudjàtok azt, hogy ezekben az
utãbbi hetekben ez igaznak lett bizonyâtva? Sothmann Testvár,
nàlad van ma este az az çjsàg, akàrhol is vagy? Benne van az
çjsàgban, a vasàrnapi, a december kilencedikei çjsàgnak egyik
oldalàn. Egy riporter odament, ás åk kiàstàk mindezeket a
dolgokat. Ás mi most tánylegesen çgy álènk, be van bizonyâtva
hogy mi^Ez az áv amely jän 1970. Hát áv kásássel vagyunk,
kiàsott kävek àltal, ás be van bizonyâtva, hogy az helytelen.
Kásåbb van, mint gondolnàtok. Valahogy nem làttam Fred
Testvárt. Sothamann Testvár itt vagy? Nàlad van az çjsàg,
Sothmann Testvár? Nàlad van. Nàla van. Talàn holnap este
felolvastatom veletek. Ma este nincs erre idånk. Hogy
làthassàtok.
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101 Ás, figyeljátek, pontosan. Azok a Màgusok, zsidã Màgusok
ott Babylonban, amint tanulmànyoztàk a csillagokat, akkor
làttàk, hogy azok a csillagok belestek az å csoportjukba. Ás
amikor az tärtánt, akkor åk tudtàk, hogy a Messiàs a fäldän
van. Megárkeztek Jeruzsàlembe, ánekelve. Kát áves utazàs
utàn! “Hol van Å, Aki a zsidãk Kiràlyànak szèletett?” Az
utcàkon fel-alà jàrkàlva mentek. Ás, hàt, az Izrà-^

Az izràelitàk kinevetták åket. “Ez a fanatikus csoport!” Åk
arrãl egyàltalàn nem tudtak semmit, de a Messiàs a fäldän volt.
Most pedig ti ismeritek a tärtánet tovàbbi rászát, hogy mit
mondtak åk.

Nos, mi ezt holnap este el fogjuk olvasni.
102 Most ràtárve erre, hogy a làtomàsok soha nem hibàznak,
mivel Istentål vannak. Az utamon vágig volt valami, ami
hçzott engem, ás ràngatott.
103 Amikor pedig ez a Màgus elmondta nekem ezeket a
dolgokat, amikor án mág csupàn egy fiç voltam, egy vadår;
illetve azt hiszem, hogy elåtte volt, azokrãl a dolgokrãl. Ás azok
a dolgok megijesztettek engem, mivel án fáltem attãl, ami a
Màgus volt. Kásåbb azonban ràjättem arra, hogy a Biblia
Màgusainak igazuk volt, mivel Isten kijelenti a mennyben,
mielått a fäldän kijelentená, figyelve azokat a mennyei testeket.
104 “Isten egyetlen nemzetben sem szemályvàlogatã,” mondta
Páter. Hanem mindazokat, akik Åt fálik, azokat Isten minden
nemzetbål elfogadja. [Ères hely a szalagon_Szerk.]
105 Azutàn pedig çgy talàljuk, hogy megprãbàltam feladni a
gondolatot. De, ãh, ãràkat venne igánybe az, hogy
belemennánk, ahogy az àllandãan abba az irànyba mozgott,
abba az irànyba mozgott. De án fáltem tåle.
106 Ez a Màgus azt mondta nekem, “Te Keleten soha nem
leszel sikeres.” Ezt mondta, “Egy jel alatt szèlettál.” Ás ezt
mondta, “Neked^Ez a jel, a csillagcsoport, amikor azok ott
kint talàlkoztak a te szèletásed napjàn, akkor nyugati
irànyban fèggtek. Ás neked nyugatra kell menned.”

Án ezt mondtam, “Hagyd abba.”
107 Nekem_nekem semmi käzäm nem volt ahhoz. Mágis,
egászen vágig, az nem kerèlt ki a szâvembål.
108 Amikor pedig án azon az están fent voltam ott a làtomàsokkal
kapcsolatban. Án nem tudtam megárteni. A Baptista testváreim
azt mondtàk nekem, hogy ez az Ärdägtål van. Amikor azonban az
az Angyal megjelent, akkor Å teljessággel beletette ezt a
Szentâràsba, ás azt mondta, “Amint ez akkor is volt!”
109 Amikor a papok vitatkoztak a dolgok felål, nem tudva azt,
hogy milyen fajta kabàtot kellene viselnièk, vagy ruhàt meg
mindent, ás vitatkoztak a kèlänbäzåságeiken; a Màgusok
kävetták a csillagot Krisztushoz.



16  A MONDOTT IGE

110 Amikor a prádikàtorok azt mondtàk, hogy Jázus egy
szálhàmos, egy Belzebub, jätt egy ärdäg ás ezt mondta, “Mi
tudjuk, hogy ki vagy Te, Istennek ama Szentje. Miárt jättál idå
elått gyätärni bennènket?
111 Amikor Pàl ás Silàs lejättek prádikàlni az Evangáliumot.
Egy kis jävendåmondã, aki az utcàn èlt^Az orszàg
prádikàtorai pedig ezt mondtàk, “Ezek az emberek csalãk.
Leromboljàk a gyèlekezeteinket, ás âgy tovàbb, felforgatjàk a
vilàgot a romlottsàgaikkal.”
112 De mi tärtánt? Az a kis Màgus, a kis jävendåmondã, ezt
mondta, “Ezek Istennek emberei, akik elmondjàk nekènk az
áletnek çtjàt.” Ás Pàl megdorgàlta a benne lávå szellemet. Nem
volt szèkságe segâtságre, hogy bizonyâtsàk, hogy ki å.
113 Jázus mindig mondta nekik, hogy maradjanak nyugton. Ez
azonban megmutatja, hogy náha az ärdägäk täbbet tudnak
Istennek dolgairãl, mint a prádikàtorok; åk egyhàzilag meg
lettek kätäzve. Ez âgy volt a Bibliàban, ás Isten nem vàltozik
meg.
114 Egy napon, amikor ät ávvel ezelått jättènk lefelá Normann
Testvártål, ás án vezettem az çton. Áppen volt ott egy
ässzejävetelem, ás az Çr Isten megjelent nekem egy
làtomàsban. Áppen a kapum elått èltem itt a hàzamnàl. Çgy
làtszott, hogy rossz az idå.
115 Sokan käzèletek emlákeztek a làtomàsra. Le van ârva
làtomàsaim känyváben. Lejegyeztem, hogy biztosan ne
felejtsem el åket.
116 Ebben a làtomàsban án làttam, hogy volt valami, ami
àtment az utcàn, ás az udvaromon mindenfelá kävek hevertek.
Çtgyaluk ás munkagápek jàrtak fel-ás-le a soron ás fàk le
lettek vàgva ás gyäkerèk kiszedve. Elkezdtem befordulni a
kapun, ás az teljesen el volt zàrva kävekkel. Kiszàlltam, hogy
megkárdezzem az embertål, “Miárt van ez?”

Ás å nagyon ellenságes lett, visszaläkätt engem, ás ezt
mondta, “Igy kell bànni veletek prádikàtorokkal!”
117 Án ezt mondtam, “Csupàn kárdeztem, hogy ‘Miárt teszed
ezt?’ Àtjässz_àtjässz ide az utcàra, az án oldalamra. Miárt
tetted ezt?” Ás majdnem pofon vàgott engem, ás visszaläkätt.
118 Án azt gondoltam, “Csupàn meg fogom mondani neki, hogy
nem tudja, mirål beszál.”
119 Ás egy hang beszált, ás ezt mondta, “Ne tedd ezt. Te egy
lelkász vagy.”

Án ezt mondtam, “Rendben van.”
120 Megfordultam, ás a jobb kezem felål a kapuban elåttem, ott
volt egy rági ekhãs szekár. Tudjàtok milyen, egy fedett szekár,
lovakkal befogva. A hajtã melletti oldalon ott èlt a feleságem.



EZ A VÁGNEK A JELE, URAM? 17

A szekár hàtuljàra náztem, ás a gyermekeim ott èltek hàtul.
Felmàsztam a szekárre. Ezt mondtam a feleságemnek,
“Ádesem, mindent kiàlltam, amit csak tudtam.” Felvettem a
gyeplåket, ás elindâtottam a lovakat, megindultam nyugat felá.
121 Ás egy Hang ezt mondta nekem, “Amikor ez megtärtánik,
akkor menjál nyugatra.”
122 Woods Testvár, a gyèlekezetènkben lávå ápâtási vàllalkozã,
ás megbâzott. Hànyan emlákeztek most a làtomàsra,
emlákeztek arra, hogy elmondtam nektek? Biztosan. Le van
ârva papârra. Ás azt mondtam Woods Testvárnek^Å vàsàrolta
meg a gyèlekezettål ezt a käzte lávå telket. Ás å ott egy
kåhàzat akart felápâteni. Án ezt mondtam, “Ne tedd azt Woods
Testvár, mivel åk soha nem fogjàk neked arra a te pánzedet
megadni. Esetleg talàn^” Ez ávekkel ezelått volt, ät ávvel
ezelått. Án ezt mondtam, “Åk azt a hidat talàn itt fogjàk
àthozni, azok a kävek pedig valãszânæleg az án
pinceszintemnek ás a jàrdàimnak a feltärásábål voltak, amint a
dolgok ott hevertek.” Kävek helyett azok betondarabok voltak.
“Azutàn pedig ide fogjàk åk tenni azt, mivel az çjsàgban azt
mondtàk, hogy åk ezt prãbàljàk megtenni.” Nos, a testvár nem
ápâtette meg azt. Vágèl çgy egy vagy kát ávvel kásåbb åk erre
akartàk lehozni azt. Igy tehàt ezzel el volt intázve, án pedig
egyszeræen elfeledkeztem rãla, ás szabadjàra engedtem.
123 Nos, a furcsa dolog kärèlbelèl egy ávvel ezelått tärtánt.
Egyik este szolgàlatokat tartottam lent Junior Jackson
Testvárnál. Å ápp itt èl, egy Metodista lelkász, aki vette a Szent
Szellemet, ás meg lett keresztelve Jázus Krisztusnak a Neváben
ás å pàsztorolja a mi egyik testvár gyèlekezetènket.
124 Csak hogy megmutassam nektek, hogy milyen mãdon
munkàlkodik Isten ezekkel az emberekkel, án ezt teljes
szâvembål mondom. Egyetlen gyèlekezetet sem ismerek az
egász vilàgon az ässzes gyèlekezetet ässzetáve, ahol hitem
szerint Istennek a Szelleme çgy lenne ott, mint ebben a
gyèlekezetben. Megvannak a kèlänbèzåságeik. Bizonyos, hogy
nem ott vannak, ahol lennièk kellene ás egyikènk sincs, de
käzelebb vannak, mint bàrki màs, akikrål tudok.

Most hogy megmutassam nektek, tudva azt, hogy mi fog
tärtánni.
125 Jackson Testvár àlmodott egy àlmot. Nem tudott tåle
megszabadulni; ás án elmenåben voltam a gyèlekezetátål, ás å
egyszeræen nem bârta ki.
126 Mennyi idåvel ezelått volt az Jackson Testvár? [Jackson
Testvár azt mondja, “ ’61 februàrjàban volt az àlmom,
Branham Testvár”_Szerk.] ’61 februàrjàban volt az àlma.
127 Odajätt hozzàm, ás ezt mondta, “Valami van a szâvemen. El
kell hogy mondjam neked Branham Testvár.”
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Ezt mondtam, “Kezdd el Jackson Testvár.”
128 Ás å ezt mondta, “Egy àlmot àlmodtam.” Ás âme ott volt!
Csak csendben èltem, ás hallgattam, ás figyeltem. Å ezt
mondta, “Azt àlmodtam, hogy volt egy nagy hegy, mintha kint
egy mezån lenne, ahol perje fæ volt, vagy valami ilyesmi.” Ezt
mondta, “Fent a hegy teteján, ahol a vâz elmosta a fäldet, ott
volt egy sziklacsçcs a hegynek teteján, mint egy hegynek a
teteje. Szikla volt; semmi fæ. Ahol a vâz lemosta, ott az
valamilyen fajta âràst hagyott a käveken. Te pedig ott àlltàl, ás
ártelmezted ezt a szäveget a käveken.” Ezt mondta, “Mi
mindannyian,” ás å âgy fejezte ki, “a Georgiàbãl lávå testvárek,
ás minden felål, mi ott àlltunk egyètt ás hallgattunk táged,
amint magyaràztad a käveken, a hegyen lávå rejtályes âràst.”
129 Ás å ezt mondta, “Azutàn te felvettál valamit, mintha a
levegåbål, valami olyat, mint egy szerelå vas, vagy_vagy egy
vas stanga.” Nem âgy volt testvárem? Valami ilyent, egy vas
stanga, ami nagyon áles volt.” Ás ezt mondta, “Hogy mikánt
csinàltad, azt án nem tudom.” Ás azt mondta, “Megètätted a
hegynek teteját, kärbehasâtottad, ás felemelted annak csçcsàt.
Annak egy piramis formàja volt. Ás lehasâtottad annak a
teteját.” Most ez hãnapokkal ás hãnapokkal ás hãnapokkal
azelått volt, hogy a piramis Èzenet prádikàlva lett. Ás å ezt
mondta, “Azalatt fehár kå volt, grànit. Ás te azt mondtad, ‘A
nap, illetve a fány ezelått Erre mág sohasem vilàgâtott.
Názzátek meg Ezt. Figyeljátek Ezt.”
130 Ez âgy van, mivel a vilàg megformàlàsàban, a vilàg a
vilàgossàg elått lett formàlva. Mi ezt mindnyàjan tudjuk. Isten
a vizek felett mozgott. Ás_ás azutàn a kezdetben Å szãlâtotta a
vilàgossàgot. Ás, termászetbål folyãan, akkor ott abban a
korban, amikor a megformàlàs volt, a vilàgossàg soha nem jätt
arra a kåre.
131 Å ezt mondta, “‘Názzátek meg Ezt. Vilàgossàg ezelått Erre
mág soha nem jätt.’” Amikor mindannyian feljättek, ás
mondtam nekik, hogy figyelják Ezt, azutàn mindannyian
feljättek, hogy belenázzenek.
132 De å azt mondta, hogy mialatt åk belenáztek, å a szeme
sarkàbãl, çgy hiszem âgy mondta, engem figyelt. Elsuhantam
az egyik irànyba, ás elkezdtem Nyugat felá menni, a
naplemente irànyàba; hegynek fel, hegynek le, hegynek fel,
hegynek le, egyre kisebb ás kisebb lettem, ás azutàn teljesen
kimentem a làtãtárbål.
133 Azt mondta, hogy miutàn án ezt tettem, ezt mondta,
“Akkor a testvárek kärbefordultak, ás egy idå utàn ezt
mondtàk, ‘Eltænt? Hovà ment?’” Ás azt mondta, “Náhànyan
erre mentek; náhànyan màsfelá mentek, megint màsok
màsfele.” De nagyon kevesen megmaradtak, ás arra náztek,
amit án mondtam nekik.
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134 Most figyeljátek meg az àlomnak a magyaràzatàt. Amelyrål
án soha egy szãt sem mondtam neki, vagy ezekbål egyikèknek
sem mondtam, egynek sem. De án ezt mondtam, “Igen.” Ás a
szâvem ràzkãdott. Figyeltem. Most a rejtályes âràs^Vàrjàtok,
mert án egy kis idåre elhagyom azt.
135 Nem olyan rágen Beeler Testvár^Beeler Testvár
àltalàban velènk van. Itt vagy Beeler Testvár? Igen, ott van
hàtul. Billy ezt mondta, “Beeler Testvár teljesen fel volt dçlva.
Volt egy furcsa àlma.”
136 Elmentem Beeler Testvárhez, egyik este lementem a
hàzàhoz, amikor náhàny hâvàsra mentem. Ás å ezt mondta,
“Branham Testvár, nekem egy furcsa àlmom volt.” Azt mondta,
“Azt àlmodtam, hogy án lefele mentem egy folyãn nyugati
irànyba. A bal oldalon volt egy çt. Án pedig a bal oldalon
voltam, ás nyugat felá mentem az çton, çgy názett ki, mintha
szarvasmarhàt keresnák. A jobb oldalon tärtánetesen
ászrevettem, miutàn lementem oda, hogy te ott voltàl. Egy nagy
csoport szarvasmarhàt terelgettál, ás odaàt båven volt
tàplàlák.” Ás azt mondta, “Azutàn vetted azokat a
szarvasmarhàkat, ás kezdted åket felfelá hajtani a folyã
melett.” Ás àllâtãlag, nekem bãlintanom kellett felá, hogy
figyeljen azokra a szarvasmarhàkra. Å ezt mondta, “Most ez
kännyæ lesz a szarvasmarhàk szàmàra, án tudom, hogy åk a
kisebb ellenàllàs felá fognak menni. Branham Testvár azonban
azt akarja, hogy åk a folyã jobb oldalàn maradjanak, âgy án
ezen az çton fogok felmenni, ás megakadàlyozom, hogy
àtjäjjenek a folyãn erre az oldalra, ás azon az oldalon tartom
åket.” De å ászrevette, hogy án soha nem kävettem a
szarvasmarhàkat, hanem tovàbbmentem nyugat felá. Å ezt
mondta, “Biztos elment az elkãboroltakat keresni.”
137 Mág el sem mondta az àlmot, ás án màr làttam. Azutàn
pedig figyeljátek meg, hogy å azt mondta, hogy egy kicsit
gyanakodott ràm, ezárt visszament, hogy megnázze. Azt
mondta, hogy án egy szilàrd hegyhez árkeztem ás hirtelen
eltæntem. Szerette volna tudni, hogy mi a baj. Lement. Ás
ekkor ott volt mellette egy kis patak, amely bal felá elàgazott
çgy hiszem, hogy âgy van Beeler Testvár. Igen. Ás ászrevette,
hogy^Az án oldalamnàl ott volt egy borzasztã vâzesás. Akkor
å azt gondolta, hogy án talàn beleestem abba a vâzesásbe, ás_ás
elpusztultam. Azutàn ászrevette, ás azt mondta, hogy
kärbenázett, ás meglàtta annak a vâzesásnek a hatàsàt amely
ebbe az irànyba ment lefele, ás amely egy àrtázi kutat hozott
látre, amely felfelá buzogott, de a vâz mágsem esett vissza a
fäldre. Àtnázett a kis patak, ás a kicsiny folyam felett, ás
kicsiny àllatokat làtott kerek fèlekkel. Ezt mondta, “Azt
hiszem, hogy elveszek egyet.” Ás å àtment azon.
138 Azutàn å elkezdett rãlam gondolkozni. Felmàszott egy kis
dombra, hogy megnázze, hogy van-e ott egy kis keskeny
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sziklaszirt, tudjàtok, melyen án kärbemehettem. De ezt
mondta, “Nem volt ott semmi.” Ekkor å aggãdni kezdett. Ezt
mondta, “Mi tärtánt a testvárènkkel? Vajon mi tärtánt
Branham Testvárrel?” Amikor å megijjedt, akkor azt mondja,
hogy hallott engem beszálni. Fentàlltam egy hegynek a teteján.
Ás elmondtam Beeler Testvárnek egy àlomnak a magyaràzatàt,
melyet án neki nem olyan rágen adtam ás mondtam neki, hogy
vàrjon az Çrra, mert egy napon án talàlkozni fogok vele egy
szigeten. Ás å ott volt.
139 Most az àlomnak a magyaràzata ez. Amennyire az a folyã
nagy volt, az volt az áletnek folyama. Án azon nyugatra
mentem ás å is; mivel å az çton futott lassan^ezen az çton
lefelá. Ás a màsik oldalon pedig sok fæ volt, sok bozãt,
vadrãzsa bokrok ás dzsunggel; de ott azon sok fæ volt. Ez az
ahogy mi az Urat keressèk, ás az Çrnak Tàplàlákàt
neházságeken àt. A szarvasmarhàk terelgetáse; ez a gyèlekezet
volt; megtartva åket azon az oldalon. A szarvamarhàk
valãjàban a sima çton fognak menni, a felekezeten, hacsak
tudnak; az çt felekezetet jelkápezett. Elindâtottam åt fel az çt
oldalàn, hogy ne menjenek egy felekezetbe se.
140 Amennyiben å egy falat làtott, az az hogy teljesen
lehetetlen volt àtmenni, az tartott engem a nyugatra valã
menástål, a kormànyzattal valã adãzàsi ègy. Senki nem ártheti
hogy milyen mãdon kerèlhettem án ki abbãl. Az egy olyan fal
volt, amely engem elzàrt, de az Çr àtvitt engem ás án tçl
voltam azon. Talàlkozni fogok veled Beeler Testvár a szigeten.

141 Nos hàt ezutàn azonnal Roy Roberson Testvár. Roy Testvár,
itt vagy ma este? Igen, án_án azt hiszem^Mi? [Egy testvár
mondja, “Tçl, azon az oldalon.”_Szerk.] Ott azon az oldalon.
Å felhâvott engem, ás volt neki egy àlma. Azt mondta, hogy mi
szarvasmarhàkat terelgettènk. (Nos, ez a harmadik.)
Szarvasmarhàk tereláse. Hasig-árå fæ volt ott, båven volt
tàplàlák. Mi testvárek mindnyàjan egyètt voltunk. Elárkeztènk
egy helyre, hogy ebádeljènk ás akkor Fred Sothmann Testvár
felemelkedett ás ezt mondta, “Illás, a nagy prãfáta fog innen
beszálni ma, dálben.” Azutàn amikor megebádeltènk, akkor
mindenki elment, ás å csodàlkozott, hogy miárt nem vàrtàk
meg, hogy meghallgassàk a beszádet.
142 Most làtjàtok, hogy ez milyen pontosan ässzeillik Jackson
Testvárrel! Làtjàtok, hogy pontosan, pontosan talàlja azt, amit
Beeler Testvár mondott! Senki nem vàrt, hogy megtudja.
143 Figyeljátek meg, käzvetlenèl ezutàn. Collins Testvárnå, itt
vagy? Collins Testvárnå egy àlmot àlmodott arrãl, hogy itt volt
a gyèlekezetben ás egy mennyegzåre kászèltek. Ás akkor å
làtta, hogy a Vålegány bejätt, täkáletes; de a Menyasszony nem
volt nagyon täkáletes, de az mágis a Menyasszony volt; nos, ez
a Gyèlekezet. Ás volt ott, olyan, mint egy çrvacsora, vagy
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egy_egy szolgàlat zajlott itt, mint amikor egy ebád el van
kászâtve. Valahogy ez megragadta åt, mivel Neville Testvár
szolgàlta fel az ebádet a gyèlekezetben, å pedig azt mondta,
hogy ez volt a legjobb Átel, melyet valaha is làtott. Annyira
áhes volt. Az àlomban azt gondolta, hogy talàn å nem kellene
Abbãl egyen, ás a testvárnå, meg Willard Testvár felakartak
menni a Ranch House vengáglåbe, hogy ott egyenek. Ás amikor
azt tetták, akkor a jobb oldalon lávå Vilàgossàg kialudt. Most
ti tudjàtok, hogy mi Ez.
144 Most a Tàplàlák. A Menyasszony nem täkáletes, viszont a
Vålegány täkáletes. A Menyasszony mág nem täkáletes, de a
felszolgàlt Álelem az nem szã szerinti álelem volt, hanem az a
szellemi Tàplàlák, amely nektek màr is szolgàlva van.

Hadd àlljak itt meg csak egy pillanatra a negyedik àlomnàl.
145 Nem emlákeztek Fred Sothmann Testvár, Banks Woods
Testvárek, hogy amikor mi kint voltunk tavaly Arizonàban,
amikor javalina disznãkra vadàsztunk, ás az Çr szãlt? Nem
tudjàtok azokat a dolgokat, melyeket az Çr täkáletesen
megtett, ás megmutatta, hogy mi fog beteljesedni, amint mi
mentènk az çton. Ha ez âgy van, akkor ti ketten testváreim
mondjàtok, hogy “Àmen.” [A kát testvár “Àment”
mond_Szerk.] Soha nem hibàzik.
146 Ás án làttam egy làtomàsban, amikor egy napon autãval
mentènk, akkor az Çrnak egy_egy làtomàsa jätt hozzàm ás án
abban az idåben kászèlåben voltam, hogy amikor hazajäväk,
akkor elmegyek a tengerem tçlra. Ás amikor elmentem a
tengerem tçlra, nos akkor án làttam a hajãn^illetve egy
tengernek a szálát, ahol a hajãk kifelá mentek. Ás volt ott egy
kis alacsony ember, ás ezt mondta, “Elkászâtettem szàmodra
egy csãnakot Branham Testvár.” Ás az egy kicsiny parànyi
kenu volt, çgy_çgy kärèlbelèl harminc centimáter hosszç, de
az hãfehár volt. Ás å azt mondta nekem, “Ez a te szàmodra
van, hogy àtmenj vele.”

“Ãh,” mondtam, “Ez_ez_ez nem elág.”
147 Å ezt mondta, “Ãrànkánt hetven kilomáteres sebessággel
fog menni le-ás-fel itt.” Azaz le-ás-fel a szálen.
148 “De,” mondtam, “ez nem fog engem àtvinni.” Akkor å
letekintett ás ezt mondta, “Menj çgy, mint åk.” Án odanáztem,
ás ott voltak Fred Sothmann ás Banks Woods Testvárek, amint
egy zäldre festett kenuban èltek, melynek a hàtuljàban volt
náhàny kemping felszerelás. Banks Testvár egy ilyen felfelá
fordâtott kalapban volt; Fred Testvárnek pedig oldalra volt
tæzve. Ás å ezt mondta, “Menjál çgy, mint åk.”

Án ezt mondtam, “Nem, Án nem megyek.”
149 Ez az ember pedig azt mondta neki. A kis ember azt
mondta, “Ti hajãsok vagytok?”
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Banks Testvár ezt mondta, “Igen.” Fred Testvár ezt
mondta, “Igen.”
150 De án ezt mondtam, “Åk nem azok. Án egy hajãs vagyok ás
án tudom, hogy án ebbe nem megyek bele, ás bizonyos vagyok
abban, hogy nem megyek arra.”

Å ezt mondta, “Nem mász velèk?”
Án ezt mondtam, “Nem, nem.”

151 Nos án megfordultam. Ás akkor a dokkon lávå kis emberrål
kiderèlt, hogy az án jã testvárem, Arganbright Testvár.
152 Visszatártem ebbe a làtomàsba ás ott volt egy kis hosszç
ápèlet. Ás azutàn egy Hang ezt mondta nekem. (Ti
mindannyian emlákeztek erre, illetve sokan.) Egy Hang ezt
mondta nekem, “Hozzàl be Tàplàlákot. Raktàrozd el. Ez az
egyetlen mãdja annak, hogy megtartsd azokat itt, hogy Álelmet
adsz nekik.” Án behoztam, behoztam, nagy hordãkat hoztam
be a legszebb rápàkkal ás a legszebb zäldságekkel, meg
dolgokkal, melyeket valaha is làttam. Most emlákeztek erre a
làtomàsra? [A gyèlekezet “Àment” mond_Szerk.]
153 Nos, kásåbb elmondtam nektek, hogy mi volt a magyaràzat.
Nekem a svàjci Zèrich-be kellett mennem Arganbright
Testvárrel egy ät napos ässzejävetelre. Elmondtam a
testváreknek, mág mielått megtärtánt, “Nem fogok elmenni.”
Welch Evans Testvárrel voltam ott lent, amikor Az a
magyaràzatot adta.
154 Egyik este azt hiszem hogy Welch Testvár eljätt ás elvitt
engem, egy horgàszati çtra mentènk, ás azt mondta, hogy
Arganbright Testvár hâvott engem. Án ezt mondtam, “Rendben
van, itt van. Åk el fognak engem utasâtani.” Ás sokszor^
155 Nem Miner Testváren àt; å az egyik legragyogãbb baràt. De
náha, ha åk csupàn^Ha çgy gondoljàk, hogy te valami olyant
fogsz prádikàlni, amely az å tanâtàsukkal szemben àll, akkor
åk egyszeræen azt mondjàk, hogy azárt mász oda, hogy baràti
kärt csinàlj. Ás ezt mondtàk^
156 Arganbright Testvár felhâvott engem, ás ezt mondta,
“Branham Testvár,” áppen amit a Szellem mondott. Azt
mondta. “Gyere el, ás hozd el magaddal a feleságedet is,” azt
mondta, “mivel nem fog kelleni tçl hosszç ideig prádikàlnod,”
azt mondta, “mivel çgy gondolom, hogy táged csak egy estáre
tesznek be.” Ás ezt mondta, “Esetleg azt az egyet sem fogod
prádikàlni.”

Án ezt mondtam, “Nem.”
157 “Nos,” mondta å, “gyere el te ás a feleságed, mindannyian
gyertek el, làtjàtok, ás ha eljättäk, akkor án elviszlek
benneteket egy çtra. Ãh, az án feleságem ás a te feleságed, ás
mindannyian fel fogunk menni Svàjcon àt ás egászen àt
Palesztinàba.”
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Án azt mondtam, “Nem.”
158 Nekem meg volt a magyaràzat. Mondtam Welch
Testvárnek, vagy Fred Testvárnek, ás neki, “Reggel meg fogom
mondani, de elåszär a feleságemnek kell valamit mondania.”
Ás amikor felhâvtam a feleságemet, akkor å nem akart menni.
Án ezt mondtam, “Ime itt van.” Làtjàtok?
159 Most az a kis fehár csãnak, az az egy ässzejävetel volt.
Semmi baj nincs, ha bàrhovà elmegyènk itt a parton egy
ässzejävetellel, de az nem elág arra, noha az fehár ás jã volt,
hogy elhâvjanak engem a tengeren tçlra.
160 Fred ás az a testvár ott, jelkápezve a làtomàsban, amit åk
jelkápeztek, “Tçristakánt menj, kedvtelásbål.” Engem azonban
az nem árdekelt. Az, hogy tagadtam hogy åk hajãsok, azt
jelentette, hogy åk nem voltak prádikàtorok. Án azonban egy
prádikàtor voltam.
161 Azutàn az a Tàplàlák abban a kis hosszç ápèletben. Án
nem mentem a tengeren tçlra; visszatártem ehhez a kis
ápèlethez, ás kászâtettènk a piramisokrãl meg mindenrål täbb
tucat hangszalagot azárt, hogy megmutassuk az embereknek
azt az ãràt, amelyben álènk.
162 Most ezt is hasonlâtsuk ässze a täbbiekkel, az àlmokkal. Ez
egy làtomàs volt. Az Álelem, itt van. Ez az a hely.
163 Figyeljátek meg, hogy azutàn mi tärtánt. Azonnal miutàn a
negyedeik làtomàs eljätt, illetve a negyedik àlom, amely el lett
mondva nekem, akkor megárkezett Parnell Testvár. Å itt van
valahol, ápp itt. Ás Billy nem volt itt ás az az ember dèhängätt.
Å Bloomingtonbãl van çgy hiszem, vagy Betfordbãl. [Egy
testvár azt mondja, “Lafayette-bål”_Szerk.] Laffayttáben tart
ässzejäveteleket. Neki volt egy àlma, ás lejätt Woods
Testvárhez. Ezt mondta, “Egyszeræen nem mehetek el mellette.
El kell hogy mondjam, el kell hogy mondjam Branham
Testvárnek. Ez zaklat engem.”
164 Ás Isten tudja, hogy ezek käzben egyetlen àlom sem volt.
Egyszeræen çgy jättek, hogy egy, kettå, hàrom, nágy, ät, hat.
165 Parnell Testvár azt mondta, “Volt egy furcsa àlmom. Azt
àlmodtam, hogy akartam ott fent egy ässzejävetelt. Ás
valamikáppen itt volt egy ässzejävetel egy çjszeræ
gyèlekezetben.” Ás ezt mondta, “Ez az çj gyèlekezet,” hogyan
jätt ki az, hogy å csodàlkozott, hogy azok miárt nem mækädtek
egyètt a kettå käzätt, vagy valami ezen a mãdon. Ás azt
mondta, hogy å itt àllt, amâg, “Nos, án itt láván. Án egyszeræen
vàrni fogok, ás maradnni a szolgàlatokra.” Ás azt mondta, “Az
ápèleten àt egy ember jätt egy barna ältänyben, nàla egy
känyvvel. Çgy hiszem, hogy å ârta azt.” Azt mondta Parnell
Testvárnek, ezt mondta, “Ez egy zàrt ässzejävetel. Ez csak a
diakãnusoknak ás megbâzottaknak van.” Nos, å valahogy egy
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kicsit sártettnek árezte magàt. Igy azutàn kiment az çj
gyèlekezetnek ajtajàn, a gyèlekezetbål, amely fel lett hçzva,
illetve ez ki lett javâtva, àtápâtve. Amikor pedig kiment, akkor
havazott, rossz idå, táli idå volt.

Ezek käzèl az emberek käzèl senki nem tudott errål.
166 Amikor kiment az ajtãn, akkor án ott àlltam ás nyugat felá
náztem. Ezt mondtam, “Ne árezd sártve magad Parnell Testvár.
Án irànyâtani foglak, hogy mit tegyál.”
167 Ás Parnell Testvár ás bàrki a täbbiek käzèl tudja, hogy án
mág soha nem mondtam nekik semmilyen magyaràzatot. Ez
ápp most van; de án làttam azt, mikäzben åk mesálták azokat.
Ászrevetted azt, Parnell Testvár, hogy án milyen gyorsan
mentem ki onnan? Azárt volt hogy ne kelljen elmondanom
neked. Tovàbb mentem fel, ás semmit nem mondtam Woods
Testvárnek vagy bàrki màsnak, senkinek. Csak hagytam, mivel
làtni akartam, hogy mire vezet. Hallottàtok az utãbbi idåben,
amint mondtam, “Valami zavar?” Ez az ami volt.
168 Azutàn Parnell Testvár azt mondta, hogy án ezt mondtam
neki, “Parnell Testvár, indulj. Ás az elså hely ahovà te meg
fogsz árkezni, az Zipporah lesz.” Zipporah, “Zipporah,” ami
kätåjelet, vagy àllj, vagy valamit jelent. Ezt mondtam, “Ne
maradj ott. Azutàn menj tovàbb ás ott fogsz talàlni egy
äregasszonyt; ne àllj meg ott. Menjál ismát, ás fogsz talàlni egy
igazàn äregasszonyt; ne àllj meg ott se.” Ás egász idå alatt amâg
án beszáltem, mi vágig hãban mentènk. Ás ezt mondtam,
“Menjál, amâg meg nem talàlod a Feleságemet. Ás amikor
megtalàlod Åt, akkor àllj meg ott!” Ás azt mondta, hogy ekkor
ászrevette hogy mi kint voltunk a hãbãl, a sivatagban. Án
pedig eltæntem. Å visszatekintett ás làtta a feleságát, amint egy
kçtbãl vizet pumpàl, náhàny lelkász pedig ràngatta åt, hogy
elhçzzàk åt a szivattyçtãl. Az asszony figyelte åt. Ás å pedig
felábredt.
169 Itt van a te àlmodnak a magyaràzata. Elmondhattam volna
neked ezt aznap este, de egyszeræen elfordultam. Amennyiben
az az Zipporah, ás egy idås asszony, ás egy màsik nagyon
nagyon äregasszony, ezek gyèlekezetek. Làtjàtok? Ás,
Zipporah, aki valãjàban Mãzesnek a feleságe volt, Zipporah, ás
figyeljèk meg, hogy án azt mondtam neki, hogy ne àlljon meg
azoknàl, nem szàmât hogy mennyire äregek åk. Azok
szervezetek. Ne àlljatok meg azoknàl. Åk megálták az idejèket.
Amikor azonban a Feleságemre kerèl a sor, ami az án
Gyèlekezetem, amelyhez Jázus Krisztus kèldätt engem
ezekben az utolsã napokban, ás âme itt van, “Àlljatok meg
Ott!” Án pedig nyugatra mentem.
170 Azutàn Steffy Testvárnå. Å talàn nincs itt, mivel å a
kãrhàzban volt. Án nem tudom^Itt van Steffy
Testvárnå^Igen, itt van. Steffy Testvárnå eljätt a hàzamhoz
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imàdsàgárt, mielått bement a kãrhàzba mætátre, hogy Isten
segâtse meg åt, ás àldja meg. Ás az biztos, hogy Å meg is
àldotta.

Ás ezt mondta, “Volt egy furcsa àlmon, Branham Testvár.”
Án ezt mondtam, “Igen?”

171 Å ezt mondta, “Azt àlmodtam, hogy kint voltam Nyugaton.
Ás án^Ez a hatodik. Ás ezt mondta, “Azt àlmodtam, hogy
kint voltam Nyugaton, ás az egy gärdèlå vidák volt. Ás amikor
odanáztem, egy hegyen àllva, ott volt egy egászen äregember
hosszç fehár szakàllal ás ami haja volt, az egászen lenått az
arcàba. Ás be volt burkolãzva egy fehár-valamibe egy
käntäsbe,” azt mondta, “ás a szál fçjta azt.” Azt hiszem, hogy
âgy van Steffy Testvárnå, valahogy âgy. Ás å ezt mondta,
“Egyre käzelebb hçzãdtam. Å a hegy teteján àllt ás Kelet felá
figyelt.” Ás ezt mondta, “Szerettem volna tudni, hogy ‘Ki ez az
äregember?’”. Ás egyre käzelebb ás käzelebb ment. Ás amikor
pedig käzel árt, akkor felismerte, hogy ki volt az. Az a
halhatatlan Illás volt, a prãfáta, amint ott àllt fent ás Kelet felá
názett.
172 Å ezt mondta, “Làtnom kell åt.” Neki volt egy szèkságe. Ás
felszaladt a hegyre, ás ott leesett hogy beszáljen hozzà az Illás
náven. Ás azt mondta, hogy amikor beszált^Akkor hallotta,
hogy egy hang ezt mondja, “Mit akarsz, Steffy Testvárnå?” Ás
az án voltam.
173 A te àlmod ápp beteljesedett Steffy Testvárnå. Mivel
käzvetlenèl azutàn, ás Louisville-be mentem. Amire neki
szèkságe volt, az az ima volt. Làtjàtok? Ás å mindenen rendben
àtment a kãrhàzban; ás az a rãlam szãlã jel, amint nyugatra
mentem, kelet felá figyelve a nyàjamra. Figyeljátek. Amikor^
174 Án Louisville-be mentem. Ás amikor visszajättem, akkor
valahogy a kapuban indultam, a kapum elått pedig
munkagápek voltak. Goynes çr, a vàrosi utcàbãl innen ment
felfelá az utcàn. Azt mondta, “Billy, gyere ide.” Ezt mondta,
“El kell hogy tàvolâtsd a kapudat meg a dolgokat, a kerâtást,
kåkerâtást ás a kapukat.”

Án azt mondtam, “Nos rendben van Bill.” Ezt
mondtam, “Meg_meg fogom tenni. Mikor?”
175 Å ezt mondta, “Meg fogom neked mondani. Tudatni fogom
veled, hogy mikor.” Án ezt mondtam^ “Mindjàrt az áv eleján
fogjàk elkezdeni a munkàt.”

Án ezt mondtam, “Rendben van.”
176 Igy án elindultam visszamenni a hàzba, ás a feleságem azt
mondta, “Gyorsan el kell menni az álelmiszerboltba.”
Lementem az utcàn. Ás egy fiç, Raymond King, aki egy vàrosi
márnäk. Án mindig çgy hâvtam åt, hogy “Sàros Fèl.” Mivel
amikor kicsiny gyermekkánt egyètt fèrädtènk, akkor å fèlän
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talàlt egy fickãt egy sàrcsomãval. Ás mi åt mindig “Sàros
Fèlnek” neveztèk. Å käzvetlenèl a käzelemben lakik, az utca
aljàn, çgy_çgy a màsodik hàzban Woods Testvár alatt.

Ás âgy án ezt mondtam, “Sàros, gyere màr ide egy
percre.”

Å ezt mondta, “Rendben van, Billy.” Ás àtjätt oda.
Án ezt mondtam, “Az a karã, amelyet te levertál?”

177 Å ezt mondta, “Billy, ezek az egászet el fogjàk venni!” Az
mondta, “Mind ezeket a fàkat, ezeket a kerâtáseket, ás minden
màst el kell mozdâtani.”
178 Án ezt mondtam, “Nos, a márnäk mondta nekem, hogy az
án ingatlanom az çt käzepáig jätt.”
179 Å ezt mondta, “Igen, de åk azt fel fogjàk hasznàlni.
Mindenesetre el fogjàk venni.” Mondta, “Az enyámet is.”
180 Án ezt mondtam, “Nos, Woods Testvár egy_egy kåmæves,
ás” mondtam, “án_án mindjàrt szãlok neki, hogy jäjjän ás
mozdâtsa el ezt nekem.”
181 Å ezt mondta, “Billy, ne nyçlj hozzà. Hadd csinàlja azt a
vàllalkozã. Ez a lelkászi hàz, nem?”

Mondtam, “Igen, uram.”
Å ezt mondta, “Hadd csinàljàk åk.” Mondta, “Te tudod,

hogy án mire gondolok.”
Án ezt mondtam, “Igen.”

182 Elfordultam, ás ilyen gyorsan valami eltalàlta. [Branham
Testvár pattint az ujjàval_Szerk.] Hazamentem, bementem a
dolgozã szobàmba, ás felvettem azt a känyvet, ás âme ott volt.
Azok nem betontämbäk voltak; kävek voltak. Azt mondtam,
“Máda, kászèlj el.”
183 Hat egyenes àlom, ás azutàn a làtomàs betetåzte azt.
“Amikor ezek a dolgok megtärtánnek, akkor fordulj nyugatra.”
184 Felhâvtam Tucson-t. Norman Testvárnek van egy helye.
Nem tudom, hogy hovà megyek. Nem tudom, hogy mit tegyek.
Án csupàn egy^Án àllok. Nem tudom, hogy mit tegyek. Egy
olyan otthont hagyok el, melyárt nem kell bárletet fizetnem. A
fizetásem szàz dollàr egy hátre. Ás majdnem szàz dollàrt kell
fizetnem havonta a hàzárt. Án itt a testváreimmel ás
testvárnåimmel vagyok, ahol szeretnek. Ás megyek, nem
tudom, hovà. Nem tudom, hogy miárt. Nem tudom
megmondani nektek, hogy miárt. De csak egyetlen dolog van
amit tudok, csak kävetni azt, amit Å mond. Nem tudom, hogy
merre forduljak, hogy mit tegyek. Ez nem az án^
185 Azt hiszem, Àbrahàm âgy árzett, amikor az Çr mondta
neki, “Menj àt a folyãn.” Å nem tudott mi màst tenni csak
idåzni, elvàlasztani magàt. Án nem tudtam, hogy mit tegyek.
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186 A mçlt szombaton reggel, tegnap volt egy hete, kärèlbelèl
hàrom ãrakor hajnalban felkeltem. Vizet ittam, betakartam
Jãzsefet a szobàjàban. Azutàn pedig visszamentem, ás
lefekèdtem. Majd elaludtam. Amikor elaludtam^Most án
ezeket a kis àlmokat meg dolgokat fálreteszem, hogy làssàtok
annak a hàtterát, amit mondani akarok. Betakartam Jãzsefet,
visszamentem, lefekèdtem ás elaludtam. Ás egy àlmot
àlmodtam.
187 Azt àlmodtam, hogy làttam egy embert, akinek az apàmnak
kellett volna lennie, noha å egy nagy darab fárfi volt. Ás làttam
egy asszonyt, akinek az anyàmnak kellett volna lennie;
csakhogy nem çgy názett ki, mint az anyàm. Ez az ember
nagyon gonosz volt a feleságáhez. Volt egy hàromszägletæ
botja, ahogy å azt kihasâtotta. Ás csinàlt egy^Tudjàtok, egy
hasàbfa, felhasogatsz egy ränkät, ás âgy abbãl egy
hàromszägletæ darab lesz. Ás valahànyszor ez az asszony
elkezdett volna felàllni, akkor å megragadta a nyakànàl ás a
fejáre csapott, ás leètätte åt. Azutàn å ott fekèdt, zokogott ás
sârt, majd çjra megprãbàlt felàllni. Ez a fárfi bèszkán jàrkàlt
kärbe a mellát kidèllesztve, egy nagy darab alak volt. Amikor
pedig az asszony çjra felprãbàlt àllni, akkor ez az ember
megfogta åt a nyakànàl, vette az å hàromszägletæ fàjàt, ás
azzal a fejáre csapott, leètätte åt. Visszasátàlt, kidèllesztette a
mellát, mintha valami nagy dolgot tett volna.
188 Án ott àlltam, ás figyeltem ezt. Ezt gondoltam, “Án nem
tudok megbârkãzni ezzel az emberrel. Å tçl nagy. Egyábkánt
pedig neki az án papàmnak kellene lennie, de å nem az án
papàm.” Ás ezt mondtam, “Nincs joga ahhoz, hogy egy
asszonnyal âgy bànjon.” Egy kicsit valahogy felgerjedtem rà.
Igy, azutàn, hirtelen elág bàrtosàgot gyæjtättem, ás odamentem
hozzà, megragadtam åt a gallárjànàl, ás megfordâtottam. Ás ezt
mondtam, “Nincs jogod ètni åt.” Amikor pedig án ezt
mondtam, akkor izmaim nåttek. Çgy náztem ki mint egy ãriàs.
Ás az ember rànázett azokra az izmokra, ás akkor megijedt
tålem. Án ezt mondtam, “Ha mág egyszer megètäd åt, akkor
velem gyælik meg a bajod.” Akkor pedig å valahogy habozott
çjra megètni az asszonyt. Ekkor felábredtem.
189 Egy kis ideig ott fekèdtem. Azt gondoltam, “Mi ez? Furcsa,
hogy án efelål az asszony felål àlmodtam.” Egy pillaton belèl
jätt az Çr. Megkaptam a magyaràzatot.
190 Az asszony a mai vilàg egyhàzàt jekápezi, ez egász vilàgát.
Án egyenesen ebbe az ässzevisszasàgba szèlettem, ás âme itt
vagyok. Neki egy_egy fajta anyànak kellene lennie^ha å a
paràznàk anyja, án azonban egyenesen ebbe szèlettem bele. Az
å^Fárje pedig a felekezetek, melyek irànyâtjàk åt. A nàla
lávå hàromszägletæ husàng a hamis nevekben lávå hàromsàgi
keresztság. Ás valahànyszor az asszony megprãbàl
felemelkedni, ahogy a gyèlekezet elfogadja az Igazsàgot, akkor
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å leèti a bottal. Persze mivel å olyan nagy volt, án
megfordultam, egy kicsit fáltem tåle. Ás azutàn mágis
nekirontottam, ás azok az izmok hit-izmok voltak. Ez
gondolkoztatott, “Ha Isten velem van, ás Å tud adni nekem
izmokat, akkor àlljak fel árte. ‘Ne èsd täbbá åt!’”
191 Dálelått tâz ãra lehetett, amikor a feleságem megprãbàlt
bejänni a szobàba, ás az tärtánt. Azon a dálelåttän án
belementem egy làtomàsba, ás valahogy^Most emlákezzetek
arra, hogy ez nem egy àlom volt.
192 Kèlämbság van az àlmok ás a làtomàsok käzätt. Àlmok
akkor vannak, amikor te alszol. Làtomàsok akkor vannak,
amikor te nem alszol. Mi âgy szèlettènk. Az àtlagos emberi
lány, amikor àlmodik, akkor az å tudatalattijàban van. Ás az
å tudatalattija messze tàvol van tåle. Árzákszervei aktâvak
mindaddig, amâg å az elså tudatàban van. Ebben a tudatban
te termászetes vagy; làtsz, âzlelsz, árzel, szagulsz, hallasz.
Amikor azonban te a tudatalattidban vagy alvàs alatt, akkor
te nem làtsz, nem âzlelsz, nem árzel, nem szagolsz vagy nem
hallasz. De van valami, amikor àlmodsz, hogy visszatársz
ebbe a tudatba. Van egy emlák, amelyre te emlákszel hogy
valamit àlmodtàl ávekkel ezelått. Egy àtlagos emberi lány âgy
van.
193 Amikor azonban Isten elåre elrendel valamit, akkor ez a
tudatalatti nincs messze tàvol innen, a làtã szàmàra, hanem
mind a kát tudat käzvetlenèl egyètt van. A làtã egy
làtomàsban nem alszik el. Mág mindig benne van az
árzákszerveiben, ás làtja azt.
194 Egyik nap magyaràztam ezt náhàny orvosnak. Ás åk
felàlltak ás ezt mondtàk, “Csodàlatos. Ilyen dologra soha mág
csak nem is gondoltunk.” Amikor hullàm vizsgàlaton voltam,
ás åk azt mondtàk, hogy án^Åk soha ilyent mág nem làttak.
Làtjàtok. “Nos,” åk ezt mondtàk, “Ännel valami tärtánik.” Ás
án ezt mondtam. Elmondtam nekik. Azt mondta, “Ez az,
pontosan.” Làtjàtok?
195 A kát tudat käzvetlenèl egyètt van. Semmi olyan, amit án
tehetnák, ás ez nem tesz engem täbbá, mint bàrki màs. Ez
csupàn az, hogy Isten âgy alkotta. Te nem alszol el. Käzvetlenèl
itt vagy, ápp mintha elaludnàl. Itt àllsz ás kinázel âgy.
196 Ás mindnyàjan làttàtok ezt szerte a vilàgon. Nem alszol el.
Az emelványen àllva, beszálve az emberekkel, hallotok engem,
amint bemegyek a làtomàsokba, majd visszajäväk. Amikor
veled utazom egy autãban, vagy bàrhol màshol, ás elmondok
neked dolgokat, melyek meg fognak tärtánni; ez soha nem
hibàzik, soha nem hibàzott. Làtta màr valaki hogy hibàzott
volna? [A gyèlekezet mondja, “Nem.”_Szerk.] Nem, uram.
Nem hibàzhat. Mindaddig, amâg ez Isten, nem fog hibàzni.
Figyeljátek meg, hogy käzvetlenèl az emelványen, ezrek,
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tâzezrek emberei elått, mág màs nyelveken is, melyeket án mág
csak nem is tudok beszálni, de mágsem hibàzik. Làtjàtok? Ez
Isten!
197 Nos, ebben a làtomàsban, illetve ahogy mondtam, án
odanáztem, ás làttam egy furcsa dolgot.
198 Most çgy tænt, mintha a kisfiam, Jãzsef mellettem lett
volna. Hozzà beszáltem. Most ha ti a làtomàst igazàn alaposan
megfigyelitek, akkor làtni fogjàtok, hogy miárt àllt ott Jãzsef.
199 Án odanáztem, ás volt ott egy nagy bokor. Ás ezen a bokron
madaraknak egy_egy csoportja, kicsiny madarak, çgy màsfál
centi hosszçak, ás màsfál centimáter magasak. Åk kis
veterànok voltak. Kis tollaik le voltak verve. Ketten vagy
hàrman voltak a felså àgon, hatan vagy nyolcan a kävetkezå
àgon, ás tizenäten vagy huszan voltak a kävetkezå àgon; lefelá
piramis formàt alkotva. Azok a kis lányek, kis hârnäkäk, ás
elág jãl ki voltak merèlve. Keleti irànyba figyeltek.
200 Án pedig Tucson, Arizonàban voltam a làtomàsban, mert
çgy vágezte az Çr, hogy nem akarta, hogy ne làssam, hogy hol
volt az. Bogàncsot szedtem el magamrãl a sivatagban. Ezt
mondtam, “Most án tudom, hogy ez egy làtomàs, ás tudom,
hogy Tucson-ban vagyok. Ás azt is tudom, hogy ezek a
kismadarak valamit jelkápeznek.” Ás åk kelet felá figyeltek.
Hirtelen felrepèltek, ás elmentek kelet felá.
201 Mihelyt åk elmentek, akkor nagyobb madaraknak egy
csoportja jätt. Çgy náztek ki mint a galambok, áleshegyæ
szàrnyaik voltak, valamilyen szèrke szânæ, egy kicsit
vilàgosabb szânæek voltak, mint ezek az elåzå kis hârnäkäk. Ás
ezek is gyorsan kelet felá mentek.
202 Mihelyt kikerèltek az án làtãkärämbål, akkor
megfordultam, hogy nyugat felá názzek, ás akkor tärtánt. Egy
olyan robbanàs volt, amely tánylegesen megràzta az egász
fäldet.
203 Most ezt ne mulasszàtok el. Ás ti a hangszalagnàl, legyetek
bizonyosak abban, hogy ezt helyesen ártitek.
204 Elåszär egy robbanàs. Azt gondoltam, hogy çgy hangzik,
mint egy hangrobbanàs, vagy bàrhogyan is nevezitek azt,
amikor a repèlågápek àtlápik a hangsebesság hatàràt, ás az a
hang visszajän a fäldre. Egyszeræen megràzta, mâg, robajlott,
minden. Azutàn egyszeræen lehetett egy_egy_egy nagy
mennydärgás csattanàsa, ás villàmlàsszeræ; a villàmlàst nem
làttam. Csupàn a nagy robbanàst hallottam, amely eldurrant,
ami çgy tænt, hogy tålem dálre ment ki, Mexikã irànyàba.
205 De az megràzta a fäldet. Ás amikor ezt tette, án mág mindig
nyugat felá figyeltem. Ás egászen az Äräkkávalãsàgba, án
làttam valamilyen käzeledå csoportosulàst. Çgy làtszott,
mintha kis pontok lettek volna. Nem lehetett kevesebb, mint
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ät, ás nem täbb, mint hát. De åk egy piramis formàban voltak,
çgy mint ahogy ezek a hârnäkäk jättek. Ás amikor az volt,
akkor a Mindenhatã Istennek Ereje felemelt engem, hogy
talàlkozzam Velèk.

206 Làthatom mág Azt. Mág nem hagyott el engem. Nyolc nap
telt el, ás án mág mindig nem tudom elfelejteni azt. Mág semmi
nem zaklatott fel engem annyire, mint ez. A csalàdom
elmondja nektek.

207 Làthattam azokat az Angyalokat, a hàtrafelá-hajlã
szàrnyakat, amint gyorsabban repèltek, mint a hang. Az
Äräkkávalãsàgbãl jättek egyetlen szempillantàs alatt.
Kevesebb mint egy szempillantàs. Cak egy csillanàs, ás åk ott
voltak. Nem volt idåm szàmolni. Nem volt idåm, csak arra,
hogy odanázzek. Hatalmas, nagy erås Angyalok, hãfehárek;
szàrnyaik elåre kinyçjtva, ás fejek. Ás Åk egy fètyèlå hangot
hallattak a szàrnyikkal. Ás akkor án felragadtattam ebbe a
piramis alakç csoportba.

208 Azt gondoltam, “Nos, ez az.” Teljesen elzsibbadtam. Ás
ezt mondtam, “Ãh Istenem! Ez azt jelenti, hogy lesz egy
robbanàs amely megäl engem. Án most az utam vágán vagyok.
Nem szabad elmondanom a csalàdomnak, amikor ez a
làtomàs eltàvozik. Nem akarom, hogy tudjàk ezt. De a
Mennyei Atya tudatta velem most, hogy idåm váget ár. Nem
fogom elmondani a csalàdomnak, hogy ne aggãdjanak
felålem, ‘Mivel az Çr elhatàrozta.’ Ás ezek az Angyalok ártem
jättek, ás án hamarosan meg leszek älve egy valamilyen
robbanàsban.”

209 Azutàn hozzàm jätt, mialatt án ebben a csoportban voltam,
“Nem, nem errål van szã. Ha ez megält volna táged, akkor
megälte volna Jãzsefet is.” Án pedig hallottam, amint Jãzsef
hâvott engem.

210 Nos azutàn çjra megfordultam. Ezt gondoltam, “Uram
Istenem, mit jelent ez a làtomàs?” Ás csodàlkoztam.

211 Ás akkor hozzàm jätt, (nem egy hang) csupàn hozzàm jätt.
“Ãh! Ezek az Çrnak Angyalai eljännek, hogy àtadjàk nekem az
án çj kèldetásemet.” Ás amikor án ezt gondoltam, akkor
felemeltem a kezeimet ás ezt mondtam, “Ãh Çr Jázus, mit
akarsz, hogy tegyek?” Ás a làtomàs elhagyott. Majdnem egy
ãràn àt nem tudtam árezni.

212 Most ti emberek tudjàtok azt, hogy mik az Çrnak az
àldàsai. Az Çrnak Ereje azonban ässzesságáben màs, az
Çrnak Ereje ilyen helyzetekben. Án Azt sok, sok alkalommal
áreztem ezelått a làtomàsokban, de soha çgy mint akkor.
Olyan árzás, mint egy tiszteletteljes fálelem. Annyira meg
voltam ijedve, mâg lebánultam, ezeknek a Lányeknek a
jelenlátáben.
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213 Án az Igazsàgot mondom. Amint Pàl mondta, “Nem,
hazudok.” Soha nem kaptatok el, hogy valami helytelent
mondtam volna, valami ilyenrål. Valami tärtánni fog.
214 Azutàn egy idå utàn án ezt mondtam, “Çr Jázus, ha án meg
leszek älve, akkor tudasd velem, âgy nem mondom el azt a
csalàdomnak. De ha valami màs, akkor tudasd velem.” Semmi
vàlasz nem jätt.
215 Miutàn a Szellem elhagyott engem, çgy fál ãràja, azt
hiszem, vagy täbb, ezt mondtam, “Uram, ha tehàt ez lesz az,
hogy án meg leszek älve, ás Te befejezted velem a fäldän, ás_ás
án most Haza fogok vitetni; ami ha âgy van, akkor ragyogã. Ez
rendben van. Igy,” ezt mondtam, “ha âgy van, akkor tudasd
velem. Kèldd vissza ràm a Te Erådet çjra, akkor án tudni
fogom, hogy ne mondjam el a csalàdomnak, vagy bàrki
màsnak, mivel Te eljässz ás elakarsz engem ragadni.” Ás án^
Ás semmi nem tärtánt. Vàrtam egy ideig.
216 Azutàn ezt mondtam, “Çr Jázus, ha ez nem azt jelenti,
hanem azt jelenti, hogy Te tartogatsz nekem valamit, amit án
megtegyek, ás azt nekem kásåbb jelented ki, akkor kèldd el a
Te Erådet.” Ás Az majdnem kiragadott engem a szobàbãl!
217 Valahol a sarokban talàltam magamat. Hallottam a
feleságemet valahol, amint megprãbàlja ràzni az ajtãt. A
hàlãszoba ajtaja be volt zàrva. Ás ott volt egy Biblia amely ki
volt nyitva, ás az^olvastam, nem tudom, de ott volt azt
hiszem a Rãmai levál 9. Rásznál, az utolsã vers.

^Ime lefektetek Sionba egy szegletkävet, egy
botrànkozàsnak kävát, egy dràga szegletkävet, ás aki
csak hisz Åbenne, az nem szágyenèl meg.

218 Ás ezt gondoltam, “Furcsa, hogy án ezt olvastam.” A
Szellem mág mindig a hatàsa alatt tartott engem a szobàban!
Bezàrtam a Bibliàt ás ott àlltam.
219 Odamentem az ablakhoz. Kärèlbelèl tâz ãra volt nappal,
vagy täbb. Ás felemeltem a kezeimet, ás ezt mondtam, “Uram
Istenem, nem ártem. Ez egy furcsa nap a szàmomra. Ás án
majdnem magamon kâvèl vagyok.”
220 Ezt mondtam, “Uram, mit jelent ez? Hadd olvassam el ezt
çjra, hogy ha ez Te vagy.” Most ez áretlennek hangzik. Felvettem
a Bibliàt ás kinyitottam. Ás ott volt çjra, ugyanazon a helyen, Pàl
amint mondja a zsidãknak, hogy åk megprãbàltàk^mondja a
Rãmaiaknak, hogy a zsidãk megprãbàltàk cselekedetek àltal
elfogadni Azt, viszont ez hit àltal van, hogy mi Ezt hisszèk.
221 Nos, azãta nekem egy borzalmas idåszakom van. Most
làtjàtok, hogy hol àllok. Nem tudom, hogy mi tärtánik. Nem
tudom, hogy mit mondjak.
222 De most, mostantãl kezdve a kävetkezå tizenät vagy hçsz
percben, hadd prãbàljak valamit mondani most itt.
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Emlákezzetek arra, hogy ezek a làtomàsok egyetlen egyszer sem
távedtek. Most egy pillanatra venni fogom az Iràshelyet, ha
ászreviszitek a Jelenásek 10. rászáben.Most hadd mondjam ezt.
Ha a làtomàs Szentâràs szerinti, akkor csak az Iràs àltal lehet
ártelmezni. Ás azutàn án azt akarom, hogy rakjàtok ezt ässze.
223 Ás most, ti a jelenlávåk, ás ti a hangszalagnàl, legyetek
bizonyosak abban, hogy çgy mondjàtok, ahogy án is mondom
ezt, mivel ezt nagyon kännyen fálre lehet árteni.
224 Sietek? [A gyèlekezet mondja, “Nem”_Szerk.] Rendben
van. Csak^Käszänäm, hogy olyan nyugodtak ás kedvesek
vagytok

Most, “A hetedik angyal^”
225 Most, uraim, (ahogy án ezt câmeztem) ez a vágidå jele? Hol
álènk? A napnak melyik idåszaka van most? Mint a kimerèlt
bârkãzã ájjel, emelve ás forgatva az ãràt, hogy megnázze, hogy
mennyi az idå, felkapcsolva a vilàgâtàst. Az imàm ez, “Istenem,
hadd kapcsoljuk be a Vilàgâtàst.”
226 Án egy borzasztã helyzetben vagyok, ha csak tudnàtok.
Emlákezzetek, án az Çr Neváben mondom, án nektek az
igazsàgot mondtam, ás valami tärtánni fog.
227 Nem tudom. Most ti a hangszalagnàl ártsátek ezt. Án nem
tudom. Án meg fogom prãbàlni. Ami tegnap jätt hozzàm amint
án a dolgozãszobàmban èltem. Nem mondom, hogy ez az
igazsàg; csupàn valami ami az án szâvemben mozgott, amint a
szobàban jàrkàltam.
228 Le_le kellett volna mennem, egy kis idåre kikapcsolãdni ás
talàlkozni Charlie-val, ás elmenni vadàszni vele egy napot,
mielått elvàlnànk egymàstãl.
229 Hadd mondjam ezt el, hogy csupàn azárt, mert án nyugatra
megyek, ez nem azt jelenti, hogy án elhagyom ezt az imahàzat.
Ez az a gyèlekezet, melyet az Çr Isten adott nekem. Itt van az
án szákhelyem. Ez az, ahol án maradok. Án csak annak a
parancsnak engedelmeskedve megyek, amely nekem làtomàs
àltal lett adva. A fiam Billy Pàl a titkàrom marad. Irodàm
áppen itt lesz ebben a gyèlekezetben. Isten segâtságável án itt
leszek, amikor^ez a dolog be lesz fejezve, hogy prádikàljam a
Hát Pecsátet. Ás valahàny hangszalagot kászâtek, vagy bàrmi
màst, az áppen itt ebben a gyèlekezetben lesz elkászâtve. Ás
ápp itt, amennyire csak tudom, ez az a hely, ahol án nagyobb
szabadsàggal tudok prádikàlni mint bàrmely màs helyen a
vilàgban, mivel az embereknek ez a csoportja itt hiszi ás
áhesek, ás kitartanak. Ez szàmomra olyan, mint az otthonom.
Ez az a hely. Ás ha felismeritek, akkor az àlom ugyanezt
mondta, làtjàtok, ahol az Álelem.
230 Nos, viszont án nem tudom, hogy mit tartogat a jävå, azt
azonban tudom, hogy Ki tartja a jävåt. Ás ez a få dolog.
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231 Most Istenem, ha án helytelen vagyok, akkor bocsàss meg
nekem, ás zàrd be a szàmat, Uram, mindabban, ami nem a Te
akaratod lenne. Án ezt csak azárt teszem, mivel ez a
benyomàsom, Uram. Hadd ártsák meg az emberek; csupàn a
benyomàsom.
232 Gondolom az oka annak, hogy a magyaràzat soha nem jätt
azonnal, ez az Isten szuverenitàsa àltal volt, mivel án hiszem,
hogy ez le van ide ârva szàmomra a Bibliàban. Ha pedig ez Iràs
szerinti, akkor csak a Szentâràs tudja ezt magyaràzni. Ha pedig
ez igaz testváreim, testvárnåim, án nem akarlak megijeszteni
benneteket, de jobb lesz nagyon ãvatosnak lenni most. Mi
fogunk^Valami fog tärtánni. Ás án ezt az Isten irànti
tisztelettel ás fálelemmel mondom. Ás ti gondoljàtok hogy án
itt àllnák^Ás ti emberek mág azt is hiszitek, hogy án egy
prãfáta vagyok; án nem àllâtom ezt.
233 Az indulatom ez volt. Na^A tavaly án azt mondtam,
“Án^Az egyetlen dolog amit làtok, hogy az ábredásnek váge
van a nemzetben, legalàbbis ebben a nemzetben.” Tettem egy
evangálizàciãs utat. Sokan käzèletek velem jättek. Ãh, az
rendben volt. Nagyszeræ idånk volt, ragyogã ässzejävetelek,
sok tämeg, de az egyszeræen nem talàlta el a cált.
234 Ebben az ávben teszek egy missziãs kärt. Mihelyt tudok,
elmegyek Afrikàba, Indiàba, kärbe a vilàgra, ha tudok, egy
màsik missziãs çtra.
235 Ha az nem megy, akkor án nem veszek magamhoz sem
vizet, sem álelmet, ás felmàszok valamelyik magas hegyre
odaàt, ás ott fogok maradni, amâg Isten nem vàlaszol
valamilyen mãdon. Án nem tudok âgy álni. Egyszeræen nem
tudok tovàbbmenni.
236 Lehet, hogy ez a vàlasz itt. Án nem tudom. “Amâg Å meg
nem vàltoztat engem,” emlákeztek arra a làtomàsra çgy hàrom
háttel ezelått, “a napon àllva prádikàlva a gyèlekezetnek”?
Mindannyian itt voltatok a mçlt vasàrnap. Sok vasàrnapon, ás
ti emberek itt akik veszitek a hangszalagokat, ás_ás akik itt
vagytok amikor az kászâtve van, ti ártitek a dolgokat. Mivel án
most csupàn árintem ezeket a helyeket, ti pedig figyelitek.
Ennek áppen minden rászlete, ami mondva lett, egyenesen
beleillik ebbe, tehàt ennek a magyaràzatnak kell lennie. Án
nem tudom. Ez az, amiárt azt mondom, uraim, ez az?
237 Án hiszem, hogy a Jelenásek “hetedik angyal”, a Jelenásek
3:14-ben leârt hetedik gyèlekezeti-kor hârnäke. Emlákezzetek.
Most hadd olvassam. Figyeljátek ahol án olvashatom. Nos, ez a
hetedik angyal volt.

Hanem a hetedik angyal hangjànak napjaiban,
(7.vers) amikor å elkezd szãlni, akkor Istennek a titka
be lesz fejezve, amint å kijelentette ezt az å szolgàinak,
a prãfátàknak.
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238 Most figyeljátek, ez egy angyal volt. Ez pedig a hetedik
gyèlekezeti kor angyala, mivel ezt mondja itt, hogy ez “a
hetedik angyal”, a hetedik gyèlekezeti korbãl. Talàljàtok meg
azt, ha làtni akarjàtok azt, hogy kicsoda^illetve hogy hol van
az angyal, Jelenásek 3:14, “A Laodiczeai gyèlekezet angyala.”

239 Most emlákeztek arra, amikor ez meg lett mondva ott, az
angyalok ás a gyèlekezeti korokrãl. Most ebben, ez egyenesen
bele fog illeszkedni ebbe a Hát Pecsátbe melyrål mi beszálni
fogunk. Ás a Hát Pecsát, melyrål mi megprãbàlunk beszálni,
amikor ràtárènk most, ez a hát ârott Pecsát. Ás az a Hát Pecsát
amint ti tudjàtok, csupàn a hát gyèlekezet hát angyalànak
kinyilvànâtàsa; van azonban màs Hát Pecsát, melyek a
Känyvnek hàtsã oldalàn vannak, a Biblia kèlseján. Figyeljátek
meg. Mi egy percen belèl ràtárènk.

240 Most mielått án ezt elkezdem, fàradtak vagytok?
Szeretnátek felàllni, helyet vàltoztatni? [A gyèlekezet mondja,
“Nem”_Szerk.] Most figyeljetek nagyon.

241 A Jelnásek 10:7-ben lávå hetedik angyal a hetedik
gyèlekezeti kor hârnäke. Làtjàtok? Most figyeljetek. “Azokban
a napokban^” Most figyeljetek ide.

De a hetedik angyal hangjànak napjaiban, amikor å
elkezd szãlni, akkor Istennek a titka be lesz fejezve^

242 Most amint itt szãl ez a hârnäk, a hetedik angyal, akkor å
szãlja az å Èzenetát a Laodiczeai gyèlekezetnek. Figyeljátek
meg az å Èzenetánek a jellegát. Nos, ez nem az elså angyalnak
volt, nem neki lett Ez adva; nem a màsodik angyalnak,
harmadiknak, negyediknek, ätädiknek, hatodiknak. Hanem a
hetedik angyal az, akinek ez a fajta Èzenete volt. Mi volt ez?
Figyeljátek az å Èzenetánek a jellege, “Befejezni Istennek
minden titkàt, melyek a Känyvben vannak megârva.” A hetedik
angyal felgängyälâti az ässzes titkot, melyek laza vágekkel
hevertek mindvágig ezeken a szervezeteken ás felekezeteken. A
hetedik angyal ässzegyæjti azokat ás befejezi az egász titkot.
Nos, ez az, amit a Biblia mondott, “Befejezi az ârott Känyvnek
titkàt.”

243 Most emlâtsènk meg egy pàrat ezek käzèl a titkok käzèl, ás
ha ti le akarjàtok ezeket ârni. Elåszär án azt fogom venni, amit
Scofield mond itt, a Màtá 13-ra. Ha le szeretnátek náhànyat
jegyezni, ha nincs nektek Scofield Bibliàtok. Elolvashatjàtok
azt, amit å gondol, hogy melyek náhànyak a titkokbãl. Most a
11. versben.

Å pedig felelván monda nákik, Mert náktek
megadatott (az å tanâtvànyainak), mert náktek
megadatott, hogy árthessátek a mennynek orszàgànak
titkait, de ezeknek nem, ezeknek pedig nem adatott
meg.
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244 A titkok, itt van “a titok”. Egy titok az Szentâràs, az egy
koràbban elrejtett Igazsàg, de most Isten àltal ki van
nyilatkoztatva, de (mág) termászetfeletti elem marad a
kinyilatkoztatàs ellenáre. A nagyobb titkok ás a nagy titkok
ezek:
245 Az elså, a Mennynek Orszàgànak titka. Ez az, amirål mi
most beszálènk. 13, Màtá 13:3-50.
246 Nos, a màsodik titok, Izràel elvakâtàsànak titka, ez a kor
alatt. Rãma 11:25, szävegässzefèggásável.
247 A harmadik titok az álå szentek àtvitelánek a titka, ennek a
kornak a vágidejáben. Elså Korinthus 15, ás Thesszalonika 4:14-
17 is.
248 A negyedik titok, az Çj Szävetsági Gyèlekzetnek titka mint
egy Test, amely mind zsidãkbãl, mind pedig pogànyokbãl is àll.
Efázus 3:1-11, Rãma 16:25, ás mág az Efázus 6:19, valamint a
Kolosszá 4:3 is.
249 Az ätädik a Gyèlekezetnek, mint Krisztus
Menyasszonyànak a titka. Efázus 5:28-32.
250 A hatodik az álå Krisztusnak a titka, Aki ugyanaz tegnap,
ma ás mindäräkká. Galata 2:20, ás a Zsidã Levál 13:8, ás mág
sok hasonlã helyek.
251 A hetedik Istennek a titka, mág pedig Krisztusnak, mint az
Istenság teljesságánek a megtestesèláse, Akiben minden Isteni
bälcsesság van.

Ás az Istenság helyre van àllâtva az ember szàmàra.
252 A kilencedik, a Màsodik Thesszalonikàban, ás màs
helyeken talàlhatã gonoszsàgnak titka.
253 A tizedik titok a Jelenásek 1:20 hát csillagànak a titka. Mi
ezt màr ápp àtvettèk, “A hát csillag a hát gyèlekezetbål, a hát
hârnäk,” ás âgy tovàbb.
254 Ás a tizenegyedik titok a titok Babylon, a prostituàlt.
Jelenásek 17:5-7.
255 Ez náhàny titok azokbãl, melyeket ennek az angyalnak fel
kell gängyälâtenie, minden “titkot,” Istennek minden titkàt.

Ás a täbbi:
256 Hadd mondjam ezt tisztelettel, ás nem magamra utalva,
hanem Isten Angyalàra utalva.
257 A kâgyã magja, amely az ässzes áveken àt egy elrejtett titok
volt.
258 A kegyelem kiigazâtva; nem kegyvesztettság, hanem valãdi
igazi kegyelem.
259 Semmi olyan dolog, mint egy Äräkkávalã ágå pokol.
Ávmilliãkig ágsz. De bàrmi ami Äräkkávalã annak nincs
kezdete, sem váge; a pokol pedig teremtve lett.



36  A MONDOTT IGE

Mindezek a titkok!
260 A Szent Szellem keresztságánek titka, árzás nálkèl, de
Krisztusnak a Szemálye ugyanazokat a cselekedeteket hajtja
vágre benned, mint amit Å tett.
261 A vâzkesztságnek a titka. Ahol a szálsåságes szenthàromsàg
tana, az “Atyànak, Fiçnak ás a Szent Szellemnek”câmeiben
hozta be. Ás az Istenság titka a “Jázus Krisztus” Neváben lávå
keresztságben teljesedik be, a Jelenásek Känyvánek megfelåen,
melyet a Gyèlekezetnek ebben az idåben kellett megkapnia.

Itt van a titkok käzèl náhàny.
262 A Tæzoszlop visszatár. Àmen. [Branham Testvár hàromszor
ässzecsapja a kezeit_Szerk.] Ez az a dolog, amelynek meg
kellett tärtánnie, ás mi ezt làtjuk.

Ãh, hogy mennyire folytathatnànk ezeknek a titkoknak a
megnevezását!
263 Làtva azt a Tæzoszlopot, amely Izràel gyermekeit vezette,
Ugyanaz, amely leètätte Sault çtban Damaszkusz felá! Ás
Ugyanaz, amint eljän ugyanazzal a Hatalommal ás
ugyanazokat a dolgokat teszi, ugyanazt az Igát jelenti ki, ás
Szãrãl-Szãra a Bibliàval marad meg!
264 A trombitànak hangzàsa “Evangáliumi” trombitàt jelent.
Egy trombitànak a hangzàsa pedig a Bibliàban azt jelenti,
hogy “Kászèlj fel egy Iràs szerinti hàborçra.” Lejegyzitek ezt?
Iràs szerinti hàborç!
265 Pàl azt mondta, ha le akarjàtok jegyezni, akkor ez az Elså
Korintus 14:8. Pàl azt mondta, “Ha a trombita egy bizonytalan
hangot ad, akkor honnan fogja tudni egy ember, hogy mire
kászèljän fel?” Ha pedig nem egy Szentâràs szerinti hangja van,
egy igazolt hangja, a_a kinyilvànâtott Isten Igájánek
igazolàsàval, akkor honnan tudnànk hogy a vágidåben vagyunk?
266 Ha azt mondjàk, hogy hiszik, hogy Jázus Krisztus ugyanaz
tegnap, ma, ás mindäräkká, de tagadjàk az Å jeleit ás csodàit,
amikor a termászet egász birodalma hitt Åbenne, ás az egász
Gyèlekezet hitt Åbenne ezàltal, akkor hogyan fogjuk tudni
hogy kell elkászèlni?
267 Valaki elåàllt egy grafikonnal ás mindent szápen
megrajzolt; valaki pedig egy màsik dologgal jätt elå, ás
mindezeket megrajzolta, ellentátesen amazzal. Egyik elåjätt ás
ezt mondta, ez Az, visszatárek ehhez. Màsok pedig känyveket
ârtak, meg hasonlã dolgokat.
268 Isten azonban az Å feltàmadàsànak Erejáben jän! Ás ki fog
Az ellen beszálni? Ha Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká, Å ugyanazt teszi, amit Å tegnap, ma, ás
mindäräkká is tett. Ez az amit ennek az angyalnak tennie kell,
venni azokat a titkokat, azokat a laza vágeket melyeken az
emberek kitártek.
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269 Figyeljátek meg, hogy ha az egy bizonytalan, Szentâràs
ellenes hangot ad, akkor ki tud felkászèlni? De egy trombita,
ászrevettátek azt, hogy mindegyik kor, ahogy án mondtam
nektek a gyèlekezetrål, amint bejän, egy trombitànak a hangja
szãlal meg, ás egy Pecsát fel lett tärve. Ás egy trombita hàborçt
jelent. Ha az nem egy Iràs szerinti hangod ad, akkor mi van vele?

De hadd idázzem ezt a ti emlákezetetekbe. Ne mulasszàtok
el ezt most.
270 Figyeljátek meg, hogy mindegyik gyèlekezeti kornak
megvolt az å hârnäke. Mi tudjuk ezt. Pàl volt az elså hârnäk. Ás
amikor az elså trombita felharsant, ás az Elså Pecsát fel lett
tärve. Pàl volt az elså hârnäk, amint erre ràjättènk. Mit tett å?
Hàborçt hirdetett ki (mire?) az Ortodox gyèlekezetre, mivel
azok nem hitták a Messiàs jelet, melyet Jázus elájèk àllâtott.
Nos, nekik azt ismernièk kellett volna. Nekik Åt ismernièk
kellett volna.
271 Emlákezzetek arra, hogy Pàl a kor vágán árkezett. Minden
hârnäk a kor vágán árkezik. A vágidåben van az, amikor ezek a
dolgok meg_megjelennek.
272 Pàl, ismerve az Iràsokat, ás tudva hogy Jázus volt a
Messiàs, helyrål helyre jàrva lekiabàlta azokat a zsinagãgàkat
az Iràsokkal ás mindegyikbål ki lett táve. Mâg vágezetèl leràzta
a port a làbàrãl ás a Pogànyokhoz fordult. Mi volt az? Egy
trombitànak a megszãlalàsa; egy angyal, hârnäk, ott àllva az
Igável! Ãh, Istenem! Ezt most el ne mulasszàtok. Az Ige! Pàl
pedig, Isten Igájánek a hamisâtatlan magyaràzatàval mindegyik
zsinagãgàt lekiabàlta. Ez az å áletábe kerèlt.
273 Mennyire visszamehetnánk Ireneushoz, aki, a kävetkezå
gyèlekezeti kor hârnäke!
274 Ás Szent Màrtonhoz, a kävetkezå gyèlekezeti kor, amikor
åk elkezdták venni a nikolaitàk tanâtàsàt, az elkezdett bejänni.
Åk lekiabàltàk a korukat. Szent Màrton lekiabàlta az å koràt.
275 Azutàn Luther az ätädik hârnäk, å lekiabàlta a Katolikus
egyhàzat Istennek Igájável. “Az igaz hit àltal ál,” mondta å.
“Ás ez nem Krisztus szã szerinti teste,” ás ledobta az
çrvacsoràt a padlãra, kiment ás lekiabàlta a Katolikus
egyhàzat. Az a trombita is elhangzott helyesen. Igy van? [A
gyèlekezet “Àment” mond_Szerk.]
276 Jonh Wesley megjelent az Anglikàn egyhàz napjaiban.
“Nos,” åk ezt mondtàk, “nincs täbbá szèkság ábredásre,” ás az
maggà lett. John Wesley azonban felàllt a kegyelemnek
màsodik èzenetável, megszentelådás, ás å lekiabàlta az
Anglikàn egyhàzat az Evangálium trombitàjàval, felkászâtett a
hàborçra. Ez âgy van. Å azt tette.
277 Most mi a Laodiczeai Korban vagyunk, amikor çjra
felekeztek; Metodistàk, Baptistàk, Presbiteriànusok,
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Lutherànusok, Pènkäsdiek. Ás mi vàrunk egy prãfátàt hogy
eljäjjän, hogy lekiabàlja ezt a kort, ás hogy visszafordâtsa åket
a gonoszsàgaiktãl.
278 Most ha ez volt az irànyzat, egászen a korokon àt, akkor
Isten meg fogja vàltoztatni az Å irànyzatàt ezekben a
napokban? [A gyèlekezet mondja, “Nem”_Szerk.] Nem tudja
megvàltoztatni. Meg kell hogy tartsa a szabàlyszeræ ètemát.
279 Ás emlákezzetek arra, hogy ez a hârnäk volt a hetedik
angyal, ás neki kellett vennie az ässzes titkokat, ás azokat
ässzegyæjteni. Figyeljátek meg, hogy a hetedik angyalnak le
kellett kiabàlnia a Laodiczeai gazdag gyèlekezetet. “ ‘Án
gazdag vagyok ás megnävekedtem javakban, ás semmire nincs
szèkságem.’” Az Çr ezt mondta, “Te nyomorçsàgos vagy,
szegány, vak ás mezâtelen, ás nem tudod.” Ez volt az å Èzenete.
280 Ãh Istenènk, kèldjál el nekènk egy fálelem nálkèli prãfátàt
az IGY SZÃL AZ ÇRRAL, hogy Istennek igazolt Igáje
àtmenjen azon ás bizonyâtsa, hogy å Istentål lett kèldve.
Amikor pedig å eljän, å lekiabàlja azokat a korokat.
Bizonyosan. A Laodiczeai Gyèlekezetet maga ellen fogja
àllâtani. Biztos, hogy azt fogja. Åk minden màsik korban ezt
tetták. Ez nem fog megvàltozni ebben a korban sem.
Ugyanannak kell lennie.
281 Figyeljátek, most a Laodiczeai gyèlekezetet. A hârnäk (be
fogja fejezni) a Laodiczeai, a hetedik angyal be fogja fejezni az
ässzes titkot, melyek elvesztek ezelått, az Igazsàgárt folyt
csatàkban.
282 Luther megjelent, de neki nem volt meg az egász Igazsàg.
Neki csak a megigazulàs volt meg. Igy van.
283 Azutàn eljätt egy màsik hârnäk John Wesley náven, a
megszentelådássel. Neki sem volt meg Az. A Biblia ezt mondta.
A Filadelfiai Gyèlekezet!
284 Azutàn jän a Laodiczeai gyèlekezeti kor, a Szellem
keresztságável. De åk mindent ässzekevertek ás egyenesen
belementek a formalizmusba, ahogy az eleján is tetták.
285 Amikor “Tekintetáre názve olyan vala mint Alfa ás
Omega,” keze az egyik irànyba, ás a màsik irànyba, “az Elså ás
az Utolsã.”

Az Å Szelleme leszàllt Pènkäsdkor ás betältätte azt a
csoportot.
286 A gyèlekezet fokozatosan kiszàradt, mâg vágèl elárkezett a
sätát korhoz. A Hát Arany Gyertyatartã käzt, a hát gyèlekezeti
krokbãl az utolsã volt a legtàvolabb Tåle. Az eze-^a sätát
koroknak ás a Katolikus egyhàznak majdnem ezer áve volt.
287 Luther elkezdte hozni a kävetkezå vilàgossàgot, egy kicsit
käzelebb az Igáhez. A kävetkezå vilàgossàg egy kicsit käzelebb
jätt.
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288 A kävetkezå vilàgossàg, a Laodiczeai. Azutàn az egyenesen
visszajätt, arra ami elåszär is volt, egyenesen visszament
ugyanabba az ässzevisszasàgba, mint elåszär. Nem, làtjàtok,
hogy mire gondolok? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.]

289 Most figyeljetek. Sok Igazsàg el van veszâtve ott, (miárt?)
ahol màsok megalkudtak az Igazsàgon. De ez a hetedik angyal
semmiben nem alkuszik meg. Ässzegyæjti az ässzes laza váget,
mindet ässzegyæjti. Ás amikor felharsan, “Istennek minden
titka be lesz fejezve.” Ãh! Isten, kèld åt. Az ässzes elrejtett
titkok be voltak fejezådve, amikor å, azok ki lettek jelentve
neki. Mi àltal? Ha ezek elrejtett titkok, akkor ennek az
embernek prãfátànak kell lennie? Ás nem vettèk ezt àt ás nem
làttuk, hogy az a prãfáta, amelyik be fog jänni ezekbe az utolsã
napokban, az lesz az a nagy Illás akit mi vàrunk? [A gyèlekezet
mondja, “Àmen”_Szerk.] Mivel azok a titkok, melyek el
vannak rejtve a teolãgusok szàmàra, Isten àltal kell
kinyilatkoztatniuk. Ás az Ige pedig csak a prãfátàhoz jän.
[“Àmen.”] Ás mi ezt tudjuk. Å lesz a màsodik Illás, ahogy meg
lett âgárve. Ãh, Istenem! Az Èzenet, melyet å hozni fog, az
ässzes dolgok titkai lesznek.

290 Van nekènk vâzkeresztságènk. Ez mind ässze van keverve.
Ez âgy van. Az egyik fräcskäl; a màsik änti. Az egyik veszi az
“Atyàt, Fiçt ás a Szent Szellemet.” Az egyik veszi ezt. A màsik
hàromszor elåre irànyba keresztel; az egyik “Atyànak”
nevezett Istenre, a màsik “Fiçnak” nevezett Istenre, màsik a
“Szent Szellemnek” nevezett Istenre. Egy màsik ezt mondja,
“Te helytelen vagy, mivel neked hàromszor hàtrafelá kell
megkeresztelned âgy.” Ás, ãh micsoda egy ässzevisszasàg!

291 De az egász dolog fel lett gängyälâtve, mivel csak egy Isten
van, ás az Å Neve Jázus Krisztus. “Ás nincs màs Náv az Ág
alatt amely àltal az emberek èdväzèlnek.” Egyetlen Iràshely
sincs sehol a Bibliàban, ahol bàrkit is màs mãdon kereszteltek
volna, mint Jázus Krisztus Neváben. Egyetlen egyszer sem az
çj Gyèlekezetben, illetve Jázus Krisztus Gyèlekezete soha nem
fräcskält, nem äntätt vagy bàrmi màs. Egyetlen egyszer sem
hasznàltàk azt a szertartàst, hogy “Megkeresztellek táged az
Atyànak, Fiçnak ás a Szent Szellemnek Neváben.” Ezek
tantátelek, meg dolgok.

292 Ás az Igazsàgárt valã csatàban, ezek a vágek el lettek
veszâtve, Isten azonban azt mondta, hogy ezek az utolsã
napokban çjra helyre lesznek àllâtva. “Án helyre fogom
àllâtani,” mondja az Çr. Mi ezt àtvettèk nem olyan rágen A
Menyasszony Fàja câmæ prádikàciãban. Ebben egy prãfátàra
lesz szèkság. A Biblia azt mondja, hogy å itt lesz. Ez âgy van. A
Malakiàs 4. Azt mondja, hogy å itt lesz, ás mi hisszèk, hogy itt
lesz. Mi vàrjuk åt. Ás vàrjuk az å megnyilvànulàsàt, ás mi làtni
fogjuk Isten igazolt Igáját.
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293 Csak kevesen lesznek, akik árteni fogjàk Azt. “Amint az
Noá napjaiban volt, çgy lesz az ember Fiànak eljävetelekor.”
Hànyan menekèlnek meg? Ät lálek^Lãt napjaiban
lányegáben hàrman èdväzèltek. A feleság nekiindult, ás
elveszett. “Igy lesz az ember Fiànak eljävetelekor.” Nagyon
kevesen fognak èdväzèlni, elragadva abban az idåben; a titkok
egyike az, hogy a Gyèlekezet fel lesz vátetve. Amint Lãt lett
elváve, amint Lãt ki lett váve; Noá fel lett váve; ás a Gyèlekezet
szintán fel lesz váve. Az egyik bement; a màsik kiment; ás a
màsik Egy pedig fel fog menni. Làtjàtok? Ez pontos, ez
täkáletes.
294 Jän az Ige. “A Känyv, amelyben belèl ârva van,” azutàn
teljes, amikor mindezek a titkok be vannak fejezådve, hogy ki
legyen hirdetve. Most hadd olvassam çjra, hogy bizonyosak
legyetek. Most figyeljetek.

De a hetedik angyal hangjànak napjaiban, (az utolsã
angyal) amikor å elkezd szãlni, akkor Istennek titkai
befejezådnek^

295 Nos, mi “Istennek a titka,” egy azok käzèl? Pàl ezt mondta
az Elså Timãteus 3-ban, çgy hiszem ez volt, mondta, “Ás
ellentmondàs nálkèl nagy a kegyesságnek titka: mivel Isten
testben lett kinyilvànâtva (árintettèk Åt, làttuk Åt), ás
felvátetett a Dicsåságbe, Angyalok tançskodnak rãla, ás
igazolva lett itt a fäldän.” Isten volt! Az biztos, hogy ez egy
nagy titok, de mindez meg van oldva. Nem “Atya, Fiç, ás Szent
Szellem,” hàrom Isten; hanem egy Isten hàrom tisztságben. Az
Atyasàg Mãzes alatt; a Fiçsàg Krisztus alatt; a Szent Szellem
pedig ezalatt az idåszak alatt. Ugyanannak az Istennek hàrom
idåszaka; nem hàrom Isten. A titok most be van fejezve. A
Biblia azt mondta, hogy âgy kell lenni. Amikor a^
296 Valamelyik nap làttam, ahogy a tudãsok megprãbàlnak
ellentmondani nekem abban, amit åk mondani szoktak, amikor
án ezt mondtam, “Bàrki aki azt hitte, hogy Áva almàt evett!”
Most a tudomànyuk ezt mondja, az egyik nap nagybetæs
câmekkel làthattad az çjsàgban, “Áva sàrgabarackot evett.”
Ártelmetlenság. Az_az megcsalta volna åt? [Gyèlekezet
mondja, “Nem”_Szerk.] Biztos, hogy nem. Làtjàtok? Åk
csupàn^Ez az amit Kain gondolt, tudjàtok, ás ugyanezt a
dolgot hozta vissza, viszont Isten nem fogadta el az å àldozatàt.
Àbel pedig igaz volt, ás ki lett neki jelentve, hogy “Az vár
volt,” å pedig várt hozott.

Ãh Istenem, ez a gyèlekezet, ás ez a kor amelyben álènk!
297 “A Känyv, amelyben belèl ârva van” ás azutàn van teljessá
táve, amikor ez az angyal befejezi, (most kárlek, hogy ártsátek
ezt meg), amikor a hetedik angyal Èzenete be van teljesâtve; az
Istenság titkai, a kâgyã magjànak titka, ás mindezen dolgok
ässzes màs titkai.
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298 Az Äräk Fiçsàg, ahogy åk arrãl beszálnek. Hogyan lehet Å
egy Äräkkávalã Fiç, mikor az Äräkkávalãsàg soha nem
kezdådätt, illetve soha nem vágzådik; egy fiç pedig olyan
valami, ami valakitål szèletett? Hogyan lehet ennek ártelme?
299 Hogyan lehet egy Äräkkávalã pokol, amikor a pokol
teremtve lett? Án hiszek egy ágå pokolban. Biztosan, a Biblia
beszál arrãl. De az pusztâtàsra van. A Biblia mondta, “Àldott
az, akinek nincs rásze a màsodik halàlban.” Làtjàtok?
Làtjàtok, ti nem lesztek elpusztâtva a màsodik halàllal. Az elså
az fizikai. A màsodik az szellemi halàl, amikor minden
befejezådätt. “Az a lálek amely vátkezik, az a lálek meghal.”
Bæneidárt meg leszel bèntetve talàn ávek szàzàval, ávezrekkel.
De nem lehet egy Äräkkávalã pokol, mivel a Biblia azt mondta,
hogy a pokol teremtve lett. Hogyan lehet teremtve, ás käzben
Äräkkávalã? Ha volt valaha is volt^A Biblia mondta, “A
pokol az ärdägnek ás angyalainak lett teremtve.” Ha pedig az
teremtve lett, akkor nem lehet Äräkkávalã. Mivel az
Äräkkávalã, minden ami Äräkkávalã, annak soha nem volt
kezdete, illetve soha nem lesz váge.
300 Ez az, ahogy mi soha nem halhatunk meg, mivel mi mindig
voltunk. Mi Istennek rásze vagyunk, Istennek leszàrmazottai,
ás Å az egyetlen látezå Äräkkávalã. [Branham Testvár
hàromszor kopogtat a szãszáken_Szerk.] Àmen. Nem halhatsz
meg jobban, mint ahogy Isten meghalhat, mivel te Åvele vagy
Äräkkávalã. Àmen! Hadd jäjjän! Hallelujah! Valahogy çgy is
belefàradtunk ebbe a nyomortanyàba.
301 Figyeljátek meg, “A megârt Känyv,” amikor ez ez angyal
befejezi az ässzes laza vágæ szolgàlatokat, melyek a csatàn àt
harcoltak amikor harcolt Luther, harcolt Wesley, harcoltak a
Pènkäsdiek, “De eljän egy,” mondja a Biblia, “amikor az å
hangzàsànak napjaiban mindezek a titkok^” Az Egyság
mozgalom fálreszaladt Jázus Neván; a hàrmassàg fálreszaladt
az Atyàn, Fiçn ás a Szent Szellemen áppçgy, ahogy a Niceai
Tanàcsnàl tetták, ugyanaz; mindketten helytelenek voltak.
Most azonban az çt käzepán az Iràsok feltàrjàk az Igazsàgot.
Làtjàtok, hogy hol vagyunk? Az Çr Angyala!
302 Figyeljátek meg a Jelenásek 5:1-et. Figyeljetek most erre.

Ás án làttam Annak jobb kezáben, Aki A trãnon èlt,
egy känyvet, amelybe volt ârva belèl (az âràs belèl volt)
ás hàtul, ás hát pecsáttel volt lepecsátelve.

303 Nos, âràs van a Känyv belsejáben. De hàtuljàn Hát Pecsát
van, ami nem a Känyvben lett megârva. Most itt a kejelentå,
Jànos beszál. Most emlákezzetek, hogy Az nem a Känyvben
volt megârva. “Ás a hetedik Angyal hangjànak napjaiban
mindez a titok amely belèl van megârva, be lesz fejezve.”
Azokban a napokban kell errål gondoskodni. Most làtjàtok,
hogy mire gondolok? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.]
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Kävettek engem? [“Àmen.”] Akkor itt van az ideje a Jelenásek
10. rász, hát hangjànak, hogy ki legyenek nyilatkoztatva.
Amikor a Känyv be van fejezve, akkor egyetlen dolog marad,
ez pedig a mennydärgás hát titokzatos hangja, melyek a Känyv
hàtsã oldalàra lettek ârva, ás Jànosnak meg lett tiltva, hogy
leârja azokat. Hadd olvassam ezt fel.

Ás làttam egy màsik hatalmas angyalt, amint lejätt a
mennybål, felhåbe ältäzve: ás egy szivàrvàny volt a feje
kärèl, az arca pedig olyan volt mint^a nap, làbai
pedig mint tæzoszlopok.

Ás az å kezáben egy kis nyitott känyv
volt^(Làtjàtok, most figyeljátek ezt)^ás az å jobb
làbàt a tengerre tette^bal làbàt^pedig a fäldre,

Ás nagy hangon kiàltott, mint amikor egy oroszlàn
ordât: ás amikor å^kiàltott, akkor hát mennydärgás
hallatta a hangjàt. (Figyeljátek.)

Ás amikor a hát mennydärgás hangja hallatszott, án
ârni akartam^

304 Valami mondva lett. Az nem csupàn egy zaj volt. Valami
mondva lett. Å ârni akarta.

^ás hallottam az ágbål egy hangot ezt mondva
nekem^

305 Figyeljátek meg, hogy hol voltak a hangok, a
Mennydärgásek. Nem, a Mennyben; a fäldän! A
Mennydärgásek soha nem a mennybål hallatszottak. Azok a
fäldrål hallatszottak.

^ârni akartam amikor hallottam az ágbål egy
hangot, ami ezt mondta nekem, Pecsáteld^” (P-e-c-
s-á-t-e-l-d), Pecsáteld be azokat a dolgokat, melyeket
a hát mennydärgás hallatott ás ne ârd le azokat.

306 Ez a hàtsã oldalon van, ahol a Känyv betelt. Az Çr nem azt
mondta, hogy “Az elså oldalàn.” Hanem hogy “A hàtsã
oldalàn,” miutàn Az teljes lett, betelt. Akkor ezeknek a Hát
Mennydärgáseknek, a hangjai az egyedèli dolgok, melyek a
Känyvhäz lettek ragsztva, hogy nem lettek kinyilatkoztatva.
Mág csak nem is lettek megârva a Känyvben.
307 Ãh Istenem! Bàrcsak meg tudnàm ezt ártetni az
emberekkel, ás tánylegesen^Ne távesszátek el. Ne, ne
távesszátek el. Kárlek most ne. Nemsokà itt foglak hagyni. Ne
távesszátek el. Ha valaha is figyeltetek, akkor most figyeljetek!
308 Ezek a Pecsátek a Känyvnek hàtoldalàn vannak. “Ás abban
az idåben, amikor a hetedik angyal szãl, akkor mindazok a
titkok, amelyek a Känyvben vannak megârva, teljessá lesznek.”
Ás rägtän az a Känyv, amely nyitva volt, ás amelyben ârva volt,
zàrva van, “Istennek titkai be vannak fejezve.” Ás ezek
Istennek a titkai: a Gyèlekezet elmenetele ás mindezek a täbbi
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dolgok. “A titkoknak váge van.” Amikor a hetedik angyal
minden titkot kimond, akkor váge van. Legyen å bàrki is,
akàrmi is legyen az. Istennek Igáje nem hibàzhat. Ás Å ezt
mondta:

De a hetedik angyal hangjànak napjaiban, amikor
elkezd szãlni, akkor Istennek a titka be lesz fejezve,
amint å ezt kihirdette az å szolgàinak, a prãfátàknak.”

309 Mindezek a dolgok, mint hogy, ãh, Rãma a_a szajha, ás az
ässzes protestàns gyèlekezetek, felekezetek, akik a szajha utàn
felekeznek, az å paràznàivà lettek. Làtjàtok? Mindazok a
titkok, melyekråk a prãfátàk szãltak, ki lesznek
nyilatkozatatva áppen itt, ebben az utolsã ãràban.
310 Ás amikor ez a hetedik angyal megjelenik a Laodiczeai
korban ás elkezdi kihârdetni az igazi Trombitàt, ás mivel Az
ellentátes lesz, ezárt åk nem fogjàk hinni Azt. Az biztos, hogy
åk nem fogjàk hinni. Ez azonban egy ihletett prãfáta lesz,
mivel nincs lehetåság kitalàlni Azt.
311 Az emberek megprãbàljàk kiokoskodni a hàromsàgot, ás
megåszèlnek, ás beleårèlnek. Senki nem tudja árteni azt. Åk
mág mindig azt hiszik, hogy Áva almàt evett, meg mindazok a
dolgok. Mivel az egy tradâciã, amelyhez az emberek
ragaszkodtak, áppçgy, ahogy Jázus a gyèlekezetet talàlta.
312 Ehhez azonban egy Isten àltal vezetett prãfátànak kell
lennie, hogy Istennek Igáje åhozzà jäjjän Jázus Krisztus
kinyilatkoztatàsànak igaz magyaràzatàval. Tehàt âgy kell
az_annak lennie. Isten segâtsen nekènk!
313 Most “Amikor å kihârdeti,” most ez az IGY SZÃL AZ ÇR.
Nekènk ez vilàgosan megvan. Amikor å elkezdi szãlni az å
Èzenetát, hàborçt hârdet ki; çgy mint Pàl tette az
Ortodoxokkal, ás ahogy a täbbiek is tetták, mint Luther,
Wesley, a szervezetek ellen. Amikor å hàborçt hârdet ás
elmondja nekik, “Åk hazudnak ás az nem az Igazsàg! Ás
becsapjàk az embereket!” Amikor å Ezt kihârdeti, akkor te
nem hibàzhatsz. Az nem hibàzhat, mivel å Istennek Igáje àltal
lesz igazolva. Ti pontosan tudni fogjàtok, hogy mi Az. Ás
amikor å ezt teszi, elkezd kihâvni Babylonbãl, “Gyertek ki
käzèlèk án nápem ás ne legyetek az å bæneinek rászesei” Isten
kèldi åt! Ezt ne távesszátek el.
314 Most “Amikor å elkezd szãlni, akkor a titok be lesz
fejezve.” Most figyeljátek meg, ekkor van itt az ideje a
Jelenásek 10-ben lávå Hát Pecsát hangjànak kinyilatkotatàsàra.
Ártitek? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.] Amikor a
Känyvnek mindezek a titkai teljessá lettek! Ás a Biblia azt
mondta itt, hogy å be fogja fejezni a titkokat.
315 Amikor koràbban a täbbi korokban az emberek harcoltak
az Igazsàgárt. Åk harcoltak a megigazulàsárt. Egy ideig tovàbb
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mentek. A megszentelådás! Åk harcoltak ezárt ás harcoltak
azárt. Harcoltak ezárt. Mit tettek åk? Egyenesen megfordultak
ás beleszerveztek, ugyanez a dolog. A Pènkäsdiek, ás a
Baptistàk, Presbiteriànusok, Lutherànusok, mindenki
ugyanazt a dolgot tette, egyenesen megfordultak, ás ugyanazt
tetták.
316 Ás a Biblia azt mondta a Jelenásek 17-ben, hogy åk ezt
fogjàk tenni, az äreg szajha anya, ás az å lànyai, “TITOK
BABYLON.” A Biblia azt mondta itt, hogy ez lesz a titkok
egyike, amely fel lesz tàrva. A protestànsok, prostituàltak, akik
“szellemi paràznasàgot kävetnek el,” ás az embereket
felekezetek àltal vezetik çgy, hogy “gonoszsàg poharukban”
ember kászâtette tanâtàsok vannak; ás az embereket elvonjàk a
Várrel tältätt kçtforràstãl, ahol a Mindenhatã Istennek Ereje
ingyen folyik azárt, hogy kinyilvànâtsa Jázus Krisztust. Ez igaz.
Akkor Isten ezt alà fogja tàmasztani, ás Å ezt megtette, ás Å ezt
folytatni fogja. Amikor azonban ez megtärtánik, akkor az Ige
be van fejezve.
317 Nos, csak egyetlen dolog marad, ez pedig a Hát
Mennydärgás, amit nem tudunk. Ás az nem hiàba
mennydärgätt.
318 Isten nem tesz valamit csak azárt, hogy jàtszon. Mi
jàtszunk, ás bolondul cselekszènk, de Isten nem. Istennál
minden “Igen” ás “Nem.” Å nem csupàn bolondozik. Å nem
tráfàl. Å çgy gondolja, ahogy Å mondja. Ás nem mond semmit,
hacsak nincs ott abban valamilyen jelentás.
319 Ás a Hát Mennydärgás ápp itt a Jázus Krisztus
kinyilatkoztatàsàban valamilyen titok. Nem azt mondja a
Biblia hogy Ez “Jázus Krisztusnak a kinyilatkoztatàsa?” [A
gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.] Nos, tehàt, akkor van itt
Ennek valamilyen elrejtett titka. Hum! Mi ez? A Hát
Mennydärgásben megvan az. Mivel Jànos màr áppen ârni
akarta, amikor egy Hang jätt a Mennybål ás ezt mondta, “Ezt
ne ârd le. Hanem pecsáteld be. Pecsáteld Ezt be. Tedd Ezt a
Känyvnek hàtsã oldalàra.” Ennek ki kell lenni nyilatkoztatva.
Ezek a titkok.
320 Most mi ezeket a dolgokat a Szent Szellem àltal oldtuk
meg, Å megmondta nekènk, “Azok nem almàk voltak. Az
szexuàlis volt.” Megmondta nekènk ezeket a dolgokat. Senki
nem kápes megàllni elåtte. Mág soha nem làttam egyetlen
prádikàtort sem az áletemben, aki Ezzel egyetártett volna. De
án megkárdeztem åket.
321 Tudjàtok Chicagãban, amikor ott àlltunk elåttèk,
kärèlbelèl hàromszàzätven prádikàtor elått. Ti itt Chicagãbãl
valã asszonyok ott voltatok, ás hallottatok errål.
322 Az Çr elmondta nekem hàrom estável azelått, ezt mondta,
“Åk csapdàt fognak àllâtani neked.” Ezt mondta, “Àllj oda az
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ablakhoz ás án megmutatom neked.” Ezt mondta, “Carlson çr
ás_ás Tommy Hicks, talàlkozni fognak veled holnap reggel, ás
akarjàk hogy menj a reggelire. Ás te pedig azt mondod
Tommynak, hogy maradjon. De,” mondta, “âme âgy fog
kinázni. Mondd meg nekik, hogy nem azon a helyen lesz
nekik az ässzejävetel, ahol gondoljàk. Egy màsik helyen
lesznek.” Ezt mondta, “Ne fálj. Veled leszek.” Ez màr elág jã
szàmomra.
323 A kävetkezå reggel Carlson çr, a Teljes Evangáliumi
Èzletemberek elnäke eljätt, ezt mondta^felhâvott engem ás
ezt mondta, “Branham Testvár, elszeretnák veled menni
reggelire.”
324 Án ezt mondtam, “Rendben van.” (Ezt mondtam, “Figyeld
ott lesz Tommy Hicks is.”)
325 Odamentem a Town And Country-ba, ás å ezt mondta,
“Hàt Branham Testvár,” azt mondta, “oh, ez egy^”

Án ezt mondtam, “Tommy, tennál nekem egy szâvesságet?”
“Persze, Branham Testvár.”
Mondtam, “Vajon beszálnál helyettem?”
Å ezt mondta, “Ãh, án_án azt nem tehetem.”

326 Án ezt mondtam, “Miárt? Án csak hát osztàlyt vágeztem, ás
án_án mondanàm^däntåbârã helyett birodalmat mondanák.
Làtod? Nem tudom, hogy milyen mãdon beszáljek elåttèk. Ás
ott lesz a Nagy Chicagã Lelkászi Tàrsasàg. Hogyan fogok án
beszálni elåttèk az án hát osztàlyos vágzettságemmel, Tommy?
Te teolãgus doktor vagy.” Ezt mondtam, “Te tudnàd, hogy
hogyan beszálj. Án nem.”

Å ezt mondta, “Branham Testvár, án ezt nem tehetem.”
327 Án ezt mondtam, “Miárt? Án sok szâvesságet tettem neked.”
Ás án egyenesen a tàrgyra tártem.
328 Ás Carlson Testvár ezt mondta, “Ãh, Branham Testvár, å
ezt nem teheti.”

Án ezt mondtam, “Miárt?”
Å ezt mondta, “Hàt, å, a_a_a_a^”

329 Án ezt mondtam, “Tudjàtok miárt?” Ti tudjàtok hogy
miárt, de nem akarjàtok elmondani nekem. Åk egy csapdàt
àllâtottak nekem.”
330 Án ezt mondtam, “Carlson Testvár, neked az a hotelszobàd
van, ahol az elmçlt ässzejävetelen is voltunk?”

“Igen.”
Án ezt mondtam, “Te azt nem fogod megkapni.”

331 Å ezt mondta, “Hàt, Branham Testvár, mi arra letátet
helyeztènk.”
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332 Án ezt mondtam, “Engem nem árdekel, hogy mit
csinàltatok. Az ässzejävetel nem ott lesz. Az egy zäld szânæ
szoba. Mi egy barna szânæ szobàban leszènk. Án ott hàtul a
sarokban fogok èlni. Mead doktor a jobb oldalon fog èlni, ás
âgy-ás-âgy. Egy buddhista pap fog èlni tålem egászen jobbra,”
ás hogy lesznek azok ältäzve.
333 Ás ezt mondtam, “Te tudod, hogy mi ez Tommy. Te^A
Nagy Chicagãi Lelkászi Tàrsasàg ki fog engem hâvni ‘a Jázus
Krisztus Neváben valã keresztságen.’ A Nagy Chicagãi Lelkászi
Tàrsasàg ki fog engem hâvni abban, hogy ‘a Szent Szellem
bizonyâtáka’ a nyelveken szãlàs-e. Åk ki fognak hâvni engem ‘a
kâgyã magjàn,’ ás ‘a kegyelemrål’ szãlã prádikàlàsrãl.”
334 Tommy ràmnázett ás azt mondta, “Irgalom Jãsàg!” Ezt
mondta, “Nem hiszem, hogy egyàltalàn elmegyek.”

Án ezt mondtam, “Igen, te eljässz.”
335 Ás a kävetkezå napon az az ember aki àtvette a letátet,
visszaadta neki a letátet, ás azt mondta, “Zenekarunk van.
Nekènk ez känyvelve van ás elfelejtettèk, ás elveszâtettèk a
dolgot. Nekènk ezt a zenekarnak kellett adni, ás ezárt nektek
nem lehet ez.” Ás mi kimentènk a Town And Country-ba.
336 Azon a reggelen bementènk ás mindannyian ott àlltak.
Amikor án leèltem az asztal mägätt ott hàtul vàrva, miutàn åk
megreggeliztek, akkor kärbenáztem ràjuk âgy. Az egyik
teremben reggeliztènk. Kijättènk, majd leèltènk ás ott volt
Chicagã Nagy Lelkászi Tàrsasàga. Án kärbenáztem ràjuk.
Mindegyikèk çgy mutatkozott be, mint filozãfiai doktor, jogi
doktor, teolãgiai doktor, ás mind ezek a fajta dolgok. Án csak
èltem, ás hallgattam åket mâg åk befejezták. Ás Carlson
Testvár_Testvár felàllt. Ezt mondta, “Uraim^”
337 Ás ti mindannyian ismeritek Hank Carlsont. Ás ott,
kárdezzátek meg åt. Nos, nekènk az megvan itt szalagon. Ha
megakarjàtok venni a szalagot, akkor itt van. A fiçknàl van.
338 Å ezt mondta, “Uraim” mondta, “Bemutatom nektek
Branham Testvárt.” Ezt mondta, “Ti esetleg mindannyian
nem ártetek egyet az å Tanâtàsàval, de hadd mondjak el
nektek valamit. Hàrom nappal ezelått mi egy helyen èltènk,
ás ha ez az ember nem mondott el nekem mindent ami ma
reggel tärtánt, akkor án nem àllok itt. Elmondta nekem, hogy
ti mindannyian meg akarjàtok åt kárdåjelezni az å
Tanâtàsàn. Ás elmondta nekem, hogy tärälnäm fog kelleni azt
a màsik helyet, ás hogy itt leszènk. Ás megmondta pontosan,
hogy hol fog èlni Mead doktor, meg ezek a täbbi emberek
pontosan, ás âme itt vannak.”Ezt mondta, “Lehet, hogy nem
ártetek egyet vele, de mondok egy dolgot, å nem fál abban,
amit gondol.”

Ezt mondta, “Nos, Branham Testvár, tiád a pàlya.”
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339 Án ezt mondtam, “Mielått elkezdjèk^” Án azt olvastam,
amit ma reggel, hogy “Nem voltam engedetlen a Mennyei
làtàsra.” Ezt mondtam, “Most rendezzèk ezt le. Nos, ti
mindannyian azt mondjàtok, hogy teolãgiai doktorok vagytok;
án pedig magam àllok itt.” Azt mondtam, “Ha ez âgy van, ás ti
megakartok kárdåjelezni engem a Jázus Neváben lávå
keresztságrål. Elåszär ezzel kezdjèk. Szeretnám, ha egyiketek
hoznà a Bibliàjàt ás megàllna itt mellettem bàrmirål, amit án
tanâtottam” Ezt mondtam, “Àlljatok meg itt mellettem, ás Isten
Igájável càfoljàtok meg ezt.” Án vàrtam. Senki nem mondott
semmit. Ezt mondtam, “Azt kárem, hogy valaki käzèletek
jäjjän, ás àlljon meg mellettem.” Mondtam, “Mi a bajotok?
Akkor pedig àlljatok el a hàtamtãl, ha fáltek megàllni
mellettem.”
340 Nem án vagyok akitål fáltek; ez a Mindenhatã Istennek
amaz Angyala. Åk tudjàk, hogyha Å elåre megtudja nekem
mondani hogy mi jän^Åk okosabbak voltak, mint
gondoltam. Jobban tudtàk mint hogy megàlljanak ott. Ah-hah.
Tudjàtok, ti is àtáltetek màr idåket, olyan idåket. De åk azt
nem tetták. Mi a baj, ha az olyan nagy ás åk tudjàk, hogy az
olyan igaz?
341 Án ezt hangszalagra tettem, ás bàrhol kászen àllok
àtbeszálgetni ezt egy keresztány mãdon bàrmely testvárrel.
Nem fogok vitatkozni senkivel; de szeretnám, ha jännátek, ás
megcàfolnàtok bàrmelyiket, az Ige àltal. Nos, nem a ti
szävegkänyvetekkel; nem azzal, hogy Ez-ás-ez a doktor, vagy
Szent Ez-ás-ez mit mondott. Án azt akarom tudni, hogy mit
mondott Isten. Ez az alap. Án azt akarom tudni, hogy mi Ez.
Åk nem teszik ezt.
342 Most figyeljetek, amikor eljän az ideje a hát hangnak.
Akkor van itt az ideje a hát hangnak, amikor a Känyv be van
fejezve, hogy a Jelenásek 10 ki legyen nyilatkoztatva. Most
figyeljátek meg. Figyeljetek.
343 Most án nem foglak benneteket tçl sokàig itt tartani.
Tudom, hogy elfàrasztalak benneteket itt. Hçsz perc van mág
tâzig. [A gyèlekezet mondja, “Nem. Folytasd!”_Szerk.] Most
figyeljetek nagyon. Tudom hogy àlltok, ás mindannyian
mozgatjàtok tagjaitokat, meg doglok. Ärèlni fogok, amikor a
gyèlekezet kász lesz ás nem kell ässzezsçfolãdnunk. Az egász
napot igánybe vehetjèk a prádikàlàsra.
344 Most figyeljátek meg. Most figyeljátek. A hát hang az
Mennydärgás volt, robbanàs.

Isten segâtsen nekènk. Ha helytelen vagyok, akkor az Çr
bocsàsson meg nekem.
345 Felteszem nektek a kárdást. Mennydärgássel robajlott,
amikor ez a hang kiàradt. Ászrevettátek azt, hogy amikor a Hát
Pecsát, amely a hát gyèlekezeti kort kävette, amikor az Elså
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Pecsát ki lett nyitva, hogy volt ott egy mennydärgás? Az Elså
Pecsát a Känyvben ki lett nyitva, ás akkor volt ott egy
mennydärgás; akkor a Känyv kèlså oldalàn lávå Elså Pecsát
nem ugyanâgy nyâlna meg? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.] Isten nem vàltoztatja meg az Å programjàt.
Lapozzunk oda a Jelenásek 6-hoz.

Ás án làttam, amikor a Bàràny kinyitott egyet a
pecsátekbål, ás hallottam, mint egy mennydärgásnek a
hangjàt, ás amint a nágy lelkes àllat käzèl egy ezt
mondta, Jäjj ás làsd.

346 Most ott soha nem volt egy màsik mennydärgás. “Ás az
utolsã Pecsát ki lett nyitva ás egy idåszak volt a Mennyben fál
ãràs csendre.” De amikor az Elså Pecsát ki lett nyitva, akkor
volt ott egy mennydärgás robajlàsa.
347 Ãh gyèlekezet, lehetett ez? Ilyen messze vagyunk?
Baràtaim, gondolkozzatok. Talàn. Án remálem, hogy nem. De
mi van, ha igen? Mi volt a robbanàs? Isten ás a nyitott Biblia
elått, án nem hazudok. Robbanàs, amely megràzta a fäledet!
348 Ás amikor a hátbål az Elså Pecsát amely a Bibliàban ki lett
nyitva, elåtärt, csak Egy, akkor egy robbanàs amely az egász
dolgot megràzta; egy mennydärgás. Akkor a hàtsã oldalon lávå
Pecsátek megnyâlnak, akkor nem szintán mennydärgás lesz? Án
nem tudom. Nem tudom megmondani.
349 Ott egy mennydärgás volt, az Elså Pecsát, ás a Pecsát egy
mennydärgás volt. Akkor a Trombita lett kinyitva. Ás a
Trombita persze Pènkäsdkor lett megfçjva. Ebbe nem megyek
bele.
350 Most ha a làtomàs Iràs szerinti volt; az a làtomàs amelyrål
most beszálek, melyet a mçlt szombat reggel làttam. Egy háttel
ezelått. Ha, most emlákezzetek itt, hogy ha a làtomàs Iràs
szerinti volt, akkor azt a Szentâràs àltal kell magyaràzni,
illetve ugyanannak az Iràshelynek a folytatàsa àltal. [Branham
Testvár szènetet tart_Szerk.] Csak azárt vàrtam, hogy ez
beivãdjon. Ha^
351 Ez amit án làttam, hogy mi volt, azt nem tudom, de
halàlosan meg vagyok ijedve! El vagyunk sodorva? A vágán
vagyunk? Emlákezzetek, hogy ez az Angyal azt mondta, hogy
amikor ez megtärtánik, akkor Å megeskèdätt, “Täbbá nem lesz
idå.” Vajon valãban felfogtuk ezt?
352 Te azt mondod, “Hàt, çgy náz ki, hogy Annak robbannia
kell az egász-^” Testvárem, Å abban a percben jän, amikor te
nem gondolod. Utolsã alkalommal fogod hallani.
353 Most vilàgos Ez? Amikor az Elså Pecsát ki lett nyitva, az a
Pecsát, amely a Känyv belsejáben volt, akkor ezek a titkok
elhangzottak; megigazulàs, megszentelådás, a Rãmai Katolikus
Egyhàz, a Protestànsok! Ás amikor az å ässzes csatàik, meg
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dolgok otthagytàk azokat a laza vágeket Istennek Igájáben,
akkor a hetedik angyal eljän ás ässzegyæjti az egászet ás
megmagyaràzza åket. Làtjàtok? Amikor pedig å befejezi, akkor
Hát Mennydärgás elhangzik.
354 Amikor Jànos pedig elkezdett ârni; Å azt mondta, “Ne ârd
le. Hanem pecsáteld be.”
355 “Ás amikor az Elså Pecsát felnyâlt,” a Känyv belsejáben
lávå Pecsátekbål, Az egy mennydärgássel nyâlott. Ah!
356 Ha ez Szentâràs, akkor csupàn^Ha bàrmely
Iràshely^Valami, aminek a Bibliàbãl kellene lennie^
357 Ápp çgy, ahogy te nem mondhatod nekem, hogy van
olyan dolog, mint a “purgatãrium,” meg ilyen dolgok. A
Bibliàban nincs olyan Iràshely, amely ezt alàtàmasztanà. Nem
mondhatsz nekem olyan dolgokat, mint a Makkabeusok
Känyve, ami rendben lehet^ “Meg Dànielnek a negyedik
Känyve, ahol egy Angyal megragadta åt fejánek hajànàl ás azt
mondta^leètätte.” Ilyenfále dolog soha nem tärtánt meg a
Bibliàban. “Ahol a Nàzàreti Jázus csinàlt volna egy agyag
madarat, ás làbat tett volna alà ás azt mondta volna, ‘Tyæh!
Repèljál kicsi madàr,’” ez ártelmetlenság. A Bibliàban nincs
semmi, ami ezt alàtàmasztanà. Igy ne bolondozzatok^A
fordâtãk, Isten vigyàzott, hogy a fordâtãk ne tegyenek hozzà
ilyen dogmàkat ás ártelmetlenságet. Lehet, hogy jã emberek
voltak azok a Makkabeus testvárek. Çgy is voltak. Nem
mondom, hogy åk nem voltak jã emberek. De az nem Iràs
szerinti.
358 Ez Jázus Krisztusnak a teljes kinyilatkoztatàsa. “Semmit
nem lehet Ahhoz hozzàtenni, vagy Abbãl elvenni.” Ha pedig
beletennátek ide, akkor az nem àllna ässze a Szentâràs tovàbbi
rászável. Ennek a Bibliànak hatvanhat Känyve van ás egyetlen
Szã sem fog ellent mondani a màsiknak!
359 Azutàn, ha ez a folyamatossàga ezeknek az utolsã
trombitàk hangzàsànak, illetve ennek a Hát Mennydärgásnek
melyek megjelennek, a titkok, az utolsã Pecsát, akkor Ennek
meg kell felelnie a Szentâràs tovàbbi rászánek. Ha pedig azok
az Elsåk ott bent egy därgå robbanàssal nyâlottak meg, akkor a
Màsodikok is çgy fognak, melyek a hàtoldalon vannak.
Figyeljátek, hogy mi tärtánik. Ha a làtomàs Iràs szerinti volt,
akkor azt a Szentâràs àltal, vagy ugyanannak az Iràshelynek
folyamatossàga àltal kell magyaràzni.
360 Figyeljátek meg a Jelenásek 3 ás 4-et, “Hát Mennydärgás.”
Hát Mennydärgás, azutàn pedig figyeljátek meg, 3 ás 4-et, ás
azutàn (mi?) egy eskè a hatalmas Angyaltãl arra, hogy “Az idå
befejezådätt.”
361 Amikor ezek a Mennydärgásek, làtjàtok, hallattàk
hangjukat, akkor az Angyal^Csak gondoljàtok el! “Egy
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felhåbe ältäzätt Angyal ás egy szivàrvàny szävetság fedezte be
az Å feját.” Nos, ti tudjàtok, hogy ki Ez. “Egyik làbàt a fäldre
tette, màsikat a tengerre ás felemelte az Å kezát ás
megeskèdätt arra, hogy ‘Amikor az a Hát Mennydärgás
kibocsàtotta hangjàt,’ akkor ‘täbbá idå nem lászen.’”
362 Ha Isten titkainak szolgàlata befejezådätt, akkor mi van ha
ez a hát titoknak megjelenáse? Ás egy olyan kis alàzatos
gyèlekezetben mint a miánk a Mindenhatã eljätt ás letekintett
az Å nápánek alacsony àllapotàra! Te azt mondod, “Nos án
nem çgy gondolom.” Lehet, hogy nem çgy van. De mi van, ha
igen? Akkor az idå kifutott. Elgondoltad ezt? Legyetek
komolyak. Lehet, hogy kásåbbre jàr mint gondoljuk.
363 Azok a csillagok beleestek az å csoportosulàsukba akkor
rágen! Az Angyal eljätt, ás ezt mondta, “Amint Jànos azárt lett
kèldve, hogy betekerje az Ã Testamentumot, ás hogy látrehozza
Krisztus bemutatàsàt, egy Èzenet be fogja tekerni a laza
vágeket ás be fogja vezetni a Messiàst áppen az Å Eljävetele
elått, az utolsã napok Èzenete.”
364 Figyeljátek meg, hogy a hatalmas Angyal megeskèdätt egy
eskèvássel, hogy “Idå täbbá nem lászen.”
365 Most án nem akarlak benneteket tçl hosszç ideig
visszatartani. Csak gondoljàtok el ezt egy percre most.
366 Most figyeljetek. Ez az Angyal lejätt a Mennybål. Làtjàtok? A
hát gyèlekezetnek hát màsik angyalai fäldi hârnäkäk voltak.
Azonban ez az Angyal^Az ässzes Èzenet be van fejezve; a
hetedik angyal betekeri az egász dolgot. Ás ez az Angyal eljän, de
nem a fäldre; Å nem egy fäldrål valã ember, mint a gyèlekezeti
korok hârnäkei; az be van fejezve. De ez az Angyal a kävetkezå
kihârdetást hozza. Ás egy angyal az “hârnäkät” jelent. Ás Å a
Mennybål jän le, felältäzve a Vilàgossàg Oszlopàba, Felhåbe, ás
feje felett szivàrvàny van. Ás egy szivàrvàny az egy szävetság. Az
Krisztus volt, “Amint egyik làba a fäldän, màsik pedig a tengeren
volt, ás megeskèdätt, hogy ‘Idå täbbá nem lesz.’”

Hol vagyunk, uraim? Mire megy ki ez az egász? Benneteket
kárdezlek.
367 A täbbi angyal hârnäk volt, fäldrål valã emberek. Viszont
ez az Angyal^Ezekrål mondta, “A Laodiczeai gyèlekezet
angyalànak,” “Az Efázus gyèlekezet angyalànak,” a fäld
hârnäkeinek; làtjàtok, emberek, hârnäkäk, prãfátàk, ás âgy
tovàbb a gyèlekezet felá.
368 Ez az Egy azonban nem a fäldrål jätt. Å a Mennybål jätt le,
mivel a titok mind be van fejezve. Amikor pedig a titok be van
fejezve, akkor az Angyal ezt mondta, “Idå täbbá nem lesz,” ás a
Hát Mennydärgás kibocsàtotta hangjàt.
369 Mi van akkor, ha ez valami olyan, amely tudatja velènk,
hogy milyen mãdon lápjènk bele az Elragadtatàsi Hitbe? Ez az?
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Futni fogunk ás falakon ugrunk àt? Fog valami tärtánni ás ezek
az äregek, a megrongàlt, hitvàny testek àt fognak vàltozni?
Álhetek, hogy meglàssam azt, ãh, Uram? Annyira käzel van,
hogy làtni fogom azt? Ez az a nemzedák? Uraim, testváreim,
mennyi az idå? Hol vagyunk?
370 Názzènk az ãràra, a naptàrra, hogy meglàssuk, milyen
idåszakban álènk. Izràel Palesztinàban, az å otthonàban van.
A nemzetzàszlã, Dàvid hatàgç csillaga (kátezer ávvel
ezelåttrål, igen, màr majdnem kátezer ätszàz ávvel ezelåttrål),
a legrágebbi zàszlã lobog. Izràel visszatárt az otthonàba.
“Amikor a fègefa règyeket hajt, akkor ez a nemzadák nem fog
meghalni, nem mçlik el, mindaddig, amâg minden be nem
teljesedik.”

A nemzetek megtärnek, Izràel ábred,
A jelek, melyeket a prãfátàk elåre

megmondtak;
A pogànyok napjai meg vannak szàmlàlva,

rámèlettel megterhelve;
“Tárjetek vissza Ãh szátszãrtak a ti

sajàtotokba.”
A megvàltàs Napja käzel van,
Az emberek szâve kihagy a fálelemtål;
Tältekezzetek be a Szellemmel, làmpàitok

legyenek elkászâtve ás tisztàk,
Názzetek fel, mert megvàltàsotok käzel van!
A hamis prãfátàk hazudnak, Isten igazsàgàt

åk tagadjàk,
Hogy Jázus a Krisztus, a mi Istenènk.

Ti tudjàtok, hogy ez az igazsàg!^?^
De mi ott fogunk jàrni, ahol az apostolok

tapostak.
Mert a megvàltàs Napja käzel van,
Az emberek szâve kihagy a fálelemtål;
Tältekezzetek be a Szellemmel, làmpàitok

legyenek elkászâtve ás tisztàk,
Názzetek fel, mert megvàltàsotok käzel van!

371 Lehet, hogy käzelebb van, mint gondoljàtok. Ez
megijesztett engem. Ãh, nem tettem eleget. Hol vagyunk?
372 “Idå täbbá nem lesz.” Å bejelenti, hogy az idånek váge. Mi
tärtánik? Mi tärtánik? Igy lehet ez most Testváreim?
Gondolkozzatok åszintán. Ha igen, akkor a piramist a Hát
Mennydärgás tetåzi be.
373 Emlákeztek a piramis Èzenetáre? Az a Csçcskå. Mit tett
Az? A Szent Szellem betetåzte az egyánt, ás elpecsátelte akkor,
amikor mi hozzàadtunk a hitènkhäz: igazsàgot, kegyesságet,
hitet ás âgy tovàbb, addig adtunk hozzà, amâg nekènk hát dolog
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megvolt. A hetedik pedig a szeretet volt, ami Isten. Ez az,
ahogy az Çr alkotja az egyánt, ás befedi ás elpecsáteli åt a
Szent Szellemmel.
374 Akkor, ha ez âgy van, akkor az Çrnak megvan a hát
gyèlekezeti kor, amelyben Neki volt hát titka, melyek
elhangoztak ás harcoltak árte, hogy visszahozzàk. Most pedig
jän a Csçcskå, hogy befedje a Gyèlekezetet. A Mennydärdásek
ezt jelentik Testváreim? Uraim, ez az ahol mi vagyunk?
375 Junie, szeretnám venni a te àlmodat. Figyeljetek. Junior,
mielått mág a piramis valaha is prádikàlva lett volna,
hãnapokkal elåtte, làtta ezt az àlmot.

Te ezt mondod, “Mi lehet egy àlomrãl?”
376 Nabukodonozor àlmodott egy àlmot melyet Dàniel
magyaràzott, amely elmondta a pogàny kor kezdetát, ás hogy
mikor fejezådik be. Ás pontosan çgy tärtánt. Semmi nem
hibàzott.
377 Figyeltátek? Azt az âràst, amely^a sziklàkon volt, án Azt
magyaràztam nekik. Åk ujjongtak. Ez “Istennek a titka,”
melyet ávekig nem ártettek. Lehetett ez?
378 Azutàn pedig figyeljátek meg. Valamilyen titokzatos
mãdon mi elvettènk a levegåbål egy áles szerszàmot, amely
kinyitotta a csçcsot. Ás abban fehár grànit volt, de az nem volt
magyaràzva. Azon nem volt betæ. Án Azt nem magyaràztam,
Junior. Án csupàn rànáztem Arra ás ezt mondtam a
testváreknek, “Figyeljátek Ezt.” Ás ez ma este teljesedett be.
379 Ás mialatt åk Azt tanulmànyoztàk, án elhaladtam nyugat
felá. Miárt? Talàn azárt, hogy megártsem Annak a magyaràzatàt,
amely Ennek a csçcsàban volt megârva. Lehetságes ez?
380 Ás Ezek, az a robbanàs az egyik reggel, amely engem
teljesen megràzott, mâg fel lettem emelve a levegåbe olyan
magasra, mint ez az ápèlet, ás az Angyaloknak, hát Angyalnak
a csoportja egy piramis formàjàban. Ezek azok a
Mennydärgásek, melyek megjelennek? Lehetságes ez?
381 Ez mind meg lett magyaràzva. Az å àlma szerint mindez be
van fejezve. Isten Igájánek megfelelåen a hetedik hârnäk be
fogja fejezni, a hetedik Èzenet be lesz fejezve, ás azutàn a Hát
Mennydärgás. Ás å làtta a csçcskävet ràgärdèlve.
382 Amelyrål sok ember mág azt sem tudja, hogy van Hát
Pecsát, melynek ki kell nyilatkoztatnia. Sok ember känyvát
olvastam a Jelenásekrål, ás mág soha nem hallottam, hogy arrãl
beszáltek volna. Kihagytàk Azt. De meg lett mondva nektek,
hogy Az ott van.
383 Án nem tudom, hogy mi az. Lehet, hogy ez az? Isten legyen
irgalmas velènk! Ha ez az, akkor mi egy sçlyos ãràban
vagyunk. Most csak egy percre, figyeljetek. Ha ez âgy van, ás az
a titok, amely azokba a sziklàkba lett beleârva be van fejezve.
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384 Án boldog vagyok azárt, mert kegyes emberekkel èläk egy
gyèlekezetben, akiknek Isten tud egy àlmot adni. Ärèläk, hogy
bemutathatom ezeknek az embereknek ás asszonyoknak, akik
Junior gyèlekezetábe, ás ebbe a gyèlekezetbe, Neville Testvár
gyèlekezetábe jàrnak, hogy vannak itt emberek ebben a
gyèlekezetben, ás a Biblia ezt mondta, “Àlmokat fognak
àlmodni az utolsã napokban.” Ás itt van. Ás názzátek meg, ez
az Igável van ässzehasonlâtva.
385 Nem tudva semmit errål, ás egy robbanàs jelent meg ás hát
Angyal jätt el az Äräkkávalãsàgbãl. Án ezt mondtam, “Uram,
mit akarsz, hogy tegyek?” Az nem lett megmondva. Elåszär
talàn mennem kell, hogy megtudjam. Án nem tudom. Talàn mág
csak nem is ez. Án nem tudom. Csupàn ezt mondom, “Mi van, ha
ez az?” Ha ez Iràs szerinti, akkor nagyon hasonlãan hangzik.
Nem âgy gondoljàtok? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.]
386 Figyeljátek. Figyeljátek meg azutàn, hogy a csçcskå nem
lett megmagyaràzva. Làtjàtok? “Menj nyugatra, ás gyere
vissza.” Vagy ez az, ezek a hát Angyal ebben a csoportban,
mely hozzàm jätt?
387 Amikor talàlkozni fogok veletek a feltàmadàs Napjàn,
akkor làtni fogjàtok, hogy nem hazudok; Isten az án Bâràm.
388 Vagy pedig ez a màsodik csçcs, amelyrål az egyik nap
beszáltem? Van valami, ami megjelenik a Gyèlekezet szàmàra?
Nem tudom. Maradhatnák ennál a támànàl egy kicsit, de
tovàbb fogok menni.
389 Lehetságes, hogy az a hatalmas mennydärgás, illetve a hát
Angyal a hát csoportban, a hetedik idåszak csoport, egy
piramis alakban? (hàrom az oldalàn, egy pedig a teteján), ás åk
az Äräkkávalãsàgbãl szàlltak le? Lehetságes?
390 Ez a Mennydärgásnek a titka, amely vissza fogja hozni a
Csçcskävet? Tudjàtok, a piramis soha nem lett betetåzve. A
Csçcskånek mág jännie kell. Az el lett utasâtva. Lehetságes ez,
testvárek, testvárnåk?
391 Vagy, ez lehet a Harmadik Hçzàs, amelyrål Å beszált
nekem, hàrom vagy nágy ávvel ezelått?
392 Az Elså Hçzàs, ti emlákeztek hogy mi tärtánt? Azt
megprãbàltam megmagyaràzni. Å ezt mondta, “Ne tedd ezt.”
393 A Màsodik hçzàs, Å ezt mondta, “Ne prãbàld meg.” Ás án
mágis meghçztam. Emlákeztek? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.] Mindannyian emlákeztek. Ez hangszalagon
van, meg minden.
394 Ás azutàn az Çr ezt mondta, “A Harmadik Hçzàs el fog
jänni, de ne prãbàld Azt megmagyaràzni.” Làtjàtok, hogy án
milyen mãdon käzelâtettem Ehhez ma este? Án nem tudom. De
kätelesságemnek árzem, hogy mondjak valamit a
gyèlekezetemnek. Ti vonjàtok le a sajàt kävetkeztetáseteket.
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395 Nos, ez lesz az a titok, amely ki fog nyâlni, ás amely
Krisztust elhozza, ás az Eråt elhozza a Gyèlekezetnek?
Làtjàtok? Hogy mi màr^

396 Mi hiszènk a megtárásben, a Jázus Krisztus Neváben valã
keresztságben. Mi hiszènk a Szent Szellem váteláben. Nekènk
vannak jeleink, csodàink, nyelveken szãlàsok, ás azok a dolgok,
melyeket a korai Gyèlekezet birtokolt. Ás åszintán, ápp itt
täbb dolog lett megtáve, mint ami meg van ârva az Apostolok
Cselekedeteinek Känyváben, az embereknek ebben a kis
csoportjàban, ebben a mi kis parànyi szolgàlatunkban itt.
Akkor mi a helyzet szerte a vilàgon? Làtjàtok? Täbb mint ami
meg lett ârva az Apostolok Cselekedeteiben, ugyanaz a fajta! A
halottak feltàmasztàsa! Emlákezzetek, hogy Jázus Krisztus
àltal csupàn çgy hàrom ember lett feltàmasztva, halàlbãl.
Nekènk pedig fel van jegyezve, orvosi feljegyzásben ät.
Làtjàtok?

397 “Azokat a dolgokat, melyeket Án teszek, ti täbbet is meg
fogtok tenni.” Án tudom, hogy a King James “nagyobbat”
mond, de te semmilyen nagyobbat nem tehetsz. Hanem abbãl
täbbet! Å akkor egy Szemályben volt; most pedig Å az egász
Gyèlekezetben van. Làtjàtok? “Täbbet fogtok megtenni, mint
ezek, mert Án az Atyàmhoz megyek.”

398 Ha ez a Harmadik Hçzàs, akkor mág van elåttènk egy nagy
szolgàlat. Án nem tudom. Nem tudom megmondani. Án_án
nem tudom.

399 Figyeljátek. A Harmadik Hçzàs, àlljunk itt meg egy percre.
A làtomàsban az elså repèlás kicsiny hârnäk madarak voltak;
ez volt az, amikor mi elåszär elkezdtèk. Abbãl nävekedett,
hogy csak megfogtam a szemály kezát.

400 Ás emlákeztek, hogy az Çr mit mondott nekem? “Ha
åszinte leszel, akkor be fog teljesedni, hogy tudni fogod az å
szâvèk titkàt.” Hànyan emlákeztek arra, hogy ez innen be lett
jelentve, ás àtment az egász nemzeten? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.] Ás megtärtánt ez? [“Àmen.”] pontosan.
Azutàn az Çr ezt mondta, “Ne fálj, Án veled leszek.” Làtjàtok?
Ás az folytatãdni fog.

401 Most az Elså Hçzàs a kicsiny madarak voltak; azok a
repèlásek. Tovàbbmentek, hogy talàlkozzanak az idåvel, hogy
talàlkozzanak az Çr Eljävetelável; az elså Èzenet.

402 Màsodszor, a szâvek titkai. Abbãl, hogy megfogni a szemály
kezát, ás csupàn ott àllni, ás elmondani, hogy mi a bajuk; azt
kävetåen kinyilatkoztatta a bæneiket ás elmondta nekik, hogy
mit tegyenek. Ás hogy^Igy van ez? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.] Tehàt, ez täkáletesen beteljesedett, ápp çgy,
ahogy Isten mondta. Ás ti ennek tançi vagytok, meg a vilàg is,
meg a gyèlekezet is.
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403 Amikor ezt mondtam, “Làttam egy Angyalt, ás smaragdzäld
Tæz ágett;” az emberek nevettek, ás ezt mondtàk, “Billy, te
magadon kâvèl vagy.” A kamera varàzslatos szeme felvette Azt.
Án nem hazudtam. Az Igazat mondtam. Isten igazolta.
404 Ezt mondtam, “Sätátság àrnyákol be; ez halàl, fekete. Ás Ez
pedig fehár. Az egyik Álet; a màsik pedig halàl.” Ás ott van Az,
ott hàtul a fánykápen. A^
405 Amint George J. Lacy_Lacy mondta, “Ennek a
fánykápezågápnek a mechanikus szeme nem vesz fel
pszicholãgiàt.” Kävettek engem? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.]
406 Figyeljátek meg az elså kis repèlást; káz. A màsodik
nagyobb volt, fehárebb, galambok; a Szent Szellem
kinyilatkoztatva a szâvek titkait. A harmadik repèlás pedig az
Angyalok voltak (nem madarak), hanem Angyalok; ás ez a
vágidå, ez minden. Ez lesz az az idå testvárek? Ez az az idå?
407 Most figyeljetek nagyon, ás ezt ne ártelmezzátek fálre.
Akarok valamit kárdezni tåletek.
408 Menjènk vissza csak egy percre. A gyèlekezet tudja, hogy
ez az igazsàg. A tudomànyos vilàg tudja, hogy ez az igazsàg. Ás
az emberek, akik itt èlnek ma este, mág sokan álnek azok
käzèl, akik ott àlltak a folyãparton, amikor a Hang kimondta
azt, ás ezt mondta, “Amint Jànos az elså eljävetel èzenetável
lett elkèldve, çgy ez a màsodik Èzenete, a màsodik
Eljävetelnek.” Emlákeztek? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.]
409 Amikor pedig az befejezådätt, akkor mit tett Jànos? Jànos
volt az, aki azt mondta, “Ime Istennek a Bàrànya, aki elveszi a
vilàg bæneit. Ez Å.” Az ãra, elárkezett testváreim? Nem
mondom, hogy màr elárkezett. Nem tudom. De kárdezlek
benneteket. Azt akarom, hogy gondolkozzatok. Vagy pedig az
az idå lesz, amikor çjra elhagzik, “Ime Istennek a Bàrànya.”?
410 Vagy pedig a Malakiàs 4 ideje, “Visszafordâtani a
gyermekek szâvát az atyàink Hitáhez.”? Egy olyan robbanàs
lesz, amely_amely olyan hatalmas dolgokat fog tenni, hogy
helyretegye a Gyèlekezetet, amely elhâgult, ás nem tudja
megárteni Istennek titkait, ás âgy tovàbb? Amikor åk làtjàk,
hogy a hatalmas robbanàs vágigsäpär, akkor vissza fogja
fordâtani szâvèket az Atyàhoz, amint a Biblia mondta, hogy
fogja? Vagy pedig ez az Èzenet màr elmçlt, melynek meg
kellett volna ezt tennie? Án nem tudom.
411 Ez a vágidå jele, uraim. Vagy ez annak a jele, hogy màr
váge? Szàmomra ez nagyon Iràs szerintinek náz ki. Án nem
tudom. Ott voltak azok az Angyalok. Ott volt egy robbanàs,
mint egy mennydärgás, amely megràzta az egász fäldet. Isten
tudja, hogy án az igazat mondom.
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412 Csak emlákezzetek, hogy valami tärtánni fog. Nem tudom
hogy mi az. De lehet hogy ez? Annak oka hogy án ezt mondom,
hogy kászèljetek fel! Imàdkozzunk, (hogyan imàdkozzunk?)
foglaljuk el pozâciãnkat az Å hâvåinek hadseregáben ás
kászèljènk fel, mert lehet, hogy kásåbbre jàr, mint ahogy
gondoljuk.
413 Ti ismertek engem, ás án mág soha nem mondtam nektek
hazugsàgot, amennyire án tudom. Amint Sàmuel mondta
nekik, “Mondtam màr valamit is nektek az Çr Neváben, ami
nem tärtánt meg?” Nos, most án mondom nektek. Án nem
tudom, hogy mi ez. Nem tudom megmondani, hogy mi ez. Án
nem tudom. Án azonban nektek az Igazat fogom mondani.
Fálek. Mint a ti testváretek, a mçlt szombat ãta án ijedt
vagyok.
414 Lehetságes, hogy ez a vágidå. Lehetságes, hogy ez az ideje
annak, hogy a szivàrvànyok vágigsäpärjenek az ágen ás hogy
egy bejelentás az ágbål ezt mondja, “Idå täbbá nincs.” Ha ez
az, akkor kászèljènk fel baràtaim, hogy talàlkozzunk a mi
Istenènkkel. Most màr båságes Álelem el lett tàrolva.
Hasznàljuk Azt ki. Hasznàljuk Azt most ki. Ás velem egyètt
errål az emelványrål Istenhez kiàltsunk, “Çr Jázus, lágy
irgalmas hozzàm!” Megprãbàltam a legjobb mãdon álni, ahogy
csak tudom. Megprãbàltam az Èzeneteket a tålem telhetå
legjobb mãdon hozni Istennek az Igájábål. Isten ismeri az án
szâvemet.
415 Amikor azonban az Angyaloknak az a csoportja
vágigsäpärt a fäldän, akkor án lebánultam. Hosszç ideig
semmit nem tudtam árezni. Çgy áreztem, mintha^sokkal
kásåbb megprãbàltam àtmenni a szobàn, ás az egász
gerincemen fentrål a nyakamtãl egász le teljesen le voltam
bánulva, mintha nem lenne árzásem. Nem tudtam árezni
kezeimet. Egász nap egy kàbulatban voltam. Csak_csak
bementem a szobàba ás leèltem.
416 Vasàrnap lejättem ide, hogy beszáljek ás megprãbàltam
felràzni magamat abbãl a beszád àltal. Hátfån çjra ott volt. Ás
most is itt van.
417 Án nem tudom. Án nem tudom, uraim. Csupàn becsèletes
vagyok veletek, mint testváreimmel. Nem tudom. Ez a_ez az
ideje? A szolgà-^az ässzes titok befejezådätt? Váge van a
hangzàsnak? Ez valãban az a Hát Mennydärgás, amely ki fog
mondani valamit, amibål az a kis csoport, akik ässzegyæltek
fognak kapni Elragadtatàsi Hitet, hogy belemenjenek az
Elragadtatàsba, amikor az Çr eljän? “Mivel mi àtfogunk
vàltozni,” olyan gyorsan ahogy azok az Angyalok jättek, “egy
pillanat alatt, egy szempillantàsban; ás felragadtatunk egyètt
azokkal, akik elaludtak, hogy talàlkozzunk az Çrral a
levegåben.”
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Ez az án imàm:

418 Istenem, ha ez âgy van, án nem tudom, Uram. Án csupàn
elmondtam a gyèlekezetnek. Ha ez âgy van Uram, akkor
kászâtsd el a szâvènket. Kászâts el bennènket Urunk arra a
nagy ãràra. Melyre az egász tärtánelem, az ässzes prãfátàk ás
bälcsek vàrakoztak. Uram, án nem tudom, hogy mit mondjak.
Fálnák azt mondani, hogy “Ne jäjj Uram.” Szágyellem magam,
amikor làtom a vilàgot abban az àllapotban, ás nem tettem
täbbet, mint amit tettem ezárt. Szágyellem magamat. Ha van
mág egy holnap Uram, akkor kend fel a szâvemet. Kenj fel
engem jobban Atyàm, hogy mindent megtehessek amit csak
tudok, hogy màsokat Hozzàd hozhassak. Án a Tiád vagyok.

419 Çgy árzek, mint Ásaiàs a templomban azon a napon,
amikor làtta az Angyalokat ide-ás-oda repèlni, amint
szàrnyaikkal befedezták arcukat meg làbaikat ás repèltek,
“Szent, szent, szent!” Ãh, hogy az a fital prãfáta mennyire meg
volt ràzva. Kezdett egy kicsit korosodni. Amikor pedig azt
làtta, noha làtomàsokat làtott, de felkiàltott, “Jaj nekem!”

420 Atyàm, talàn valahogy âgy áreztem, amikor làttam azokat
az Angyalokat azon az están, illetve helyesebben azon a
reggelen. Jaj nekem, mert tisztàtalan ajkç ember vagyok, ás
tisztàtalan náp käzätt lakozom. Ás Atyàm, tisztâts meg engem.

421 Ás âme itt vagyok. Kèldj el engem Uram bàrmi is ez. Ás
ennál a szãszáknál àllok, ahol harminc áve vagyok. Ha van
valami Uram, amit Te akarsz hogy tegyek, itt vagyok. Kászen
àllok Uram. De hadd talàljak kegyelmet Te elåtted.
Alàzatosan, ezt kárem.

422 Imàdkozom a kicsiny nyàjárt, amely felett a Szent Szellem
tett åràllãvà, hogy tàplàljam åket. Mindazt megtettem amit
csak tudok, Uram, hogy tàplàljam åket az Áletnek Kenyerável.
Amint abban a làtomàsban sok ávvel ezelått, ahol az a nagy
fèggäny fekèdt Nyugaton, ás az Álet Kenyeránek hegye; a kis
känyv arrãl, hogy “Nem Voltam Engedetlen A Mennyei
Làtomàs Irànt.” Ás itt mindez beteljesedik, kijelentve arcuk
elått.

423 Te Isten vagy ás Rajtad kâvèl nincs màs. Fogadj el
bennènket Urunk. Bocsàsd meg vátkeinket. Megtárek minden
hitetlenságembål, minden gonoszsàgombãl. Istennek oltàràn
känyärgäk.

424 Amint ma este jäväk elåttem ezzel a kis gyèlekezettel, mi
hit àltal mozdulunk el ebbål az ápèletbål az elragadtatàsba,
“amint egyètt èlènk a Mennyei helyeken,” Istennek Trãnja
kärèl. Szâvènk sok alkalommal felemelkedett azokban a
dolgokban, melyeket làttunk, hogy Te megtettál, ás felfedted
nekènk a Te titkaidat. De Uram, ma este án el vagyok fàradva.
Jaj nekem!
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425 Ás_ás Jàkãb, amikor làtta azokat az Angyalokat, amint le
ás fel jàrtak a látràn, ás å ezt mondta, “Ez egy fálelmetes hely,
nem màs, mint Istennek a hàza.” Báthel ott lett megalapâtva.
426 Istenem, az emberek nem ártik azt. Åk azt gondoljàk, hogy
az olyan nagy äräm lenne. De Uram, micsoda fàradsàg, milyen
egy fálelmetes dolog egy emberi lány szàmàra bemenni a
Menny hatalmas Lányánek jelenlátábe.
427 Imàdkozom ennek a kis gyèlekezetnek itt a
bænbocsànatàárt, amelyhez Te lekèldtál engem,
hogy_hogy_hogy_hogy vezessem ás vezáreljem åket. Àldd
meg åket Uram. Án azoknak megfelelåen tettem, amit a
làtomàsok, àlmok, meg dolgok mondtak, legjobb tudàsom
szerint. Elhelyeztem az ässzes Tàplàlákot, ahogy csak tudtam
szàmukra, Uram. Bàrmi is ez Urunk, mi a Tieid vagyunk.
Àtadjuk magunkat a Te kezeidbe, Urunk. Lágy irgalmas
hozzànk. Bocsàss meg nekènk. Ás hadd legyènk mi a Te tançid
mindaddig, amâg ezen a fäldän vagyunk. Azutàn amikor váge
az áletnek, akkor fogadj bennènket fel a Te Kiràlysàgodba.
Mert mi ezt Jázus Neváben kárjèk. Àmen.
428 Ti mindannyian tisztâtsàtok meg szâveteket. Tegyetek fálre
mindent, minden sçlyt, tartsàtok azokat tàvol utatokbãl. Ne
engedjátek, hogy bàrmi is zavarjon benneteket. Ne legyetek
ijedtek. Semmi nincs amitål fálni kellene. Ha Jázus eljän,
akkor az egy nagyon^Ez az a pillanat, amely utàn az egász
vilàg sãhajtozott ás sârt. Ha valami most elåtär egy_egy çj
jävetelárt, egy çj ajàndáknak, vagy valaminek az çj
eljävetelárt, akkor az csodàlatos lesz. Ha ez eljävendå idå arra,
hogy a Hát Mennydärgás kijelentáse ki legyen nyilatkoztatva a
Gyèlekezet szàmàra, hogyan menjènk, án nem tudom. Csupàn
azt àllâtottam, amit làttam. Ãh Istenem, micsoda idå! Ez
komoly ás ènnepályes gondolkozàs.
429 Ha pedig ez ideje szàmomra hogy menjek, án a
Tiád^Uram, án a Tiád vagyok. Amikor Te befejzted, akkor
jäjj el Çr Jázus.
430 Akàrhol is legyen, illetve bàrmely idåben is legyen, án az
Ävá vagyok. Nem azt mondom, hogy kâvànok elmenni; án nem.
Van egy csalàdom, akiket fel kell nevelnem. Van nekem az
Evangálium, hogy prádikàljam. Ez azonban az Å akarata
szerint ás nem az enyám szerint van. Ez az Å akarata. Án nem
tudom.
431 Csak azt àllâtottam nektek, ami van. Ami az, azt Isten fogja
vághezvinni. De án azt mondom nektek, amit làttam ás ami
tärtánt. Hogy mit jelent, azt nem tudom. De uraim, lehet hogy
ez a vág? Ah!
432 Azok az emberek jelen vannak most, a hat ember, akiknek
az àlmaik voltak. Hàt nem furcsa, hogy nem hát volt? Nem
nagyon furcsa az? Hat vezetett egyenesen el ás azutàn rägtän
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jätt a làtomàs. Az emberek itt vannak. Jackson Testvár itt az
egyik; Parnell Testvár a màsik; Collins Testvárnå volt a màsik;
Steffy Testvárnå volt a kävetkezå; Roberson Testvár volt a
kävetkezå; a màsik pedig Beeler Testvár volt. Ás a Mennyei
Atya tudja, hogy ehhez täbb nem tartozott. Annak a vágán, a
hetediknek^amely Steffy Testvárnå volt, azonnal megjelent a
làtomàs. Làtjàtok? Làtjàtok, hogy miárt tàvozok? Làtjàtok,
hogy miárt kell mennem? Meg kell tennem.

433 Ás baràtaim, ne ràm názzetek. Án a ti testváretek vagyok.
Ne ràm figyeljetek, mivel án csupàn halandã vagyok.
Ugyançgy meg kell halnom, mint bàrki màsnak. Ne ràm
hallgassatok; hanem arra amit mondtam. Amit mondtam az az
Èzenet. Ne a hârnäkre figyeljetek; az Èzenetet figyeljátek.
Szemeiteket ne a hârnäkän tartsàtok, hanem az Èzeneten. Amit
Az mondott, az a dolog amire figyelni kell.

434 Ás Isten segâtsen nekènk, án ezt kárem. Nem szeretem^án
nem akartam ezzel jänni ás ezt elmondani nektek, de nem
akartam semmit visszatartani tåletek.

435 Most amennyire csak tudom, hadd mondjam el. Amennyire
csak tudom, án a kävetkezå kettå vagy hàrom napon belèl
fogok eltàvozni, szerdàn reggel, Tucson-ba. Tucson-ba nem
azárt megyek, hogy prádikàljak. Án oda nem prádikàlni
megyek. Azárt megyek Tucson-ba, hogy elrendezzem
csalàdomat az iskolàban, ás azutàn vàndorlãvà legyek.

436 Fel fogok menni Phoenix-be, hogy megtartsam azt a kis
ässzejäveteli sorozatot, melyek valãszânæleg csupàn kis
Èzenetek lesznek. Ás_ás azutàn, talàn, nem tudom^

437 Án azt gondolom, hogy åk azt akarjàk, hogy egy este
prádikàljak az ässzejävetelen. Mág semmit nem mondtak errål,
csupàn azt, hogy án ott legyek. Tudjàtok, ez szàmomra nem
hangzik tçl jãl.

438 Nekem van egy IGY SZÃL AZ ÇR Shakarian Testvár
szàmàra is. Ah-hah. Án nem tudom, hogy å mit fog azzal tenni,
de nekem ezt meg kell mondanom neki. Azt nem tudom, hogy
mit fog tenni. Ez rajta àll. Megfigyeltátek az utolsã Hangot?
Annak nem egy szervezetnek kellene lennie, de åk kihirdetták
a tantátelèket. Egy szervezet, akkor án màr ki is àlltam. Án
olyanban nem maradok.

439 Most feltehetåen Arganbright Testvár, meg Rola Testvár,
egy washingtoni diplomata hát elnäk alatt, Afrikàban kell
hogy legyenek. Role Testvár, án ás Arganbright Testvár
Afrikàba fogunk menni náhàny ässzejävetelre, le Dál-Afrikàba
ás Tanganyikàba Bãze Testvárrel. Ás lefelá valãszânæleg
Ausztràliàn àt, majd azon az çton vissza, ha az Çr nem tesz
valami màst. Mielått azonban án megyek, mág vissza fogok
jänni.
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440 Azutàn amikor onnan visszajäväk, ha Isten nem szãl
hozzàm, valamilyen màs mãdon, akkor venni fogom a
csalàdomat, ás felkältäzènk Alaszkàba, Anchorageba. Ez
dálnyugat; az pedig ászaknyugat lesz. Akkor hadd maradjanak
ott nyàron, amikor olyan nagy forrãsàg van lent Tucson-ban,
hogy majdnem leágeti rãlad a bårt. Nem hiszem, hogy åk azt
bârjàk. Nagy honvàgyuk lenne ás elcsèggednánek! A helyet
nem adjuk el. Ott fog maradni a bçtorokkal a hàzban. Nem
tudom, hogy mit tegyek.
441 Azutàn a nyàr vágán, ha az Çr is çgy akarja, akkor án
eljäväk Alaszkàbãl ás lejäväk Denver käzelábe, käzáp
nyugatra; dálnyugat, ászaknyugat, käzápnyugat, kiàltva, “Ãh
Uram, mit akarsz, hogy tegyek?”
442 Käzben pedig minden Èzenet, amennyire án tudom, áppen
itt lesz prádikàlva ebben az imahàzban. Ez az, ahol a
hangszalagok lesznek. Ez az, ahol a käzpont van.
443 Ás án nem szàndákozom a csalàdommal Nyugaton
maradni. Keresni fogok, amâg megtudom, hogy Isten mit akar
hogy cselekedjek.
444 Ha ez az áv nem rendezi le, akkor a kävetkezå ávben án vâz
ás álelem nálkèl kifogok menni a pusztàba, ás vàrni fogok,
amâg az Çr szãlât engem. Igy nem tudok tovàbbmenni.
Szèkságes, hogy kátságbeesásbe kerèljetek. Kell, hogy elkerèlj
arra a helyre, ahol tudni akarod Istennek az akaratàt. Ás
hogyan tudnàd tenni az akaratàt, ha nem tudod az akaratot?
445 Annak a làtomàs hàttárnek az alapjàn vizsgàlom meg,
“Amit tettál.” Làtjàtok? Misszionàriuskánt ás evangálistakánt
jàrok kärbe, amâg a hâvàs nem jän. Emlákeztek az elsåre,
amikor a szegletkå le lett táve? “Tegyed az evengálista
munkàjàt,” mondta az Çr. Nem azt mondta, hogy “Te egy
evangálista vagy.” Hanem “Tedd annak a munkàjàt,” talàn
amâg az idå eljän valami màs szàmàra, a munkànak egy màsik
vàltozata. Lehet, hogy valami màs. Án nem tudom.
446 Szeretitek Åt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.]
Legyetek ebben nagyon biztosak. Legyetek ebben nagyon
biztosak, akik az Urat szeretitek.

Akik az Çrra vàrnak, erejèk megçjul.
Felszerelkeznek szàrnyakkal mint egy sas,
Futnak ás nem fàradnak el, jàrnak ás nem

csèggednek;
Ãh tanâts engem Uram, tanâts meg vàrni

Uram.
Án szeretem Åt, ás tudom, hogy ti is. Nos, holnap este^

447 Gondolom, hogy nagyon vilàgossà tettem. Igen? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Olyan vilàgossà,
amennyire csak tudom, ez minden, amit án tudok. Ez minden,
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amit án mondani tudok. Ás ha ez valamiárt ki lett nekem
nyilatkoztatva, akkor gyorsan el fogom nektek mondani.
Tudom, hogy árdekel benneteket. Án is akarom tudni. Nem
tudom, hogy mit jelentett. Nem tudom, hogy hovà_hovà
megyek. Án_án nem tudom, hogy mi fog tärtánni. Án_án
csupàn^Az egyetlen dolog amit tudok, hogy Isten kegyelme
àltal megyek. Azutàn Å el fogja nekem mondani amikor
odajutok, talàn. Most azonban az án rászem, hogy menjek.
Lehet, hogy esetleg nem leszek ott kát hátig, ás màshol leszek,
ás talàn visszatárek ide. Ez âgy van. Nem tudom. De án^
448 A làtomàsban benne volt a feleságem ás a gyermekeim. Ás
az a dolog, hogy egy zàrt, fedett kocsiban voltam. Ás abban a
pillanatban hogy beszàlltam, akkor ott, án a kombi autãmban
voltam. Ás ez az, ahogy mi elmegyènk kát napon belèl, nem
tudva, hogy hovà megyènk, ás nem tudva, hogy mit fogunk
tenni amikor odajutunk, csak megyènk.
449 Isten furcsa hozzànk, mivel az Å çtjait nem lehet
kifèrkászni. Å engedelmesságet akar.

“Hovà mász?”
“Ez nem a te dolgod. Csak menj tovàbb.”
“Mit akarsz, hogy tegyek Uram?”

450 “Ez nem a te dolgod. Te kävess Engem.” Ah-hah. Ah-hah.
“Csak menj tovàbb.”

“Hol àlljak meg?”
“Mi käzäd ahhoz? Csak jàrj tovàbb.”
Igy tehàt megyek, Jázus Krisztus Neváben. Ah-hah. Àmen.

Szeretem Åt, szeretem Åt,
Mert Å elåbb szeretett engem,
Ás megvàsàrolta az án èdvässágemet
A golgota fàjàn.
Szeretem^(Å az án áletem.)

Szeretem^(Mindaz akiárt áltem!)^
Mert Å elåbb szeretett engem.
Ás megvàsàrolta az án èdvässágemet
A golgota fàjàn.

451 Uraim, ez az az idå? [Branham Testvár ás a gyèlekezet
dçdoljàk egyètt az egász kãrust, Szeretem Åt_Szerk.] Ás
mialatt çjra ánekeljèk, fogjatok kezet valakivel aki mellettetek
van. Mondjad, “Testvár, testvárnå, imàdkozz ártem. Án
imàdkozni fogok árted.” “Án^
452 [Branham Testvár megfordul_Szerk.] Imàdkozz ártem
Neville Testvár. [Neville Testvár azt mondja, “Imàdkozom,
testvár. Te is imàdkozz ártem testvárem. Käszänäm.”] Teljes
åszintesággel! Isten àldjon meg, Testvár^?^Imàdkozz
ártem,^?^Imàdkozz ártem,^?^Imàdkozz ártem.
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[Branham Testvár dçdol_Szerk.] Ás
megvàsà-^

453 Imàdkozz ártem,^?^Imàdkozz ártem,^?^Imàdkozz
ártem,^?^Imàdkozz ártem. Imàdkozz ártem,^?
^Imàdkozz ártem.

^Golgota fàjàn.
Mert án^

Most emeljèk fel kezeinket Åhozzà.
^Szeretem^(Igazi szeretettel!)
Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsàrolta az án èdvässágemet
A golgota fàjàn.
Igen, szeretem Åt,^(Teljes szâvbål!)

454 Te jässz, Neville Testvár. Án hàtra megyek. Jelentsd be az
ässzejävetel ideját. [Neville Testvár tovàbb ánekel a
gyèlekezettel, Szeretem Åt, ás elbocsàtsa a szolgàlatot_Szerk.]

`
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