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A Tökéletes Hit

` Mennyei Atyànk, ez a mi szàndákunk ma este. Azárt
gyæltènk ässze, hogy csak higyjènk, csupàn higyjènk az Çr

Jázusnak. Itt vannak azok ma este, akik betegek ás lesçjtottak,
ás mi_mi_mi a ma esti szolgàlatunkat a betegek ás ässzetärt
testek gyãgyulàsànak szenteltèk. Most amint az ánekes áppen
elánekelte ezt a gyänyäræ áneket, hogy Azutàn Jázus Eljätt,
hadd lápjál szânre ma este szàmunkra Urunk, ás gyãgyâtsàl meg
minden lesçjtottat ás hogy ne legyen käzättènk ma este egyetlen
beteg szemály sem. Add meg ezt Urunk, ás segâts nekènk amikor
most az Igáre názènk, hogy erre az ãràra elegendå hitet
talàljunk. Mi ezt a Jázus Neváben kárjèk. Àmen.
2 [Branham Testvár beszál valakihez az emelványen_Szerk.]
Itt van egy szemèveg, amelyet valaki elhagyott ás itt talàltàk a
gyèlekezetben. Ha valaki^ha a tiád, nos akkor itt van az
emelványen, a szãszáken.
3 Nos, án tudom, hogy sokan dolgoznak, ás koràn haza kell
árnièk, ás ezárt nem fogok nagyon sokàig beszálni; ás azutàn
felàllâtjuk az imasort, hogy a betegekárt imàdkozzunk. Ez
lehetåságet ad nekem arra, hogy_hogy megragadjak náhàny
sèrgås esetet, amely a szobàban volt, amelyeket käzvetlenèl a
bejävetelemkor szàmoltunk ässze, ás ma dálutàn. Náhànyuk
persze nagyon, nagyon sçlyos ás erås. Ás án felhâvàsokat tettem
a betegekárt valã imàra. Làtva a mi Çr Jázusunk kezát amint
gyãgyâtja a betegeket ás lesçjtottakat, hogy mennyire
csodàlatos Å!
4 Nos, mi nem tçl gyakran kerâtènk sort ezekre a gyãgyâtã
szolgàlatokra, mert àltalàban mi^a Szent Szellem kärbe fog
menni ha bàrmilyen sèrgås eset van, ás egász gyorsan fel fogja
azt ismerni, ás kiemeli azt ás mond rãla valamit. Ás azutàn a
täbbiek, nos, mi csupàn^ás talàn az nem olyan sçlyos, ás
akkor mi egyszeræen tovàbbmegyènk. Ás án azt gondoltam,
mivel màra kát alkalmam volt itt lenni, ezárt egy szolgàlatot a
betegekárt valã imànak kellene szentelnènk. Án hiszek a
betegek gyãgyâtàsàban. Hiszem, hogy ez egy Bibliai
parancsolat. Mi ezt nem prádikàlhatjuk análkèl,^a teljes
Evangáliumot análkèl, hogy ezt bele ne foglalnànk.
5 Nos, lehetságes, hogy^mág nem tudom, mert ma este mág
nem szãltam haza, de esetleg lehetságes az, hogy a kävetkezå
vasàrnap çjra erre fogok jàrni. Ás ha_ha ezen a háten nem
hallotok felålènk, ha Billy nem tudatja veletek, (å a háten egy
kicsit kásåbb fogja megtudni) ha nem hallanàtok rãla, akkor
mi çjra itt leszènk a kävetkezå vasàrnap: mert nektek
munkaszèneti napotok lesz làtjàtok, hogy pihenjetek ás âgy^
vagy hogy hazajussatok. Làtjàtok? Ás âgy mi megprãbàljuk, ha
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az Çr çgy akarja. Nos hàt, ha nem hallotok rãla^azt hiszem
hogy Billy felad nektek egy lapot, vagy elmondja nektek a
szolgàlatok alatt valamilyen mãdon, de ha nem jelzi nektek,
akkor án visszajäväk egy_egy^a most kävetkezå vasàrnap.
Neville Testvár, rendben lenne ha visszajännák? [Neville
Testvár beszál Branham Testvárrel_Szerk.] Ãh, ez ragyogã.
6 Ha bàrki szeretne tudni errål a kis Collins-rãl itt. Ás a Hát
Pecsát alatt az orvosok mondtàk, hogy a kisfiç a reumàs làzzal,
hogy neki a hàtàn kell fekèdnie ás egy csåbål kell innia; ez_ez
volt az. Ás az apa ás anya odahoztàk åt az otthonunkba ás
lefektetták a szobàban, ás án imàdkoztam árte. Ás az Çr Jázus
olyan teljessággel meggyãgyâtotta åt, hogy çjra visszament az
iskolàba; ás a hatãsàgok behâvtàk åket ezzel kapcsolatba.
Tehàt odahâvtàk a specialistàt aki kezelte åt, ás å nem hitte azt
el, å_å effále dolgot nem tudott elhinni, ás levitták a fiçt egy
vizsgàlatra ás å täkáletesen, normàlisan egászságes volt.
Azutàn Jázus eljätt, ás a kâsártå ereje meg lett tärve!
7 Tudjàtok, ez furcsa dolog, án meg akartam kárni valakit
arra, hogy ezt az áneket ánekelják el ma este. Ás amint án ott
szolgàltam a szobàban, akkor egyszerre az itt volt, valaki azt
ánekelte itt kint: Azutàn Jázus Eljätt. Ha ezt_ezt nem
ánekelták volna, akkor án meg akartam kárni valakit, hogy ezt
ánekelje el, mielått án_án ma este beszáltem volna. Tehàt Å_Å
mindent helyesen vágez el.
8 Nos, sokan käzèletek meg fogjàtok vàrni a holnap reggelt,
akiknek mág hosszç utat kell megtennetek, ás án_án ezt
nagyra ártákelem ezt_ezt az eråfeszâtást. Náhànyan käzèletek
mág ma este haza fognak utazni, mert nektek holnap reggelre
virradãan màr dolgoznotok kell, ás án_án tudom, hogy ez
neház. Ás azutàn amikor án erre gondolok, hogy ezt làssam^
9 Tudjàtok, nekem is vannak idåszakaim; rossz kedvævá
vàlok. Eljutok egy helyre, ahol án^Ami ezt okozza, hogy
nekem ilyen idåszakaim vannak, az akkor van, amikor teljesen
tçl vagyok terhelve, ás Sàtàn jän ás azt mondja nekem, “Nos,
senki sem tärådik veled. Neked valãjàban egyetlen baràtod
sincs a vilàgon, làtod.” Ás âgy ez^
10 Ne feledjátek el azt, hogy nem vagyok mentes a kâsártástål.
Làtjàtok, nekem ezt le kell gyåznäm. Azutàn amikor
visszanázek ás làtok valami ilyet, akkor azonnal odadugom az
orra alà ás azt mondom, “Mi a helyzet ezzel?” Ez segât nekem
abban, hogy le_legyåzzem. “Mi a helyzet ezzel?”
11 Mint az án egyik bizonyos baràtom, aki_aki itt èl az
ässzejävetelen, volt egy_egy_egy fajta csoport, egy_egy olyan
csoport, amely nem hisz az Isteni gyãgyâtàsban, ás odajättek
ehhez a fiatalemberhez nem olyan rágen, ás azt mondtàk neki,
“Az a dolog amit åk ott prádikàlnak az Isteni gyãgyâtàsrãl,
abban semmi nincs.”



A TÄKÁLETES HIT 3

12 Ás ez az ember Kentucky-ban lakik, egy idås asszony
käzvetlen käzeláben, ás amikor mi Akton Campgrounds-ban
voltunk, akkor ràkban haldokolt. Ás az å lànytestváre eljätt
aznap este az ässzejävetelre egy zsebkendåvel a ridikèljáben,
amit magàval hozott ás a Szent Szellem felszãlâtotta azt az
asszonyt ott hàtul (ás án mág soha nem voltam azelått abban a
vidákben) ás azt mondtam neki, hogy “neki ott van egy
zsebkendå a ridikèljáben, hogy az nàla volt, ás otthonrãl hozta
el, ás hogy az å testváre ott van fent egy hegygerincen ás
gyomorràkkal haldoklik. Az orvos lemondott rãla.” Ás án azt
mondtam, “Menj ás tedd a zsebkendåt az asszonyra, mert IGY
SZÃL AZ ÇR, ‘Å álni fog.’” Ás az volt az az este amelyben a
szomszádok ott fent azt gondoltàk, hogy ott van nekik az
Èdvhadsereg, amikor Ben Testvár felment oda, ás azutàn
odatette^Ás azutàn az a hälgy olyan täkáletesen
meggyãgyult, hogy vágzi a sajàt munkàjàt, ás a szomszádok
munkàjàt is.
13 Tehàt ez a fiatalember tudva ezt, azt mondta, “Akkor
magyaràzd meg az å esetát! Ezzel el van intázve. Magyaràzd
meg; tudod, hogy neki ràkja volt. Å itt volt Louisville-ben ás az
orvosok elvágezták a mætátet, ás azutàn egyszeræen
megfordultak ezt mondva, ‘Varjàtok ässze, vigyátek vissza,
mert semmit nem lehet tenni.’ Ás most å täkáletesen normàlis,
egászságes.” A fiatalember ezt mondta, “Magyaràzd el ezt.” Ás
ezzel el van intázve. Làtjàtok?
14 Tudjàtok, hogy a Biblia mit mondott? “Ás åk semmi rosszat
nem tudtak mondani, mert az az ember ott àllt käzvetlenèl
käzättèk, akin a csoda el lett vágezve.” Ez az, ahol mi^Ez
megszágyenâti Sàtànt, ugye? Az az ember ott àllt, akin az a
csoda el lett vágezve.
15 Isten feltàmasztja a halottat? Itt èl egy ember, áppen itt,
aki feltàmadt a halàlbãl. Meggyãgyâtja Isten a betegeket? Ãh,
Istenem, mindenfelá csak kezek lehetnánek. Isten meggyãgyâtja
a betegeket. Ás mi tudjuk, hogy Å a nagy_a nagy ÁN
VAGYOK, nem a nagy “án voltam,” vagy “leszek”; hanem ÁN
VAGYOK. ÁN VAGYOK, ennek jelentáse pedig, “mindig
mindenhol jelenlávå, mindenkor”; ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká.
16 Most hogy siessènk, lapozzunk most az àldott Bibliàban.
Akarok olvasnai egy_egy szakaszt, amely_amely engem
egyszeræen “kärbefordâtott,” amikor ezt olvastam. Ás án ma
este akarok egy imasort, ás mindenkiárt imàdkozni akarok, aki
azt kári.
17 Ás most odalapozunk a Màrkhoz, Szent Màrkhoz, a Szent
Màrk 11. rászáhez. Ás el fogjuk kezdeni az olvasàst kärèlbelèl
a_a Szent Màrk 11. rászánek 22. versátål. Ás sokan käzèletek
ismerik ezt az Iràshelyet, Ez nagyon ismerås. Ez volt az az
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Iràshely, amelyrål án gondolkoztam, Russell Testvár, amikor
azok^amikor az Çr szãlt hozzàm, ás beszált azokrãl a
mãkusokrãl. Ás åk^áppen ez volt az az Iràshely, amelyrål án
gondolkoztam. Ez szàmomra mindig egy rejtály volt. Az Çr azt
mondta, “Ha te azt mondod”; nem pedig “Ha Án mondom”;
“Ha te mondod!”
18 Most olvassuk:

Jázus vàlaszolt ás azt mondta nekik, Legyen hitetek
Istenben.

Mert bizony mondom náktek, Hogyha bàrki
mondja ennek a hegynek hogy, Kelj fel, ás ugorj a
tengerbe; ás nem kátelkedik az å szâváben, hanem
hiszi, hogy azok a dolgok amelyeket å mondott
megtärtánnek, akkor meglesz neki amit å mondott.

Ennek okàárt mondom nektek, Amely dolgokat
kâvànjàtok, amikor imàdkoztok, higyjátek hogy
megkaptàtok, ás meglesz az nektek.

Ás amikor ti imàdkoztok, akkor bocsàssatok meg, ha
bàrki ellen lenne valamitek: Azárt, hogy a ti Atyàtok
szintán^hogy a ti Atyàtok Aki a Mennyekben van,
szintán megbocsàssa a ti vátkeiteket.

De ha nem bocsàjtotok meg, akkor a ti Atyàtok Aki a
Mennyekben van, Å sem fogja megbocsàjtani a ti
vátkeiteket.

19 Nos, a hit ezárt a megbocsàjtàson alapul. Ás azutàn amint
azt ma reggel mondtuk, prãbàljuk a gyèlekezetet arra a helyre
hozni, ahol mi valãban làthatjuk az apostoli idåket, amint
käzättènk mozog, ás ez az amire mindnyàjan áhezènk. Ás ez
käzvetlenèl az ajtãnàl àll. Mi làtjuk ezt, de mi ebbål täbbet
akarunk làtni. Mi ezt egy olyan àradàsban akarjuk, hogy_hogy
az szàmunkra segâtság legyen azárt, hogy màsokhoz is oda
tudjunk àradni.
20 Emlákezzetek arra, hogy Jázus (amint ezt a ma reggeli
leckánkben làttuk), Å az ereját soha nem sajàt Maga szàmàra
hasznàlta, hanem a màsok szàmàra hasznàlta. Ez az, amiárt
kèldve lett. Ás ti azt gondoljàtok náha, “Miárt van hogy, egy
ilyen Ember aki annyira telve volt eråvel mint Å, kellett neki
valaha is betegnek lenni?” Igen, uram. Olvastam valamelyik
känyvben valahol, hogy amikor Å feltàmasztotta azt a fiçt, a
Naini äzvegyasszony fiàt, (Azt hiszem, hogy a “Dàvid Hàzànak
Fejedelme” câmæ känyv volt,) hogy Å ott èlt egy kävän ás
fejfàjàstãl nyägätt. Làtjàtok? Å viselte a mi betegságeinket. A
viselni azt jelenti, hogy “elvinni åket.” Làtjàtok, Å viselte. Ás
Neki minden dolog a^meg volt çgy mint nekènk. Voltak
betegságei, voltak kâsártásei, voltak bajai, nyugtalankodàsai
áppen çgy, ahogy nekènk is, mert Neki a megfeleå tâpusç
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Käzbenjàrãnak kellett lennie; tehàt Neki rásztvevånek kellett
lennie, a gyèmälcs Mævelåje, mielått Å megismerte volna. Az
asszony a kçtnàl, ás sok dolgok, làtjàtok, ha käzvetlenèl
belenázènk a Szentâràsba.
21 Szeretnám mondani, hogy án minden Iràshelyet hiszek, ás
azt hogy Annak minden rászlete igaz. Vannak manapsàg
kritikusok, akik ezt nem akarjàk hinni. Egyszer egy kritikus
azt mondta, hogy “amikor Jázus elkèldte azokat a
tanâtvànyokat oda ahol az a szamàr ki volt kätve, ahol kát çt
talàlkozott, hogy az Çr elåre elrendezte volna hogy hova legyen
az a szamàr kätve.” Làtjàtok, åk nem ártik hogy Isten rendezte
azt elåre.
22 Isten mondta nekem az egyik napon Dauch Testvárrel
kapcsolatban itt, hogy án “çjra meg fogom ràzni az å kezát az
utcàn.” Ez nagyon furcsa volt, mert aznap reggel nem voltam
itt; de kát perccel kásåbb, vagy egy perccel tovàbb án màr nem
talàlkoztam volna vele az utcàn. De án az autãbãl ápp a
megfelelå idåben láptem ki, hogy kezet ràzzak vele, amikor å
befelá jätt az utcàrãl. Å nem ismert meg engem; nem volt rajta
a szemèvege, ás ezárt nem làtott engem. Amikor meghallotta a
hangomat, akkor elkezdett sârni. Mi volt ez? Àltalàban å ezt
nem teszi, de ez egy vàlasz volt neki arra, ami neki ott az
oxigán sàtor alatt lett mondva; hogy å azt fogja tenni.
23 Án azt mondtam, “Te ott fogsz èlni çjra a gyèlekezetben”;
ez volt az å szâve vàgya. Amikor nekènk a Chicagãi
ässzejävetelènk volt, å el akart jänni arra az ässzejävetelre, a
szâve vàgyãdott rà. Kèldtem neki egy èdväzlå tàviratot a mi ás
a gyermekek neváben, ás käzältem vele, hogy mi imàdkoztunk
azárt, hogy gyãgyuljon meg nagyon gyorsan. Ás egy kedves
testvár aki meglàtogatta åt azt mondta hogy å_å annyira
nagyon akart jänni. De å ma este itt èl velènk. Làtjàtok? Ez
nem volt elåre elrendezve. Ugyanaz az Isten rendezte ezt el, ás
Å mindent pontrãl pontra täkáletesen vágez.
24 Egy kritikus azt mondta egyszer, hogy “Nem csoda hogy
Jázus tudott venni ät kenyeret ás azzal ätezret tàplàlt,”
mondta, “a kenyerek azokban a napokban nagyobbak voltak,
ás Å egyszeræen felszeletelte mindegyik kenyeret hogy minden
kenyár egy-egy ezret tàplàljon.”
25 “Án ártásedre adom, hogy azok a kenyerek egy kisfiç
ebádjáre voltak!” Egy kisgyermek vitte azt az ät kenyeret,
amely ätezer embert tudott tàplàlni ás jãllakatni. Ás azutàn mi
a helyzet azzal a tizenkát teli kosàrral, amelyet azutàn
ässzeszedtek? Làtjàtok? Ãh, åk egyszeræen^ezek csupàn
kritikusok, ás ez minden. Ez azonban nem vàltoztatja meg az
Isten Igáját. Az egyszeræen ugyanaz, ás tovàbb munkàlkodik.
26 Nos, mi most a hitrål akarunk beszálni, ás a hitnek egy màs
fajtàjàrãl: A Täkáletes Hit. Ez egy nagy dolog. Nos a hit,
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nekènk a Biblia azt mondja, hogy “A hit hallàs àltal jän.” Nos,
te nem èdväzèlhetsz hit nálkèl. Ás a hit az valami olyan, amit
neked hinned kell hogy ott van, hogy valãjàban semmi màs
nem fog kijelenteni hogy az ott van, hanem csak a hit. Most án
megprãbàlok felátek hitet hozni azárt, hogy kászen lehessetek
az imasorra a kävetkezå pàr percben.
27 Nos a hit: “Aki Istenhez jàrul, annak hinnie kell hogy Å
van.” Ás lehetetlen, Istennek hit nálkèl tetszeni, análkèl te nem
tetszhetsz Neki. Ás ha azt mondod hogy hiszel Istenben^te
soha nem làttad Åt, làtjàtok, tehàt akkor neked Azt hit àltal
kell hinned. Ás ha làthatnàd Åt, akkor az täbbá màr nem lenne
hit. Làtjàtok? Mindaz amit az árzákszervek nyilvànâtanak ki,
az täbbá màr nem hit, hanem az egy tudomànyos tány; làtjàtok,
az täbbá màr nem hit. De neked Åt hit àltal kell elfogadnod.
“Ás aki Istenhez jàrul, annak hinie kell Istenben; ás a hit az
Isten Igájánek hallàsa àltal jän.” Làtjàtok? Neked elåszär
hinned kell hogy ez az Isten Igáje, ás neked Istenhez az Ige àltal
kell jännäd. Làtjàtok? Csak vedd az Igát, amit Az mond ás “Ez
helyes!” Minden màs ami Ezzel ellentátes, az nem helyes.
28 Àbrahàmnak ápp azt kellett hinnie, amit az a Hang
mondott neki. Ás amikor å szàz áves volt, huszonät ávvel
kásåbb, akkor å mág eråsebben hitte Azt, mint amikor
huszonät ávvel koràbban Az adva lett neki. Làtjàtok? Å hitte
Azt. Ás “Å nem ingadozott az Isten âgáretáben hitetlenság àltal,
hanem erås volt Istennek adva a dicsáretet, ás tudta, hogy Å
kápes elvágezni azt, amit Å megâgárt.” Ás ez az a mãd,
mindenkinek âgy kell lennie. Neked egy ingadozàs nálkèli
hittel kell jännäd, hinni, hogy Isten megtette az âgáretát. De
neked most egy olyan helyzetben kell lenned, hogy meglegyen
ez a hited, ás ez az amirål mi most beszálni fogunk; làtjàtok,
hogy megkapjàtok azt a hitet.
29 A Zsidãkban, a Zsidãk Känyváben a 11. rászben azt mondja
nekènk, hogy:

^a hit a remált dolgok valãsàga,^
30 Nos, itt van az, ahol sok embernek nem sikerèl megkapni a
gyãgyulàsukat, vagy azt amit kár, mert åk annak tartjàk a
hitet, ami nem az. Làtjàtok? Åk nem hisznek. Ez_ez^ez_ez
nem elkápzelás. Ez egy tányleges valãsàg.
31 Most figyeljetek nagyon! Làtjàtok, ez nem az, amit ti
elkápzeltek. Ez áppen olyan valãsàgos a szàmotokra, mint
amit a testetek bàrmelyik árzákszerve kijelent. Ez ápp annyira
valãsàgos, mint ahogy az án szemem mondanà “Ez egy darab
papâr.” Ez ápp annyira valãsàgos, mint azt mondani, hogy “ez
egy làmpa.” Ez ápp annyira valãsàgos, mint azt mondani, hogy
“án árzem a kabàtomat.” Ez ápp annyira valãsàgos,
mint_mint hallani, ahogy a kisbaba beszál ott, vagy hangot
ad. Làtjàtok, ápp ennyire valãsàgos, mint a zenálás. Ez ápp
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annyira valãsàgos, ahogy án bàrmit âzlelek a szàmban. Ez
ennyire valãsàgos, csupàn te ezt nem tudod megmutatni
màsnak. Ez neked egyedèl van meg. Àmen! Ez a tiád. A hit a
valãsàg; làtjàtok, ez nem csupàn egy legenda. Olyan sok ember
jän^

32 Nos, ezek valãban mály leckák, ás án megárintem ennek a
teteját, ás azutàn ti majd vàgjatok belá mályen. Làtjàtok?

33 Figyeljátek meg, hogy ez valami amit ti birtokoltok; nem
elkápzelás, ha az nektek valãban megvan. Ez áppen olyan
valãsàgos a szàmotokra, mint bàrmely màs dolog amely
lehetne. Ez áppen olyan valãsàgos, mint_mint ahogy ti
tudjàtok azt, hogy_hogy ti egy autãt vezettek. Ez áppolyan
valãsàgos, mint ahogy tudod azt, hogy egy gyèlekezetben èlsz.
Ez áppolyan valãsàgos, mint ahogy hallod a hangomat. Ez egy
valãsàg, ás nem egy kápzelådás, nem egy árzelem; hanem
valami, ami neked megvan, ás ez tehozzàd az Isten Igájánek
hallàsa àltal jän. (ás csak Az àltal.) “A hit hallàs àltal jän, ás a
hallàs az Isten Igáje àltal.” Ez visszavezet oda, ahol a te hited
azutàn nem valamilyen egyánben van. Az nem egy emberben
van. Az nem egy szervezetben van. Az nem embereknek egy
csoportjàban van. Az Istenben van, mert Isten az Ige. A te hited
Istenben van!

A hit az Isten Igájánek hallàsa àltal jän!

34 Azutàn amikor Isten az Å Igáje àltal,^nem azàltal amit
valaki màs tett, vagy valaki màs mondott, hanem amit az Isten
Igáje mondott. Å azt mondta, “Legyen minden ember beszáde
hazugsàg, ás az Enyám igaz.”

35 Nos, ha làtsz valaki màst ahogy tesz valamit egy ige àltal,
az Isten cselekedete àltal, az Isten âgárete àltal; ás sokan
käzèlèk azt mondjàk, “Ezt án is meg tudom csinàlni!” (akkor
az egy kápzelådás) Ás amikor åk teszik, akkor te ászreveszed,
hogy åk valahol ott kint zàtonyra futnak. (Ennek egy
valãsàgnak kell lennie!!!) Nos, ez feltátelesen egy hit. Ez
valami olyan, amely táged egy hitre fog hozni. Ez feltáteles
çgy, mintha te ántålem egy tälgyfàt kárnál, ás án neked egy
makkot adnák. Feltátelesen neked egy tälgyfàd van, de az mág
nem hozta magàt látre; de amikor az valãban kihozza
änmagàt, akkor az egy tälgyfa. Ás amikor te elkápzeled azt,
hogy Isten teszi ezt,^De amikor ez ki van jelentve a
szàmodra, akkor ez egy hit, egy Täkáletes Hit, amely nem
hibàzhat.

36 Ez az oka annak, hogy azok a làtomàsok szàmomra
annyira_annyira ãriàsiak, mert azok minden alkalommal
“helyesnek” lettek bizonyâtva. Làtjàtok? Ás án tudom, hogy ezt
Å âgárte meg. Ás Å ezt az Å Igájáben  âgárte meg, ás itt Å eljän,
mert ezekre a napokra ezt megâgárte. Ezárt te tudod hogy hol
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àllsz, amikor Å ezt âgy mondta. Làtjàtok, ez nekem egy hitet ad
azárt, mert Å soha semmit nem tesz az Å ârott Igájável
ellentátesen. Làtjàtok? Ás ha ez ellentátes lenne az Igável,
akkor nekem ebben nem lehetne hitem. Ez egyenesen
visszahozza ezt çjra az Igáhez (làtjàtok?), hit az Isten Igájánek
hallàsàban. Neked hallanod kell az Igát! Isten Igáje a mindenre
elegendå Ige. Ez minden amire neked szèkságed van, ez az Å
Igáje.

37 Nos, mivel a hit a valãsàg, ás ebben mi ràjättènk (a Zsidã
leválben) hogy mi a hit, ás hogy mit tettek azok, akiknek volt
hitèk. Làtjàtok, sok alkalom van, amikor az embereknek van
hitèk ma, ás holnap màr nincs nekik; a kävetkezå napon van
ott valami, ás valami màs. De amikor Isten egyszer
lehorgonyozza azt, ás te làtod azt, akkor soha semmi nem fog
táged attãl elmozdâtani. Ás ha te csak piszkàlsz, kinyçlsz,
feltátelezel, (ás feltátelezni azt jelenti, hogy “megkockàztatni
felhatalmazàs nálkèl”); akkor te ezt csupàn prãbàlod, ás ezt is
prãbàlod, ás mász erre, ás futsz ide ás futsz oda. Neked mág
nincs Hited! De amikor^ez az amit mi “Hitnek” hâvunk.

38 Án_án_án^(bocsàssatok meg nekem). Án szeretnám
ha^(käszänäm testvárem.)

39 Án_án szeretnám, ha ti ezt most megragadnàtok. Mi^a
Gyèlekezetnek fel kell emelnie Magàt az Isten erejábe.
Hogyan? Mi tçlsàgosan käzel vagyunk most a vághez; ás
hiszem, hogy a Gyèlekezet abban az àllapotban van, ahol mi
Ezt egy kicsit mályebb mãdon tanâthatjuk, ás kitärälhetènk
valamennyit ebbål az àlhitbål (làtjàtok?) ás belemehetènk
valami valãsàgosba. Làtjàtok? Ennek valami olyannak kell
lennie, amit te tudsz!

Ás ha te azt mondod, hogy “Branham Testvár, ez nem a
vilàgossàg.”

“Án mágis tudom, hogy ez a vilàgossàg.”

“Honnan tudod, hogy ez a vilàgossàg?”

“Mert án názem ezt.”

“Nos hàt, honnan tudod, hogy te nem távedsz?”

“Az án làtàsom mindig kinyilatkoztatta szàmomra azt,
hogy ez a vilàgossàg.” Làtjàtok?

40 Ás ez az oka annak, hogy án hiszem azokat a làtomàsokat,
mert ez mindig igaznak lett nyilvànâtva, mert ez az Igábål jän.
Azutàn ha Å mondja ezt, akkor azzal el van intázve. Nos,
amikor ez ki lett nyilvànâtva ilyen mãdon, akkor täbbá nincs
màr talàlgatàs, hanem az meglesz. Akkor ti halljàtok, hogy
“IGY SZÃL AZ ÇR,” làtjàtok azárt, mert ez_ez az emberi
gondolkozàson tçlnyçlik. Ez fent van az Çr gondolkozàsànak
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birodalmàban. De te itt àllsz ápp çgy mint a Szålåtå^ápp
çgy mint egy vesszå amely azt a gyèmälcsät termi, amely a
Szålåtåben van. Làtjàtok? Isten embert hasznàl ás csak embert.
Isten nem gápezetet hasznàl. Isten nem embereknek csoportjait
hasznàlja. Isten nem szervezeteket hasznàl. Isten mindig
egyáneket hasznàl!

41 Nos, a hit a valãsàg, ás azàltal ártjèk, hogy mindazok a
dolgok meg lettek teremtve. Az nem egy_az nem egy
kápzelådás, hanem az egy valãsàg; kèlänäsen a Täkáletes Hit.
Ez az amirål án ma este beszálek, hogy Täkáletes Hitre
jussunk. Ez nem egy kápzelådás.

42 Nos màsok, ás emberek jännek ás azt mondjàk, “Ãh, nekem
minden hitem megvan; ãh, az biztos, hogy nekem megvan.”
Nos, akkor miárt àllsz itt? Làtjàtok? Làtjàtok? Làtjàtok, a
ti_maga a ti cselekedeteitek  bizonyâtjàk azt, hogy nektek
nincs meg az, amirål beszáltek. Làtjàtok? Ha lenne hitetek,
akkor miárt àlltok az imasorban? Làtjàtok? Akkor miárt
teszitek ezeket a dolgokat?

43 Làtjàtok, ha neked Täkáletes Hited lenne, akkor egyenesen
rànáznál Istenre, hinnád azt ás elsátàlnàl. Akkor neked_akkor
neked màr nem lenne szèkságed bejänni az imasorba. Akkor
neked ezekre a dolgokra màr nem lenne szèkságed, mert a te
hited azt màr elvágezte çgy. Làtjàtok? Mi haszna lenne annak,
ha án azt mondanàm, hogy “Nekem fel kell vennem egy inget”?
De käzben án màr viselnák egy inget!

44 “Honnan tudod, hogy van rajtad egy ing?”

45 “Hàt án làtom azt, árzem azt, ás tudom, hogy az ott van.”
Nos, ez áppen olyan, amilyen valãsàgos dolog az, amikor a
Täkáletes Hit megkapaszkodik. Neked nincs_neked nincs
täbbre szèkságed. Az màr el van vágezve; te azt tudod.

46 “Honnan tudod azt?”

47 “Nekem a hit âgy mondja!” Ez az. Làtjàtok? Megártettátek
most, hogy mire gondolok? A Täkáletes Hitre.

48 Nos màs szavakkal, án âgy prãbàlkozom, “Hàt, án el fogok
menni. A Biblia azt mondta, hogy ‘Hâvd a váneket, hogy
kenjenek meg olajjal, ás imàdkozzanak feletted.’ Án ezt tudom,
ás ezárt oda fogok menni.” Ás te azt mondod, “Nos, án meg
fogok gyãgyulni.” Làtod, te erålteted magadat; te most nem
figyelsz, hanem te csupàn erålteted magad csak_csak
felizgultàl. Ás aztàn amikor te àthaladtàl, azt mondod, “Ãh,
án_án mág mindig nem^?^” Làtod, itt van, nem volt
hited!

49 A te valãdi hited meg fogja azt tenni áppen ott. A te_a te
valãdi hited azt olyan valãsàgossà fogja tenni a szàmodra,
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hogy^Figyeljátek meg azt a kis várfolyàsos asszonyt, aki azt
mondta, “Ha csak megárinthetem az Å käntäsánek szálát,
akkor meg fogok gyãgyulni.” Ás mihelyt å azt megtette, azt
mondta, hogy “megárezte änmagàban, hogy az å várfolyàsa
megàllt.” Å tánylegesen hitte azt.

50 Ás amikor å Azt megárintette^hogy bizonyâtsa azt, hogy
az megàllt_az megàllt, Jázus megfordult ás azt mondta, “Ki
árintett meg Engem?” Ez a Täkáletes Hit! Ás ugyanaz a
Täkáletes Hit ma este meg fogja árinteni Jázus Krisztust
ugyançgy, ahogy akkor tette. Az az asszony abban az idåben
egy Täkáletes Hittel jätt.

51 Nos, mi most làtjuk, hogy a tanâtvànyoknak elåszär nem
volt meg ez a Täkáletes Hit. Nekik az nem volt meg azárt, mert
nekik ott volt Krisztus, Aki velèk jàrt; de azutàn azonban
Krisztus bennèk volt. Ás, âgy, làtjàtok akkor ez nagyon neház,
hogy a Szent Szellem nálkèl meg legyen ez a Täkáletes Hit;
mert Annak kell ezt hozni, ás Az hozza is. Most te azt mondod,
“Hàt a tanâtvànyoknak nem volt Täkáletes Hitèk?” Nem; mert
ott volt nekik egy epilepsziàs gyermek, akibål åk megprãbàltàk
kiæzni azt az ärdägät, ás nem tudtàk.

52 Ás az apa làtta Jázust jänni ás azt mondta, “Mi elhoztuk az
án fiamat a_a Te tanâtvànyaidhoz, ás åk nem tudtàk
meggyãgyâtani åt.” Làtjàtok?

53 Ás azutàn a tanâtvànyok megkárdezták Jázust, hogy “Miárt
nem tudtuk åt meggyãgyâtani?”

54 Ás Jázus azt mondta, “A ti hitetek hiànya miatt, a
hitetlenságetek miatt.” Ez âgy van. “A ti hitetlenságetek
miatt^”

55 Most emlákezzetek arra, hogy nekik meg volt a hatalmuk.
Jázus hatalmat adott nekik hogy betegeket gyãgyâtsanak,
halottakat tàmasszanak fel ás ärdägäket æzzenek, ás mindazt
egy pàr nappal elåtte adta nekik. Nekik megvolt a hatalmuk,
de  hit nem volt hozzà, hogy azt a hatalmat hasznàljàk. Nos, itt
van a Branham Tabernacle! Itt van ma a Gyèlekezet, a
Menyasszony! A Szent Szellem itt van a hatalommal, de nektek
nincs meg az a hitetek, hogy mozgassàtok azt. Làtjàtok hogy
mire gondolok? Hitre van szèkság, hogy azt mozgassa.

56 Ime: nekem van egy tältányem, amelyet án kázzel tältättem
meg. Tudom, hogy az mire kápes ballisztikailag çgy, mint az
Ige, de a puskàt nekem kell elsètnäm. A tæznek el kell árnie a
låport. A låporban van az erå, de tæzre van szèkság ahhoz,
hogy elsèse azt. Ás ugyanaz a dolog, amikor a por benne van a
tältányben, de hitre van szèkság ahhoz, hogy megtältsèk ás
kilåjèk azt. Ez az amire szèkság van (làtjàtok?), a Täkáletes
Hitre ahhoz, hogy meggyçjtsa a Szent Szellem ereját, amely
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nekènk most megvan amiãta Å rànk szàllt; a hit hogy
meggyçjtsa, hogy nagy dolgokat làssunk, hogy^a hit az a
valami, amely benyçjtja azt nektek.
57 Egy ärämmel teli szâvvel besátàlsz a betegszobàba
pontosan tudva azt, amit mondani fogsz. Bemász oda, ás tudod,
hogy mi fog tärtánni, valami amely màr ki lett jelentve, ás te
azt tudod. Ás te bemász, “A Jázus Krisztus Neváben kelj fel
onnan. IGY SZÃL AZ ÇR!” Ime itt van; ez a Täkáletes Hit. Ha
tâzmilliã ember àllna ott ás azt mondanà, hogy az nem fog
megtärtánni, te mágis tudod, hogy az meg fog tärtánni azárt,
mert te azt tudod. Az meg fog tärtánni. Nem szàmât, hogy bàrki
màs mit mond, de te vagy az, akinek megvan a hite.
58 Eltudnàtok kápzelni Jãzsuát, hogy å ässzehâvta volna Izràel
váneit âgy szãlva, “Ah, testvárek, mi az Çrnak szolgài vagyunk,
ás án azt szeretnám nektek mondani^hogy kárdezzátek meg
az Urat, hogy rendben lenne-e ha Å nekènk egy kicsit täbb
napvilàgot adna, làtjàtok, ás hogy a napot egy kicsit
megtartanà?”
59 Nem; neki szèkságe volt arra (ás ima nálkèl, bàrmi nálkèl),
neki szèkságe volt arra, ás å egyszeræen parancsolt a napnak!
Azt mondta, “Àllj meg ott! Nekem szèkságem van, ás án az Çr
szolgàlatàban vagyok ás Å kèldätt engem ide azárt, hogy
elvágezzem azt a munkàt ás án a lehetå legtäbbet megteszem
ahogy csak tudom, ás az ellenság szát van szãrva, ás åk ott kint
vannak; ha engedem, hogy a nap lemenjen, akkor åk ässze
fognak gyèlekezni ás nekem täbb gondot okoznak. Ezárt hàt
àllj meg! Ás, ás te hold, maradj ott fèggve!” Àmen; az
huszonnágy ãràn àt ott fèggätt.
60 Nos, hogyha a vilàg forog ás å megtartotta azt, ás a nap egy
helyben àll ás nem mozog, akkor mi tärtánt ott? Nos, te egy
hitetlenná tetted magad, ha te errål beszáltál; ás azutàn ha te
azt nem teszed, akkor az biztos, hogy kifiguràzod a tudomànyt,
mert åk azt mondtàk, hogy ha a vilàg megàllt volna, akkor az
leesett volna. Igy hàt most mi legyen? Ás ha te azt mondod,
hogy az Isten Igáje nem helyes, akkor te egy hitetlen vagy.
Làtjàtok? De az megtärtánt, ás ez a lányeg. Án nem tudom
annak a mechanikàjàt, de az megtärtánt!
61 Án nem ismerem a Szent Szellem mechanikàjàt, de tudom,
hogy Az ràm szàllt. Án_án nem tudom elmondani Annak a
mechanikàjàt, de ismerem Annak àldàsait. Ez_ez minden amit
án-án ismerni akarok, a Szent Szellem àldàsai. Ás a
mechanika, Å vágzi azt, ás ez az Å titka.
62 Ez a fiç nem tudott meggyãgyulni, mert^A
tanâtvànyoknak meg volt a hatalmuk; Jázus hatalmat adott
nekik, hogy mindenfále betegságet meggyãgyâtsanak, hogy
ärdägäket æzzenek ki, hogy lepràsokat tisztâtsanak, ás
halottakat tàmasszanak. Å hatalmat adott nekik, de nekik nem
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volt hitèk arra, hogy mækädtessák azt az eråt, amely nekik
megvolt. Ás azutàn åk megkárdezták Jázust, ás azt mondtàk,
“Hàt most mi miárt nem tudtuk megtenni?”
63 Nos emlákezzetek arra, hogy nekik megvolt az Ige; ás az Ige
akkor Test volt. Ás az Ige azt mondta nekik, “Án hatalmat
adok nektek.” Àmen! “Án hatalmat adok nektek.” Ás nekik
megvolt a hatalmuk, de nem volt hitèk hogy mækädtessák az
Igát, amely bennèk volt. Làtjàtok, hogy mire gondolok? De
Jázusnak megvolt az, mert Å volt az Ige ás Neki volt arra hite,
hogy amit Å mondott az meg fog tärtánni. Azt mondta, “Ãh,
hozzàtok åt ide. Meddig viseljek mág el benneteket?”
64 Neki volt hite az Å hatalmàban. Hogyan tette Å? Azt
mondta, “Án semmit nem tehetek Magamtãl.” Miárt? Å arra
tàmaszkodott, ami Å volt; arra tàmaszkodott, hogy tudta, hogy
Å volt az Ige. Ás Neki volt hite Istenben, Aki Åt az Igává tette.
Å Isten volt (az Ige), ás åk Benne voltak, s az a tány Neki hitet
adott, mert Å ártette az Å helyzetát. Å tudta, hogy mi volt Å,
mert az Iràs azt mondta, hogy Å az volt. Ás itt minden Iràshely
ässzefonãdott azárt, hogy bizonyâtsa azt, hogy Å pontosan az
volt, amit a Szentâràs mondott, hogy Å lesz, ás Å tudta, hogy ki
volt Å.
65 Ezárt Å arra tàmaszkodott, amivá Åt Isten tette. Ás ha Å
azt tette, akkor mi nem tàmaszkodhatunk arra amivá Isten tett
bennènket, mint hâvåket? “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat,
akik hisznek!” Neki hite volt abban, ami Å volt. Ás ha te egy
hâvå vagy, akkor legyen hited abban, ami te vagy: te egy hâvå
vagy! Ás ha neked van hited Istenben, akkor a Biblia azt
mondja itt ebben^ “Ha ami_ha a mi szâvènk kàrhoztat
bennènket, akkor nem lehet hitènk; de ha a szâvènk nem
kàrhoztat bennènket, akkor van hitènk, ás akkor bizodalmunk
van Isten irànyàban.” Ha el akarjàtok ezt olvasni, akkor ez a
Szent Jànos 3:21-ben talàlhatã. Nekem le van ârva itt ez az
Iràshely.
66 Most figyeljátek meg, hogy a Szent Jànos^Akarom
mondani az I. Jànos 3:21. Figyeljátek meg:

^ha a szâvènk nem kàrhoztat bennènket, akkor
bizodalmunk van Istenhez.

67 De mindaddig, amâg te olyan dolgokat teszel amelyek
helytelenek, addig nem lehet bizodalmad helyesen Isten
irànyàba. Igy tehàt làtod, hogy nem lehet^te automatikusan
tudod, hogy helytelen vagy. Te automatikusan visszahelyezed
magad egy bænässá azàltal, hogy tudod hogy helytelen vagy.
De amikor a szâved nem kàrhoztat táged, ás tudod hogy te egy
hâvå vagy, ás semmi nincs käzted ás Isten käzätt, akkor kárjál
amit akarsz, ás tudod, hogy az meg lesz neked adva, mert az az
Ige amely szàmodra adva lett áppçgy, amint azoknak a
tanâtvànyoknak.
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68 Nos, az egyetlen dolog amit ezutàn tenned kell, hogy legyen
hited abban, ami te vagy. Legyen hited abban, amit az Ige
mond rãlad, hogy te vagy! Ás Jázusnak volt hite az Isten
Igájáben, amely mondta, hogy mi Å, “meg van ârva Rãlam.”
Nem Årãla beszált Dàvid a Zsoltàrokban; ás a prãfátàk ás az
ässzes täbbi? “Án vagyok az Álet Kenyere, amely Istentål jätt a
Mennybål.” Àmen! “Án vagyok az Álet Fàja az Áden
Kertjáben. Ás mindez vagyok, ÁN VAGYOK A VAGYOK.” Ás
Å tudta azzal a Täkáletes Hittel, hogy Å volt a felkent Messiàs,
ás hogy az Isten Szelleme Rajta volt. Azt mondta, “Nos, Án
Änmagamtãl semmit nem teszek; hanem ez az Án hitem
Istenben.” Ás Isten Benne volt, az Ige szemmellàthatãvà táve.
Ás amikor az Isten Igáje belád jän, Az szemmellàthatãvà lett
táve, amikánt te egy hâvå vagy. Làtjàtok? Ás egy hâvå az
“Istennek a hite amely benned mozog.”
69 Tetszik ez nektek? Án_án_án szeretem amikor ti^
szeretek tanâtani arrãl ahol a^ahogy^hogy mi az a hit
valãjàban.
70 Tudva azt, hogy Ki volt Å, a kátelkedásnek àrnyáka nálkèl,
Å tudta, hogy Å az Isten Fia. Tudta azt, mert az Ige
azonosâtotta. Az Isten Igáje azonosâtotta, hogy Ki volt Å. Azt
mondta, “Ha nem cselekszem az Án Atyàmnak cselekedeteit,
akkor ne higyjetek Nekem; de ha_ha Án nem teszem azokat a
cselekedeteket. De ha teszem, akkor higyjetek a
cselekedeteknek, mert azok a megâgárt Igánek
megnyilvànulàsai.” Ãh, bàrcsak feltudnàtok ehhez ábredni ás
megragadni. Làtjàtok, Maga az Ige azonosâtotta Åt, hogy Ki
volt Å. Ás azt mondta, “Kicsoda vàdolhat Engem bænnel?” Màs
szavakkal, “Ki mutathatja meg Nekem azt, hogy az Án Áletem
ás cselekedeteim nem tältik be pontosan azt, amit a Messiàsnak
tennie kellett?” Senki nem tudott semmit mondani; mert Å
volt. Azutàn Neki volt hite hogy higyjen; ás amit csak mondott,
az megtärtánt.
71 Azutàn megfordult, ás azt mondta, “A cselekedeteket,
amelyeket Án teszek, azokat ti is meg fogjàtok tenni. Egy kevás
idå, ás a vilàg nem làt Engem täbbá; de ti meglàttok, mert Án
veletek leszek, mágpedig bennetek. Ne gondolkodjatok azon,
hogy mit mondjatok, mert nem ti lesztek akik beszáltek, hanem
a ti Atyàtok, aki bennetek lakozik; Å Az, Aki beszál. Ás Ez nem
Án vagyok hanem az Atya, Aki Bennem lakozik, Å vágzi a
cselekedeteket.” Làtjàtok, hogy mire gondolok?
72 Nos, a Szentâràs szerinti Keresztány azonosâtàsàra ezeket a
Szavakat mondta Jázus: “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat,
akik hisznek.” Most hogyan hâvhatod magadat hâvånek, egy
nápnek, ás azutàn megtagadod ezeket a Szavakat? Hogyan
hâvhatod magadat hâvånek, ás azutàn ebbål bàrmelyik Szãt
megtagadod? Làtjàtok? Ezt nem teheted meg. Te nem vagy
hâvå, ás ezárt a jelek nem kävetnek táged, mert te csupàn
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elfogadod azt, amit hinni akarsz ás Annak täbbi rászát^te
Azt nem_nem hiszed. De neked az egász dolgot venned kell, ás
Azt hinni. Ás amikor igazàn hiszed (nem àlhit, hanem igazi
hit), akkor ezek a jelek kävetik azokat, akik hisznek.
73 Ãh, ässzetudnàtok ma egy Keresztányt hasonlâtani azokkal
a rági Keresztányekkel? Ahogy azok a tanâtvànyok a Szellem
erejáben jàrtak, a Szent Szellem àltal mozogtak, ás cselekedták
azt. Csak egy fogoly, ahogyan án a màsik este prádikàltam rãla,
az Igánek ás az Isten akaratànak a foglya; å mág csak nem is
tudott mozdulni addig, amâg Isten nem indâtotta. Nem
szeretnátek làtni egy Gyèlekezetet amint ilyen mãdon
felemelkedik? Az meglesz; vissza fog tárni. Annak_annak el
kell jännie. Ez âgy van. Annak^Az màr most çtban van, án
hiszem.
74 Mert az Ige azonosâtotta, Änmaga azonosâtotta azt, ami Å
volt; ás ugyanaz az Ige azonosât bennènket. Làtjàtok? “Ha
valaki szeret Engem, akkor Å megtartja az Án
parancsolataimat. Ás ha å azt mondja hogy szeret Engem, ás
nem tartja meg az Án parancsolataimat, (azaz az ässzesset),
akkor å egy hazug, ás az Igazsàg mág csak nincs is benne.”
75 Te azt mondod, “Hàt án nem mindent hiszem^” Hàt
akkor ez^te csupàn egy hitetlen vagy ás ez minden. Ha a
Biblia çgy mondta, akkor azzal rendben van ás az Äräkre el
van intázve. Amit a Biblia mondott, az az Igazsàg.
76 Figyeljátek meg ahol Å azt mondta nekènk, “Ha Bennem
maradtok, ás az Án Beszádeim bennetek.” Szent Jànos 15, “Ha
Bennem maradtok^” (Làtjàtok, legyen hitetek Åbenne.)
“Maradjatok Bennem, ás az Án Beszádeim maradjanak
bennetek, ás akkor ti kárjetek amit csak akartok.”
77 Most làtjàtok, Å tudta, hogy ki volt Å, ezárt Neki volt hite.
A hit produkàlni tudott, amikor Å tudta, hogy mi volt Å. Nos,
“Ha Bennem maradtok, ás az Án Beszádeim bennetek,” akkor
tudjàtok, hogy kik vagytok. Kárjetek amit akartok, ás az
megadatik nektek.”
78 Hàt nem csodàlatos lenne ma este, ha mindenki bejänne az
imasorba ás azt mondanà, “Án Keresztány vagyok. Nincs
kàrhoztatàsom. Án tudom_tudom, hogy a szâvem nem
kàrhoztat engem. Valami azt mondja nekem, hogy a mai este az
án szenvedáseimnek a váge.”? Ez a^te hiszel, ás te innen
elmász valamivel. Nem szàmât, hogy mennyire jättál
árzelemben, hogy mennyit teszel, az nem fog mækädni
mindaddig, amâg az a Täkáletes Hit szemmellàthatãvà nem lett
táve, ás nem azonosâtotta magàt benned çgy, mint egy valãsàg.
Ás amikor az megtette, akkor semmi nem fog táged elràzni attãl.
79 Ha_ha neked ràkod volt, ás az orvos azt mondta neked
tegnap, hogy hátfå reggel elått te màr halott leszel, (a teljes
szâved, a lálegzeted eltænt, a ràk felemásztett táged, a
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váràramlàsod teljesen ràkos lett, bàrmi is az); ás Valami eljätt a
valãdi hitnek ezzel a valãsàgàval, a Täkáletes Hit tebenned egy
valãsàggà lett, ás akkor te belenevetsz az orvos arcàba.
80 Olyan leszel, mint Illás, amikor å fel-le jàrkàlt a bàlvàny
elått ás azt mondta, “Miárt nem hâvjàtok egy kicsit
hangosabban? Ás talàn el van foglalva.” Å tudta, hogy mit fog
tenni, mert Isten elmondta neki, hogy mi fog tärtánni. Azt
mondta, “Az az isten, aki tæz àltal vàlaszol, legyen Isten.”
81 Åk azt mondtàk, “Elfogadjuk a javaslatot.” Ás vizet
äntättek az oltàrokra. Ás_ás vagdaltàk magukat, ás mindent
megtettek, ás kiàltottak, “Ãh Baàl! Ãh Baàl! Vàlaszolj!”
82 Illás olyan nyugodt volt, amennyire csak tudott. Azt
mondta, “Kiàltsatok egy kicsit hangosabban,” mondta_
mondta, “talàn el van foglalva. Talàn_talàn egy horgàsz
kiràndulàson van. Talàn valami màst csinàl, làtjàtok. Valahol
kint van.” Åk egyszeræen^Egyszeræen kifiguràzta åket azárt,
mert tudta, hogy az meg fog tärtánni.
83 Ãh, figyeljátek meg azt, amikor å mindent a helyáre tett.
Kiment oda ás azt mondta, “Uram, Àbrahàmnak, Izsàknak ás
Izràelnek Istene!” Å nem a Jàkãb náven hâvta åt, ami
“tärványcsavarãt” jelent. Izràelnek hâvta åt, ami “fejedelem
Istennel.”
84 “Uram, Àbrahàmnak, Izsàknak ás a Fejedelemnek
(Jàkãbnak) Istene, hadd legyen ma ismert, hogy án a Te szolgàd
vagyok; ás án ezt nem az án kâvànsàgomra tettem, nem az án
felindultsàgomban, hanem a Te parancsolatodra tettem ezt; a
Te akaratodra, mert Te mondtad nekem, hogy mit tegyek. Te
megmutattad nekem, hogy ezek a dolgok itt lesznek. Most án
ràäntättem a vizet az Oltàrra. Mindezeket a dolgokat a Te
parancsolatod szerint tettem. Most hadd legyen ez ismerttá!”
Ás amikor å azt mondta, akkor tæz szàlott alà az egekbål. Å
annyira bizonyos volt, hogy az alà fog szàllni, mert neki
megvolt a valãsàg. Miárt? Mert az Ige çgy mondta.
85 Nos, ugyanez a Biblia Istennek ugyanaz az Igáje. Ás amikor
te el tudod fogadni a valãsàgot, (az a Täkáletes Hit); az a
valãsàg, hogy az Isten àltal adott âgáret a tiád.
86 “Hogyan árzed magad Branham Testvár akkor, amikor ott
àllsz, ás làtod az embereket, akik kèlänbäzå nyelvekkel ás
dolgokkal jännek? Fálsz?” Nem, uram. Nem, uram. Å mondta
ezt! Mág soha nem fáltem azárt, mert Å mondta nekem ezt âgy,
ás án hiszem, hogy ez az Igazsàg.
87 Ha Å ma este azt mondanà nekem, hogy menjek el az
elnäki temetåbe, ás tàmasszam fel holnap reggel George
Washingtont, akkor án meghâvnàm az egász vilàgot, “Gyertek
el ás názzátek meg amint megtärtánik.” Azt mondanàm,
“Hozzatok el mindent^_hozzatok el mindent kritikust,
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amennyit csak tudtok, ás àllâtsàtok åket kärbe, ás meg fogjàtok
làtni az Istennek dicsåságát. Tedd a száket ide ahol leèlhetsz ás
egy kis idåre megpihenhetsz; csak egy pillanat ás å itt lesz
mihelyt án szãlok.”

88 Azon az están amikor az a kisfiç Finnorszàgban,
helyesebben azon a napon; ott fekèdt meghalva, màr fálãràja
fekèdt ott ässzetärve, vár folyt az å szemeibål, orràbãl ás
fèleibål; kis làbai ässzetärtek, az å kis harisnyàiban; ás a kis
làbai kilãgtak a harisnyài vágán àt, a cipåi lerepèltek.
Odanáztem ás azt gondoltam, “Ez az a fiç kell hogy legyen.”
Azt mondtam, “Làssuk, názzènk bele a Biblia hàtuljàba,
Moore Testvár.”

89 Ott voltak velènk Lindsay Testvár, ás Moore Testvár, akik
visszanáztek oda: “ ‘Ás meg fog tärtánni, IGY SZÃL AZ ÇR,’”
(Ãh, nekem!) “lesz egy_egy olyan fäld, ahol sok äräkzäld fa nå.
A sziklàk àt fogjàk egymàst fedni. Egy kisfiç lesz ott felnyârt
hajjal, rajta felgombolhatã kisnadràggal, ás az å
làbai^harisnyài magasan felhçzva. Barnaszeme lesz,
amelyek fel lesznek akadva. Egy autãbalesetben meg fog halni.
De te rà fogod tenni a kezedet, ás å vissza fog tárni az áletre.”

90 Az pedig âme, oda volt ârva. Å ott fekèdt, àmen, csupàn az
Igáre vàrva. Án azt mondtam, “Ha ez a kisfiç nem fog álni
mostantãl kezdve egy pàr perc mçlva, akkor án egy
hamisprãfáta vagyok, ás zavarjatok ki Finnorszàgbãl. De ha
álni fog, akkor boruljatok az arcotokra, ás tárjetek meg!”

91 Azt mondtam, “Halàl, te nem tudod tartani åt.” Hâvtam az
å szellemát az Çr Igáje szerint, “Az Çr Jázus Krisztus
Neváben,” ás a fiç felugrott. Igaz! Làtjàtok?^?^Hit,
làtjàtok, megragadta. Az Isten çgy mondta, az ott van!

92 Nos, Ez_ez Isten, aki ezekben a napokban làtomàsokon àt
beszál. De ez: ha ez a làtomàs ellentátes lett volna Ezzel, akkor
helytelen lett volna; Ez täbb mint a làtomàs. Ha bàrmely
làtomàs ellentátes az Igável, akkor ne foglalkozzatok vele;
akkor nem Istentål van, mert Isten nem mond ellent az Å Sajàt
Igájánek. Tehàt ha ez az Ige mondott neked valamit, akkor
neked ugyanaz a bizodalmad lehet hogy mi fog megtärtánni.
Semmi nincs ami^Ha Ez azt mondja, “Betegekre fogjàk
tenni kezeiket ás åk meg fognak gyãgyulni;” nos, testvár, ha a
hit, a Täkáletes Hit megragadja ezt, akkor te^amikor
àthaladtàl ezen az imasoron, akkor te ugràlni fogsz ás kiàltozni
mindaddig, amâg^amikor elmentál innen, akkor
“Megtärtánt!” Megtärtánt! Mindennek váge, be van fejezve! Ha
szâvedben egy kárás lenne ás hinnád azt, hogy amikor azárt
imàdkozva lett, hogy arra vàlaszolva lesz, akkor semmi nincs
amit te vitatsz, hanem az az ami tärtánni fog; çgy mint a
várfolyàsos asszony.
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93 Jázusnak Täkáletes Hite volt. Neki_Neki az megvolt, ás
az azárt jätt, mert Å volt az Ige. Ás te az Igává lettál; te az
Igává lettál, amint befogadtad az Igát. “Ha Bennem maradtok,
ás a Án Beszádeim bennetek maradnak. A Beszádeim,
melyek^” (Ez az Ige.) “bennetek marad, akkor kárjetek
amit akartok, ás az meglesz a szàmotokra.” Làtjàtok? “Ha azt
mondjàtok ennek a hegynek hogy ‘Kelj fel’ ás nem
kátelkedtek, hanem hisztek abban amit mondtatok, akkor
meglesz nektek amit mondtatok. Amikor imàdkoztok,
higyjátek, hogy elnyertátek azt amit kártetek, ás meglesz
nektek; megadatik nektek.” Sem idå, sem tár, semmi màs
soha nem fogja azt megvàltoztatni. Tudod, hogy el van
vágezve. Annak màr_annak màr váge van.

94 Most figyeljetek! Nos, ás Å azt mondta nekènk, “Ha
Bennem maradtok, ás az Án Beszádeim bennetek;” (A Szent
Jànos itt) “kárhettek amit akartok, ás az meglesz.” Aztàn
ismerjátek fel helyzeteteket a Szentâràsban çgy, mint egy hâvå.
Làtjàtok, fel kell hogy ismerjátek a helyzeteteket çgy, ahogy Å
felismerte az Å helyzetát.

95 “Hàt nincs megârva, hogy Krisztus el fog jänni ás hogy mi
mindent fog Krisztus megtenni?” Azon a reggelen Å ezt
mondta Kleopàsnak ás a täbbieknek, “Hàt nincs megârva az
Iràsokban hogy nekik kell^hogy Neki szenvednie kell ás
azutàn megälik ás harmadnapon feltàmad?” Mondta, “Miárt
vagytok olyan lassç ártelmæek?”

96 Ás åk azt gondoltàk, “Ãh, ez az ember egy kicsit màskápp
beszál a täbbihez kápest.” S azutàn ràjättek amikor bementek
a fogadãba, hogy az Å volt. Làtjàtok, az å szemeik vissza
voltak tartva Åtåle. Làtjàtok, åk tudtàk, hogy Å tovàbbra is a
Szentâràshoz tartotta magàt, ás ezárt tudtàk, hogy az Å volt.

97 Nos, neked hinned kell azt, amit kársz. Ha hâvå vagy, akkor
ismerd fel magad çgy mint egy hâvå. Ismerd fel, hogy ezek a
dolgok szàmodra vannak.

98 Ha kàrhoztatàs van az áletedben, akkor elåszär rendezd azt
le. Làtjàtok? Ha kàrhoztatàs van a te^án^vagy ott lehet
neked Oral Roberts, ás_ás egy tucat màs ember, akiknek hitèk
van hogy idejäjjenek ás imàdkozzanak árted, ás fel-àlà
ugràljanak, ás gallon szàmra äntsák ràd az olajat, de az_az
mágsem fog mozdulni. Ez âgy van.

99 Kik esnek az Oral ässzejäveteleibål abba a csoportba?
Elkapom azt az imasorban. Hallod hogy Å mondja, “Árted màr
imàdkoztak. Egy sätáthajç Fárfi, olyan nagydarab, nagy àlla
van.” Ez Oral Roberts. Làtjàtok? “Ás az egy bizonyos vàrosban
volt; âgy ás âgy hâvtàk.”

100 “Igen, ez âgy van.” Làtjàtok?
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101 “Teárted egy ilyen-ás-ilyen ember imàdkozott.” Làtjàtok,
ilyen mãdon. “De itt van a te_itt van a te bajod.” Làtjàtok?
“Menj ás rendezd le azt a dolgot. Menj ki oda ás valld meg azt a
bænt a fárjednek, a feleságednek. Menj ás tedd ezt a dolgot.”
Soha semmi hasznod nem lesz belåle, nem szàmât hogy ki
imàdkozik árted mindaddig, amâg nem rendezed le azt.
Kàrhoztatàs van a szâvedben, ás Isten nem fog belemenni
abban a kàrhoztatott szâvbe. Làtjàtok? Isten abban nem
lakozik; neked azt helyre kell hoznod. Azutàn amikor azt
megtetted akkor kell hogy legyen hited. Ha minden rendben
van akkor kell hogy legyen hited ás higyjed ezt. Ne fálj.

102 A Jãb Känyváben azt mondja itt, “Jãb fált.” Ás amitål å
fált, az tánylegesen megtärtánt. Mi okozta azt? Az å fálelme. Az
volt az, ami azt látrehozta. Az å hite tàvoltartotta volna åt
attãl, de az å fálelme hozta åt^hozta azt åhozzà. Å rettegett,
hogy az meg fog tärtánni, ás az megtärtánt. Nos, ha_ha å tudta
volna hogy az nem fog megtärtánni, akkor az nem tärtánt volna
meg. Làtjàtok hogy mire gondolok?

103 Ha fálsz amikor beàllsz az imasorba, “Tàlàn egyszeræen
nem lesz elegendå hitem”; akkor az soha nem fog megtärtánni,
ne aggãdj. Làtjàtok? De ha tudjàtok hogy meg fog tärtánni,
akkor az megtärtánik. Làtjàtok? Làtjàtok, az egyszeræen
valaminek a valãsàga. Jãb fált attãl, hogy azok a dolgok
bekävetkeznek rà, ás bekävetkeztek. Ha fálsz attãl, hogy a te
betegságed elhagy táged^illetve nem fog elhagyni táged,
akkor az nem is fog. Ha hited van, akkor el fog hagyni.

104 Kárdezzátek meg bàrmely orvost. Az elså dolog amire å
megprãbàl benneteket kásztetni, hogy legyen bizodalmatok
abban az orvossàgban, amit å ad nektek. Ha nektek abban
nincs bizodalmatok, akkor jobb ha nem foglalkoztok vele.
Làtjàtok? Biztosan! Akkor az mi? A hit az, ami vágzi a
gyãgyulàst; mindig a hit az, ami elvágzi azt.

105 Páter, å jãl csinàlta mindaddig, amâg fálni nem kezdett. Az
Ige mondta neki, hogy tud jàrni a vizen. Elåszär fált, mert azt
gondolta, hogy az egy_egy szellem volt, ás azt mondta, “Uram,
ha Te vagy, akkor parancsolj nekem, hogy jäjjek Hozzàd a
vizen.”

106 Å azt mondta, “Gyere.” Nos, ez ápp ugyanaz, mint a Jakab
5:14, ugyanaz, mint a Màrk 16; ez ugyanaz az Isten, aki Azt
mondta, hogy “Gyere.” Ás âgy å elkezdett jàrni. Å jãl csinàlta,
kilápett a csãnakbãl, ás elkezdett jàrni^

107 Vihar volt a tavon, tudjàtok; nagy, fehártarajç hullàmok,
nagyobbak mint ezek a hegyek itt kärben, a hab àttärt a
tetejèkän; borzasztã, talàn ät, vagy hát máter magas habok, a
fehártarajok àttärve. Ás az egy borzasztã dolog volt tåle, hogy
azt kárje, “Ha Te vagy Uram,^” Làtjàtok å çgy názett ki
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mint egy^Çgy názett ki ott, mint egy àrnyák, vagy egy
szellem. Å azt mondta, “Ha ez Te vagy, akkor parancsolj
nekem, hogy Hozzàd jäjjek a vizen.”
108 Jázus azt mondta, “Gyere.”
109 Ás å lelápett ás azt mondta, “Ez az Çr, án egyszeræen
menni fogok.” De amikor szemeit a hullàmokra fordâtotta,
akkor megijedt. Mi jätt eszábe? Az elså dolog, hogy å^“Án
menni fogok azárt, mert az Ige azt mondta nekem, hogy
menjek.” Ás a kävetkezåben å rànázett az å^nos, a tèneteire
názátt; kinázett oda ás làtta, hogy milyen nagyok voltak azok a
hullàmok, ás megijedt; amikor azt tette, màr sèllyedt is lefele.
Làtjàtok? Amitål fált, az megtärtánt! Amit å hitt, az
megtärtánt! Amikor hitte, hogy tud jàrni, akkor jàrt; amikor
hitte. Amikor megijedt az å hitáben, akkor az å valãsàga
elhagyta åt. Làtjàtok? Å mág vallotta a hitát, de nem volt meg
neki a valãsàg. A valãsàg egyenesen fälábe kerèlt volna a fehár
habtarajok fälá ás å egyenesen az Çrhoz mehetett volna,
làtjàtok, ha meg lett volna neki a Täkáletes Hit. Làtjàtok? De
neki az nem volt meg. Azt gondolta, hogy megvan neki. Elåszär
meg volt, mert  hajlandolã volt egyenesen kimerászkedni, “Nos,
az Çr mondta nekem, hogy ezt tegyem, ezárt ennek meg kell
tärtánnie.” Tehàt å egyszeræen kilápett a csãnakbãl ás elindult.
Egyàltalàn nem gondolt a_a_a_a hullàmokra, hogy azok
mennyire ellentátesek voltak. Neki az egyàltalàn nem volt a
gondolatàban.
110 Nos, amikor elkezdtek gondolkozni, “Nos, vàrjunk csak. Ás
tudjàtok, án olyan rágãta beteg vagyok, hogy án^” Àllj meg!
Akàr vissza is mehetsz a hajãba. Làtjàtok? Làtjàtok? De
amikor befejezed hogy errål gondolkozz,^
111 “Àbrahàm nem tekintett az å sajàt màr elhalt testáre, sem
Sàrànak elhalt máháre.” Å nem gondolt arra, nem tekintett rà.
Az mág csak nem is jutott el az_az ártelmáig. Arra egyàltàlàn
nem is tekintett; å csupàn arra tekintett, amit Isten mondott, ás
tovàbb ment. Mindaddig_mindaddig amâg Páter azt tette, å jàrt.
112 De Jázus egy olyan vilàgban ált, amelyrål senki nem tudott,
Å egy furcsa szemály volt. Å a Täkáletes Isten Täkáletes Hitánek,
vilàgàban ált, amelyben Å volt. Ha mi egy Keresztánynek
Täkáletes Hitáben álnánk aszerint amik vagyunk, akkor mi a
vilàg szàmàra egy rejtály lennánk; az emberek nem ártenánek
meg benneteket. A Szellemben jàrnàtok. Amit a Szellem
mondana, ti azt tennátek. Amit Å megtiltana, azt ti nem
tennátek. Akkor az emberek elkezdenák mondani^åk^te
szàmukra egy_egy rejtályes szemály lennál.
113 Ez az ahogy minden hâvåvel van, åk rejtályesek. Az
emberek nem ártik, mert a hâvåk egy vilàgban álnek
maguknak. Jázus egy olyan vilàgban ált, amelyet senki màs
nem tudott megárinteni. A tanâtvànyok nem tudtàk Åt
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megárinteni. Amikor Å beszált hozzàjuk, akkor åk ezt
beszálták. Ás azt mondtàk, “Hàt Te_Te rejtályekben beszálsz!
Mi_mi ezt nem ártjèk. Ez hogyan lehet?” Làtjàtok, åk nem
abban a vilàgban voltak, amelyben Å ált. Làtjàtok, åk nem
tudtàk megárteni az Urat, senki nem tudta Åt megárteni.
114 Ás âgy amikor egy ember hit àltal ál ás hit àltal jàr, ás án itt
valãsàg hitre gondolok, akkor å el van szigetelve az egász
vilàgtãl ás Krisztusban egy çj teremtmánnyá vàlt. Ime, most ti
elárkeztek a Menyasszony anyagàhoz. Làtjàtok? Most ti az
elragadtatàsi àllapotba kerèltäk. Ez mindnyàjunk szàmàra
árványes (most nem csak a pàsztor), diakãnus, vagy megbâzott,
hanem ez árványes a laikusok szàmàra, ás minden egyáb
szàmàra akik egyedèl Istennel jàrnak egy vilàgban. Ti be
vagytok ebbe a Kiràlysàgba keresztelve, ás ott senki màs nincs
csak te ás Isten. Làtjàtok? Å adja az utasâtàsokat, ás te
vágrehajtod azokat. Å bàrmit mond, ás tebenned a kátelynek
àrnyáka sincs, hanem egyenesen tovàbbmász. Ha az Çr ezt
mondja, akkor nincs a vilàgon senki, aki táged abbãl
kibeszálhetne, te ugyançgy egyenesen tovàbbmász. Most ti
bekerèltäk a Täkáletes Hitbe, oly täkáletes täkáletesságbe,
amely nem hibàzhat. Ez a hit soha nem hibàzik. Igen, az Çr az
å szàmukra egy rejtály volt az Å Täkáletes Hitável; ás âgy van
ez most azokkal is, akiknek megvan a Täkáletes Hit, åk
rejtályesek màsok szàmàra.
115 Arra vagyunk tanâtva, hogy “àlljunk ellene az Ärdägnek, ás
å elfut elålènk.” Nos, ellenàllni, az egyszeræen “visszautasâtani
åt”; egyszeræen ellenàllni, azaz “csupàn elmenni tåle.” Isten
mondott egy bizonyos dolgot; nem szàmât, hogy az ärdäg mit
prãbàl mondani neked, de te mág csak nem is figyelsz rà.
Neked^a fèleid minden màsra sèketek ás csak azt hallod,
amit a Szellem mond. Làtjàtok? “Annak akinek van fèle (aki
odafigyel), ás árti, hogy a Szellem mit mond a
gyèlekezeteknek”; az akinek megvan a fèlelåårs, ami elkapja
azt, amit a Szellem mond a gyèlekezeteknek. Làtjàtok?
116 Amit Sàtàn mond, “Nos, án egyszeræen nem tudom^”
Ennek semmi käze a^ “Nos, ha te ezt tanâtod, akkor a
felekezet ki fog táged^” Ennek semmi käze ahhoz, mert ez a
szemály egyenesen tovàbbmegy ugyançgy.
117 “Akinek van fèle, hallja meg, hogy mit mond a Szellem a
gyèlekezeteknek.” Tudjàtok, a Bibliàban àllandãan ez van
mondva. “Annak akinek van hite. Annak, akinek van fèle hogy
halljon, az hallja.” Làtjàtok? “Akinek van bälcsesságe, az
szàmolja meg a fenevad szàmàt.” Mindezek a kèlänbäzå
dolgok. “Akinek van, az mondja meg a täbbieknek, hogy nekik
is legyen.”
118 Ás ez hit àltal van, amirål mi most beszálènk, a hit, amivel
neked rendelkezned kell, a Täkáletes Hit; a Hit, amely azt
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mondja, “Igen!” Semmi nincs ami àltal te azt mondhatod, hogy
“Nem”, amikor Isten azt mondja, “Igen”. Làtjàtok? Amikor Å
azt mondja, hogy “Igen”, akkor Az “Igen!” Ás semmi màs nem
tudja Azt tåled soha elvenni.

119 Az Å Täkáletes Hitável Å nagyon furcsa volt. Ás az Ärdäg
nem maradt kärèlätte nagyon sokàig. Ma reggel mi vettèk ezt a
leckáben. Amikor az Ärdäg jätt azzal az å nagy felfçjt_ászbeli
felfogàsàval, amikor felfçjta magàt Jázus ellen amikor jätt, ás
ràjätt, hogy egy tâzezer voltos vezetáket árintett meg: az pedig
åt egybål visszavetette. Igen, uram. Ás az Çr azt mondta,
“Megvan ârva, hogy az ember nem csak kenyár àltal ál!”
_akkor az ärdäg kapott egy àramètást.

A kävetkezå alkalommal egy kicsit làgyabban jätt, amikor
azt mondta, “Most te egy nagy ember vagy, ás felemelheted
magad ide, ás lehetsz valaki.”

120 Az Çr azt mondta, “Tàvozz Tålem Sàtàn.” Ãh, Istenem,
hogy mivel talàlkozott az ärdäg! Ás, “Ne kâsártsd az Urat, a te
Istenedet.” Làtjàtok, Å bebizonyâtotta Änmagàt Sàtànnak,
hogy Å az Çr Isten. “Mert meg van ârva, hogy ne kâsártsd^”

121 Nos, ha_ha Sàtàn nem tudta volna, hogy az volt az Çr
Isten, akkor azt mondta volna “Vàrj egy percet, te nem az a
Szemály vagy.” De å jobban tudta attãl, mintsem hogy
vitatkozott volna azon Åvele.

122 Az Çr tudta, hogy milyen talajon àlljon. Azt mondta, “Ne
kâsártsd az Urat, a te Istenedet.” Ás ez az, Aki Å volt. Ás
Sàtànnak täbb esze volt ahhoz, mitsem hogy ezt mondta volna,
mert Jázus cselekedetei màr bizonyâtottàk, hogy Å volt az Çr a
te Istened.

123 Figyeljátek meg! Most figyeljátek meg, hogy a Täkáletes
Hit ura minden kärèlmánynek. A Täkáletes Hit ural minden
kärèlmányt. Nem szàmât hogy mi az, de Az uralja azt. Most
csak figyeljetek! Amikor te bàrmit hiszel, bàrmit teszel, ás van
hited abban amit teszel; nem szàmât, hogy mik a kärèlmámyek,
azoknak semmi käzèk nincs hozzà. Làtjàtok, ez uralja a
kärèlmányeket. Ha az egy_egy betegszobàban van, ás az Çr
kijelentette, hogy ez a bizonyos dolog megfog tärtánni, akkor
csak mondd ki ás menj tovàbb.

124 “Ãh, hàt a^?” Csak ne kárdezz semmit. Ez màr
megtärtánt, csak menj tovàbb. Làtjàtok? Ez ural minden
kärèlmányt. “Nos, ha te ezt teszed âgy-ás-âgy fogsz tenni^”
Ez^làtjàtok, Ez màr iranyâtàsa alà vette. Làtjàtok?

125 A hit hiszi, hogy Isten ki fogja munkàlni. “Án nem tudom,
hogy hogyan fogja Å megtenni, de Å akkor is megteszi.”
Làtjàtok? Ez ural minden kärèlmányt.
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126 Ás a Hit meg a Szeretet rokonsàgban vannak, mert nem
lehet Hited, ha nincs Szereteted, mert a te Hited egy olyan
Istenben van, Aki a Szeretet lányegánek lányege. Hit ás
Szeretet egyètt munkàlkodnak.
127 Biztosan, áppçgy, mint egy fiatal pàr. Vegyál egy
fiatalembert ás egy fiatalasszonyt, ás åk szeretik^åk
megszeretik egymàst. Ás amint tovàbbmennek ás elkezdik
jobban megismerni egymàst, akkor a szâvèk egyszeræen elkezd
egykánt verni. Làtjàtok? Åk_åk^noha mág nem fárj ás
feleság, de szeretetèk ässzekäti åket, ás bizalmuk van
egymàsban. Nos, ha åk valãban szeretik egymàst, valãdi
szeretettel, ás te tudod, hogy ez a làny szeret táged ás_ás å
tudja hogy te szereted åt, neked bizalmad van (hit egymàsban)
ha hitetek van egymàsban; ha nincs, akkor jobb, ha nem
hàzasodtok meg. Làtjàtok?
128 Figyeljátek meg, hogy hitetek kell hogy legyen. Ás ha
elvàlasztod åket ás az egyiket a legtàvolabbi dálre teszed, ás a
màsik a legtàvolabbi ászakra, ás az a szeretet mág mindig ott
van, amely egymàsárt dobog, nem szàmât hogy hol vannak. Åk
ápp annyira hæságesek egymàs irànt, amennyire csak tudnak,
mert szeretik egymàst. Ás ha te szereted az Urat, ás nem
csupàn a pokolt prãbàlod kikerèlni; hanem szereted az Urat,
akkor van hited Istenben; làtjàtok, ha szeretitek Åt.
129 Mint egy_egy fiatal làny^ápp itt Louisville-ben tärtánt
nem olyan rágen. Egy asszony, aki egy_å egy^màr sok áve
Keresztány volt, de az å fárje egyszeræen^az asszony
megszerette, å megszerette ezt a fárfit. A fárfi kát áve
Keresztány lett. Ás âgy åk meghàzasodtak; szeretták egymàst ás
bâztak egymàsban, ás meghàzasodtak. Ás âgy az asszony azt
mondta a fárjánek, “Fárjecskám, neház lehet neked, mert mág
csak egy fiatal Keresztány vagy. Olyan sok mindenen mentál
keresztèl.” (ivott, ez ami az volt) Azt mondta, “Olyan sok
mindenen àt kellett menned.” Ás azt mondta, “Tudom hogy
borzasztã mãdon lehetsz megkâsártve.” Ás azt mondta,
“Szeretnám, ha most megtudnàl egy dolgot. Nos, ha
tärtánetesen elesnál, ha tärtánetesen_kâsártásbe esnál ás
legyåzne a kâsártás, akkor se maradj tàvol itthonrãl; gyere
vissza. Gyere egyenesen ide, mert án_mert án ápp itt fogok
vàrni ràd, ás segâteni fogok neked çjra àtimàdkozni amâg
elnyered a gyåzelmet. Veled fogok maradni azárt, mert amikor
meghàzasodtam veled, az azárt volt, mert szerettelek táged. Ás
nem szàmât hogy mi vagy, de án mág mindig szeretlek.”
130 Egy pàr nappal ezek utàn a fárfi ebádelt tàrsaival a
kazànhàzban, ás errål beszált nekik âgy szãlva, “Nos, hogyan
tudna egy ember bàrmi rosszat is tenni akkor, amikor valaki
âgy szereti åt?” Làtjàtok?
131 Ime itt van. Hogyan_hogyan tudnàd àtlápni ezt a bizalmat?
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132 Ás amikor mi bænäsäk, elidegenèltek voltunk, Isten nálkèl;
a vilàgban, a sàros tràgyàban, amint ma reggel beszáltem rãla,
ás Isten hozzànk jätt!! Isten keresett meg táged, te soha nem
kerested Istent. “Senki nem jähet Hozzàm, ha az Atya nem
vonja åt elåszär.” Ás Isten lejätt a tràgyàba, ahol te voltàl ás
kikeresett táged ás kihozott! Ennek egy Täkáletes Szeretetet
kellene látrehoznia. Figyeld meg mi voltàl, ás figyeld hogy mi
vagy. Mi tette ezt? Valaki, aki szeretett táged! Akkor nem lehet
hited abban, amit Å megâgárt neked? A valãdi szeretet
bizalmat fog látrehozni az Å Igájáben.

133 Å megragadott engem, amikor semmi voltam. Mág mindig
semmi vagyok, de az Å kezáben vagyok. Làtjàtok, Å ragadott
meg engem. Ás Å szeretett engem, amikor nem voltam
szeretetre máltã. Å szeretett táged amikor nem voltàl
szeretetremáltã, de Å megvàltoztatott táged. Ápp çgy, ahogy a
szânesbåræ testvárnå mondta az å bizonysàgtátelánek
alakalmàval, âgy szãlt, “Án_án nem  az vagyok akinek lennem
kellene, ás nem az vagyok aki án akarnàk lenni, azutàn pedig
nem az vagyok ami voltam!” Å tudta, hogy valahonnan jätt, ás
valami tärtánt. Ás ez az, ahogy ez van. Ha Isten, amikor án Tåle
idegen voltam çgy szeretett engem, hogy lehajolt azárt, hogy
megragadjon ás felemeljen, ez bizalmat ad nekem arra, hogy Å
engem hasznàlni akar. Neki cálja van abban hogy ezt teszi. Å
làtott valamit bennem. Làtott valamit benned. Oka volt arra,
hogy megmentsen táged, názzátek meg azokat az embereket,
akik ma nincsenek megmentve. Názzátek meg azokat a
milliãkat, akiket Å helyetted vehetett volna, de Å táged vett.
Àmen! Senki nem foglalhatja el a te helyedet. Àmen! Benne
vagy Isten èdvrendjáben. Ezt senki nem teheti meg. Ez az Å
szeretete felád.

134 Akkor a te szereteted nem fog egyenesen visszanyçlni
Åfelá? Ás ez egy szerelem. Nem szàmât hogy mi a szituàciã, de
annak kärèlmányeit ez a Szeretet irànyâtsa, amely Hitet hoz
látre: azt, hogy Isten szeret táged ás te szereted Istent, ás
szeretitek egymàst, ás_ás ez Hitet eredmányez. Rendben van.
Akkor ez nem tud^de ezt semmi nem akadàlyozhatja meg
abban, hogy pontosan azt hozza látre, amit Isten megâgárt hogy
megteszi.
135 Most figyeljetek! A Täkáletes Hit az tiszta, ás ápp annyira
tiszta, amint a szeretet tiszta. Làtjàtok? Nos, amikor te szeretsz
valakit ás neked^ás szereted a fárjedet, vagy szereted a
feleságedet. Nos, nincs szèkság senkire, aki azt mondja, hogy “te
nem szereted”, hiszen çgyis szereted, ás tudod, hogy az çgy van.
136 Nos, ha án megkárdeználek táged, “Hogyan tudnàd_
hogyan tudnàd bebizonyâtani ezt?”
137 “Ãh, án azàltal bizonyâtom be, ahogy án neki álek.”
(làtjàtok?) “Án egy hæságes ás becsèletes feleság vagyok. Án
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egy hæságes, ás becsèletes fárj vagyok, ás ez bizonyâtja
szàmomra, hogy án_hogy szeretem a feleságem; vagy szeretem
a fárjem.” Làtjàtok, az a te áleted bizonyâtja, hogy mi vagy.
Ugyanezt a dolgot teszi a Keresztányság. Làtjàtok? A te hited,
nektek bizalmatok van egymàsban, ás ez tiszta. Ás van ott
valami igazi, amit te nem tudsz valaki màsnak megmutatni, ás
az mágis megvan neked, ás a te cselekedeteid bizonyâtsàk.
138 Ás ha neked tiszta, ás hamisâtatlan Hited van, amint a te
szereteted van a te tàrsad irànt, akkor te ezt azàltal bizonyâtod,
ahogy cselekszel. Täbbá nem panaszkodsz, tudod, hogy az el
van vágezve, ás egyszeræen tovàbbmász. Nem szàmât, hogy
mikánt náznek ki a dolgok, hogy bàrki màs mit mond, de te
tudod, hogy mi tärtánt. Tudod, hogy az elvágeztetett; áppçgy,
ahogy azt is tudod, hogy szereted a fárjedet, ahogy tudod, hogy
szereted^Làtjàtok, a szeretetnek ás a hitnek egyètt kell
jàrnia. Åk rokonok, åk szeretnek. A szeretet Hitet hoz látre.
139 Amikor Sàtàn kâsárt bennènket, akkor nekènk ellene kell
àllnunk egy Täkáletes Hittel, egy Täkáletes Igáben çgy, ahogy
Jázus tette. Az Isten Igáje täkáletes. Nekènk Täkáletes
Hitènknek kell lenni ebben a Täkáletes Igáben, ás Sàtànnak
ellene kell àllnunk.
140 Most siessènk olyan gyorsan, ahogyan csak tudunk.
141 Az Å Igájáben lávå_lávå Hit àltal mi (Å hãdât), ás mi
bàrmit legyåzhetènk: mind a halàlt, mind a pokolt ás a sârt.
Tudjuk, hogy Isten Isten, hogy Å az Isten Täkáletes Igájáben
lávå Täkáletes Hite àltal Å mindent legyåzätt, amivel
kapcsolatba lápett. A halàl mág csak meg sem àllhatott az Å
Jelenlátáben. A betegság nem àllhatott meg az Å Jelenlátáben.
Ämlätt Belåle çgy, mint az erånek folyamai, àllandãan ment
ki, erå àradt az Å käntäsábål. Azok az emberek akik az
àrnyákàban fekèdtek, csupàn ràtetták çjjukat az Å käntäsáre,
ás meggyãgyultak. Amikor az az asszony megtette azt, azutàn
mindenki meg akarta árinteni az Å käntäsát, mert làttàk, hogy
erå àrad ki Belåle àllandãan, çgy folyt, mint a folyã. Å ott jàrt,
Täkáletes Hittel jàrt a vilàgban, mert Å volt az Ige.
142 Ás most, “Ha Bennem maradtok,” Å àltala, Å az Igát
hozzàtok hozta; “ás az Án Beszádeim bennetek maradnak,”
akkor ugyanolyan mãdon jàrtok: eråk fognak kiàradni
belåletek, Isten àldàsforràsainak folyãi egyszeræen ki fognak
ämleni az emberek felá. Làtjàtok hogy mirål beszálek? Ás te azt
nem bläffäläd, ás nem kápzeled. Az tánylegesen megtärtánik, ás
te làtod azt. Ha csupàn kápzeled, akkor semmi jãt nem fog
tenni; de ha az valãban ott volt, akkor valãban megtärtánt.
143 Most figyeljátek meg! Làtjàtok Ezàltal, amikor Å ott àllt ás
azt mondta, “Ha leromboljàtok ezt a Testet (ezt a Templomot),
akkor Án Ezt hàrom nap alatt çjra feltàmasztom.” Miárt? Å
egyszeræen meg volt gyåzådve arrãl, hogy megteszi ezt, mert az
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Iràs azt mondta, hogy meg fogja tenni. (a Messiàs): “Nem
hagyom az Å lelkát a pokolban, ás nem engedem, hogy az Án
Szentem rothadàst làsson.” Egy prãfáta, akihez az Ige jän
elmondta, hogy az meg fog tärtánni, ás Å tudta, hogy Å volt az
a Szemály.

144 Ás amikor a^mikor Jázus Maga azt mondta, “A hit imàja
megtartja a beteget,” vagy “Åk betegekre teszik kezeiket, ás
azok meggyãgyulnak.” Ha^

Neked ugyanilyen täkáletes bizalommal kell rendelkezned,
hogy “amikor ràm teszik a kezèket, akkor án meggyãgyulok,”
mert Å âgy mondta.

145 Azt mondta, “Romboljàtok le Ezt a Testet, ás Án
feltàmasztom,” mert tudta, hogy Å a Messiàs. “Nem engedem,
hogy az Án Szentem rothadàst làsson”; Å tudta, hogy Å volt az
a Szent. “Az Å lelkát sem hagyom a pokolban”; ás nem is
hagyta. Tudta, hogy meg fogja tenni. Bizalma volt abban, hogy
azárt van ott, hogy legyåzze mind a halàlt, mind pedig a
pokolt, ezárt ezt mondta, “Romboljàtok le ha çgy kâvànjàtok,
ás Án çjra feltàmasztom hàrom nap alatt.” Ãh nekem!
“Hatalmam van arra, hogy letegyem az Áletemet, ás hatalmam
van arra is, hogy çjra felvegyem”; tudta, hogy Ki volt Å.

146 Te egy Keresztány vagy. Jogod van bàrmely megvàltãi
àldàshoz, amiárt Jázus szàmodra meghalt. Az mind a tiád! Az
màr ki van fizetve, ás neked azt csak hinned kell. Ne elkápzeld,
hanem higyjed ás tudd hogy az a tiád, ás akkor birtokolhatod.
Ãh, ez a gyåztes Hit: tudni!^?^

147 Tudta, hogy elåtte meg fog tärtánni. Elåre meg tudta
mondani hogy az meg fog tärtánni azárt, mert tudta hogy meg
fog tärtánni; ás amit csak megjävedält, az megtärtánt. Most
figyeljetek! Amit csak mondott, Isten tiszteletben tartotta azt.
Gondoljatok erre! Amit Jázus mondott, azt Isten beteljesâtette.
Tehàt Å tudta, hogy az Å Szavai az Isten Szavai voltak. Most
figyeljetek! Ugyanez az Iràshely çjra visszajän hozzànk, “Ha te
azt mondod ennek a hegynek.” Ãh nekem! Án_án egyszeræen
engedem, hogy egy kicsit ez beivãdjon, làtjàtok, mert lesz egy
imasorunk. Elbocsàtjuk a gyèlekezetet ás imàdkozunk a
betegekárt, akiknek pedig menni akarnak^mennièk kell.

148 Figyeljetek! Å tudta, hogy Isten tetszásáben jàr. Tudta,
hogy semmi nem volt az Å áletáben. Isten azt màr bizonyâtotta,
“Ez az Án szerelmes Fiam, Akiben gyänyärkädäm, Åt
hallgassàtok! Ez az Án szerelmes Fiam, Akiben Án ärämmel
lakozom,” az Å keresztelásánek napjàn. “Ärèläk, hogy lakozàst
vehetek itt, ás Szàmàra egyàltalàn nincs semmilyen
kàrhoztatàs.”

149 Nos, amikor ugyanaz az Isten hozzàd jän ás kedvát leli
abban hogy benned lakozzon, ás kedvát lelte hogy tisztelje a te
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beszádedet, ami a te däntásed,^Mi volt Jãzsuá däntáse? “Àllj
meg nap!” Ás az megàllt ott. Àmen. Biztosan! Mi volt Mãzes
däntáse? Feltartotta botjàt a_a folyã felett ilyen mãdon, ás
azutàn szãlâtotta, hogy “Nyâlj meg!” Ás megnyâlt! Làtjàtok, ez
bàrmit amit te kársz. “Ás ha te azt mondod ennek a hegynek
hogy ‘Kelj fel,’ ás nem kátelkedsz” (làtjàtok, a szâvetekben)
“hanem hiszed hogy amit mondtàl az megtärtánik, akkor
megkaphatod (amit mondtàl).” Ez visszahelyez táged az Igábe.
Nos, ez nem sovàny tej. Ez visszahelyez táged. Án tudom, hogy
ez fálreugrik itt àt fog ugrani felettetek, akkor, làtjàtok, mert
Ez nem tud lehorgonyozni. De az igazi, valãdi hit megragadja
ezt most.

150 Án làttam ezt, baràtaim. Itt van ez a Biblia kinyitva
elåttem. Án làttam ezt megtärtánni, ás tudom hogy ez az
Igazsàg. Án tudom, ás Isten a Mennyben tudja, lehet hogy nem
fogok addig álni amâg befejezem ezt a èzenetet, de án_án
tudom, hogy ez megtärtánt. Án magam làttam ezt. Án tançja
vagyok az Igánek, amikor beteljesedett, ás tudom, hogy Ez az
Igazsàg: kimondod, ott àllsz, ás làtod amint a Teremtå egy álå
teremtmányt hoz látre käzvetlenèl a szemeid elått; csak ràzod a
fejedet ás csodàlkozol; ás aztàn kärbenázel ás làtod Åt, amint
elåhoz egy màsikat pontosan ugyanolyan, mert te çgy montad;
ás àtjässz ide ás azt mondod, “Lesz egy màsik ott,” ás odanázel
ás ott van! Nos, ez igaz.

151 Ãh, hol kellene lennènk? Itt van a Täkáletes Hit. Semmi
làtomàs. “Csak szãlod az Igát,” egyàltalàn nem làttam a
mãkust. Å csupàn megmondta ezt az Iràshelyet, hogy mi az, ás
“Szãljad ás ne kátelkedj abban; hanem amit mondasz, az ott
lesz.” Ás án Istent az Å Szavàn fogtam, ás az ott volt. Ez âgy
van. Ez ápp olyan hatalmas^Ás baràtaim, mint a ti
pàsztorotok mondom, hogy ez áppolyan hatalmas volt, mint
amikor Jãzsuá megàllâtotta a napot; mert a nap màr ott volt, az
elemek mozogtak ás å megàllâtotta a mozgàst. De ennál Å
elåhozott valamit, ami nem volt ott, Å teremtett! Annyira
ärèläk hogy olyan Istent ismerhetek, aki tudja venni a fäld
poràt, egy napon, bàrmi nálkèl, ás vissza tud engem hâvni az
áletre çjra, miutàn án el lettem èltetve a sârba. Ãh, nekem! Ime:

A hitem feltekint Teràd,
A Golgota Bàrànyàra,

152 Mondjad ás ne kátelkedj, hanem hidd amit mondtàl
meglesz neked amit mondtàl. Làtjàtok, hidd hogy az megfog
tärtánni!

153 Dàvid a Zsoltàrokban beszált Årãla. Ás azzal Å vette az
ereját ás màsoknak szolgàlt. Nem csupàn Änmagànak tartotta
meg, hanem azàltal màsok felá szolgàlt; màsokat is megmentett
mágpedig a legvágsåkig, ás å ugyanezt a dolgot most is meg
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tudja tenni. Ás ugyanazt a hitet megâgárte a hâvåknek az Å
Igájáben, ás Jànos^amint Jànos 14:12-ben, Å âgy mondta:
Màrk 16; ás a Màrk 11:23-ban is áppen olvastuk.

154 Most figyeljátek. Nos, Å ugyanabban a formàban jelent
meg nekènk, mint ahogy nekik is az Ã Szävetságben, ás
ugyanabban ahogyan az Çj Szävetságben is; ás megmutatta
ugyanazon Ige àltal, ugyanazt a Krisztust. Ás án kihârdetem
nektek hogy Krisztus a Szent Szellem. A_a Krisztus szã
jelentáse “a felkent”; egyszeræen egy szemály, aki fel van
kenve, ez a Krisztus, a felkent. Hànyan tudjàtok hogy ez az
igazsàg? Ez az ertelme-^A felkent, lesz egy ember, aki fel
lesz kenve. Mivel lesz felkenve? A Biblia mondta az Ap.csel. 2-
ben, hogy a Nàzereti Jázus, egy Isten àltal igazolt fárfi,
felkenve a Szent Szellemmel; kärbejàrt ás nagy cselekedeteket
ás dolgokat tett, làtjàtok, melyek Istent szemmellàthatãvà
tetták, ás bizonyâtotta hogy Å benne volt abban az emberben.

155 Ás most mi felkenttá vàlunk, felkent messiàsokkà
ugyanazzal a Szellemmel; az utolsã napok messiàssaivà azárt,
hogy vilàgâtsuk Jázus Krisztus feltàmadàsàt; hogy
megmutassuk hogy Å nem halott, hanem a Szent Szellem
formàjàban az Å nápáben van; a Menyasszonyàban mozog az
Åfelá valã Szerelme Änmagàt kiäntve Abba. Åk eggyá lesznek
a Mennyegzåi Vacsoràra; ás ugyanazok a jelek ugyanaz àltal az
Isten àltal megâgárve, ugyanabban az Igáben látrehozva az Å
ugyanazon megnyilvànulàsait.

156 Szàmunkra semmi màs nincs  hàtra tenni, mint Azt hinni,
ás “a hinni” a valãsàg, ás ez hozza látre a Täkáletes Hitet. Csak
gondoljàtok el hogy mi_mi mennyire eltompultak vagyunk;
csak gondoljàtok el ezt most egy percre.

Nos làssuk:

157 Å mindent jãl vágzett? Mondott Å valaha is bàrmit ami
nem áppen çgy tärtánt volna ahogy Å mondta azt? Hàt nem
vágezte Å el, ás a nagy Tæzoszlop nem volt käzättènk, ás nem
tette ápp ugyanazt amit Å megâgárt hogy tenni fogja? Nem
làttuk Ezt? Nem äräkâtette meg Ezt a tudomàny miutàn meg
lett jävendälve hogy mi fog tärtánni; egyenesen odament ás
mág az çjsàgokban ás magazinokban is benne volt miutàn
megragadtàk ás bemutattàk, amikor màr hãnapokkal elåtte
elmondta mielått megtärtánt? Å nem pontosan olyan mãdon
tette, ahogy az Ã Szävetságben ás az Çj Szävetságben? Ás Ez
pontosan Ugyanaz! Ugyanaz a Szent Szellem eljän ás Å a
felismerå; ás az Isten Igáje amely elevenebb ás álesebb mint
egy kátálæ kard ás a gondolatoknak meg a szâvek tartalmànak
a felismeråje. Nem âgy van ez? Ez nem ugyanaz az Isten? Ás
Ugyanaz, ez nem valahonnan egy idegen, hanem Å itt van. Å
itt van ás ezt azárt teszi, hogy egy Täkáletes Hitet hozzon
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látre. Án árzem Åt. Tudom Å most itt van. Tudom, hogy az Å
Szelleme itt van. Tudom hogy tud mindent. Àmen! Ás tudom
hogy Å akar_akar tenni valamit. Å tett valamit azárt
hogy_hogy látrehozza ennek a hitnek a täkáletesságát a
nápben.

158 Be fogunk menni az Äräkkávalãsàgba ahogy az Noának
napjaiban volt, amikor nyolc lálek menekèlt meg? Çgy fogunk
kijänni mint Lãt, aki Sodomàbãl hàrommal jätt ki? Çgy
fogunk kijänni mint Keresztelå Jànos napjaiban hat hâvåvel?
Higyjènk, mert az Å cselekedetei täkáletesek! Azok naponta
szemmellàthatãvà vannak táve ás täkáletesek elåttènk,
megmutatva, hogy Å az Ige, az Ige! Zsidã-levál 4. rásze
mondja:

^az Isten Igáje^álesebb minden kátálæ kardnàl,
^ás a gondolatoknak meg a szâv tartalmànak
felismeråje.

159 Gondoljàtok ezt el! Az Isten Igáje Ez, a szâvek tartalmànak
felismeråje. Mert az Isten Igáje eleven ás erås, ás álesebb
minden kátálæ kardnàl ás elhatol mág a láleknek ás a
szellemnek megoszlàsàig is, valamint az âzeknek ás a velåknek
megoszlàsàig, ás a gondolatoknak meg a szâvek tartalmànak a
felismeråje. A testtá lett Ige! Hallelujah! Az emberi testben
mækädå Ige, fizikai jele, anyagi jele ás Szentâràs szerinti jelek
àltal täkáletesen azárt, hogy elhozza hozzàtok a Täkáletes Hitet
a Täkáletes Elragadtatàsra.

160 Miárt nem tudunk Erre rànázni? Nem egy rejtály; az Ärdäg
a vilàgon mindent elátek helyezett azárt, hogy megprãbàljon
benneteket hogy_hogy megprãbàljon benneteket visszatartani
attãl, hogy Ezt elhigyjátek. Å elhozza az ässzejävetelre, ás
megprãbàl mindent elátek vetni amit csak tud. Ràzzàtok azt le!
A Biblia mondja, “emelkedj fel ás ràzd meg magad.” Csâpd meg
magad.

161 Az Å Szelleme itt van, Å ismer táged. Egy dolgot kell
tenned, ás ez az hogy higyjed el Ezt, fogadd el Ezt. Å ismer.
Hiszitek ezt? Tudja, hogy mi van benned, ás Å tudja, hogy mi
vagy te, tudja, hogy mi a vàgyad, ás tudja, hogy mire van
szèkságed.

162 Jim, hiszed hogy Å tud arrãl a babàrãl? Megmártátek a
làzàt mielått eljättetek ás 40,5 Celzusfok volt. Hiszed hogy Å
meg fogja gyãgyâtani? Gyere ra, ma, beteg. Ez el fogja åt
hagyni. Án csupàn odanáztem, ás làttam åket mielått eljättek
otthonrãl, ás hogy mit csinàltak. Nos, ez igaz.

163 Little asszony, hiszed hogy Isten gyåzelmet ad neked a
cukorbetegság fälätt? Ott èl egy asszony melletted, aki nem
ismer táged, de a Szellem rajta van. Ami felål aggãdik, az egy
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kis^van neki egy gyermeke, akinek egy szemmætátre vagy
hasonlãra van szèkságe. Å Chicagã-bãl valã. “Elevenebb,
eråsebb mint egy kátálæ kard; egy felismerå.” Mi ez? Az Ige!
Hiszitek ezt? Biztosan.

164 Ott van egy hälgy, aki áppen a kävetkezå sorban èl; neked
nem rágen egy szemmætáted volt, ás nem sikerèlt tçlsàgosan
jãl. De te_te hiszed Ezt, ás ez el fog^te_te rendben leszel.
Hiszed Ezt? Rendben van. Te^?^Å ezen gondolkodott.

165 Peckenpough asszony, ez nem szàmodra van, hanem ennek
az unokànak, aki itt èl. Te imàdkozol ezárt, de hiszed hogy
Isten meg fogja gyãgyâtani? Hiszed, hogy Isten meg tudja
nekem mondani, hogy mi az å baja. Az orvosok nem tudjàk;
nem. Ez âgy van. Puffadã tèdå. Ez âgy van. Várbetegságe van.
Pontosan âgy! Valahogy bizonytalan vagy abban, hogy
elengeded-e az iskolàba vagy sem. “Elevenebb, eråsebb mint
egy kátálæ kard.”

166 Làtok egy asszonyt, amint elveszâti tàplàlákàt. Valahol ott
van, hadd názzek szembe vele valahol. Igen, ott hàtul èl. Az å
neve: Lew Ellen asszony. Higyjed teljes szâvedbål, a
gyomorprobláma elhagy táged. Àmen!

167 Itt van egy hälgy, aki áppen vele szemben èl, ás most
ràmnáz, a vágán èl; szemèveget visel. Izèletigyulladàsa van. A
bal kezedben van; volt, de most màr nincs. Csak ha hiszed!

168 Mi a helyzet azzal a kisbabàval ott hàtul? Ohiã-bãl jän; ás
ràkos a szemáben. Hiszed hogy Isten meggyãgyâtja åt? Å
megteszi ha hiszed. Ashland, Ohiã! Higyjed most, hogy Isten
meggyãgyâtja åt, ás Å megteszi. Mi Ez? “Eråsebb, elevenebb,
mint minden^”

169 Itt èl egy hälgy itt valami megragadta åt. Neki problámàja
van a vàllàban. Ez âgy van. Igaz? Rendben van, higyjed, ás az
elfog hagyni. Làtjàtok? “Az Isten Igáje a gondolatoknak ás a
szâvek tartalmànak felismeråje.”

170 Nos, ebben az ápèletben nincs imajegy. Nincs aki
imàdkozzon^nincs aki imajegyeket kiadjon. Azokat itt nem
hasznàljuk, mert azok csupàn egy fajta rend megtartàsàra
vannak. Akartok imàt magatokárt? Hànyan akartok imàt
magatokárt, mialatt az Ige szemmellàthatãvà van táve testen
àt? Àlljon fel ez a sor itt, ás gyertek le erre, käzvetlenèl ezen a
soron itt elåszär, ápp itt, ti akik akarjàtok az imàt. Aztàn
ezutàn szeretnám ha ez a sor jänne le itt å utànuk. Azutàn ha
åk kászen vannak, jäjjän le ide ez a sor.

171 “Elevenebb ás eråsebb^” Megtehetná ezt egy kátálæ
kard? Nem, uram! De az Isten Igáje megteheti. Miárt? Mert ez
az Isten Igáje. Most hiszitek ezt?
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172 A Nagy Orvos! Hol van az a testvárnå lentrål_lentrål
Tennessee-bål, Ungren testvárnå^Downing? Az Nagy Orvos
käzeleg.

173 Soha nem fogom elfelejteni, amikor Fort Wayne-ben
akkor este, amikor az a ki Àmis vagy Dunkard kislàny ott èlt
ás ezt jàtszotta, hogy Az Nagy Orvos Käzeleg; amikor hallotta,
hogy az a kisfiç meggyãgyult, akkor felugrott, a Szent
Szellem ràszàllt, száp haja lehullott a vàllaira ás a zongora
egyetlen billentyæt sem hagyott ki. “Az Nagy Orvos Käzeleg,
Az Egyèttárzå Jázus,” A termászetfeletti erå mozgatta azokat
a zongora billentyæket, ás jàtszotta, hogy az Nagy Orvos
Käzeleg.

174 Figyeljetek, ti^Hiszitek? Hinnetek kellene? Most ne
feledjátek, hogy amikor àtmentek^Nos, ha nem hiszed, akkor
ne gyere, hanem èlj le. Mondd, hogy “Án meg fogok^án egy
fiç vagyok, aki hiszi. Jäväk, hogy higyjem.” Amikor án^

175 A Biblia mondja, “Ezek a jelek kävetik azokat, akik
hisznek. Ha betegre teszik a kezeiket, akkor azok
meggyãgyulnak.” Ez pontosan âgy van. Nos, ennek feltátelei
vannak, “ha hiszed.” Nos, án egyszeræen csak^Tehàt án
bizonyâtottam nektek, án hiszem Ezt. Làtjàtok? Å
szemmellàthatãvà teszi az å Igáját, hogy megmutassa, hogy ez
az Å Igáje. Az Iràs beteljesedáse, hogy bizonyâtsa, hogy ez az.
Nos, higyjátek amikor àthaladtok. Fogjàtok hinni? Ás akkor
amikor ràtok teszem a kezemet^ez pontosan az, amit a Biblia
mondott.

176 Van neked itt olajad a megkenásre Neville Testvár? Vedd
azt, ás gyere àt ide erre az oldalra, hogy hadd teljesedjen be az
Iràs. Gyere àt ide erre az oldalra, ás kenjál meg minden
szemályt, amint elhaladnak. Most azárt, hogy bizonyos legyek
abban hogy megkapom a hit imàjàt mindnyàjatok szàmàra,
ezárt tegyátek mindannyian kezeiteket egymàsra, akik hisztek.
Csak nyçljatok àt, ás keresztezzátek kezeiteket egymàson. Ez
az, ahol rà fogunk jänni valamire, egy pàr perc mçlva.

177 Egyeszeræen làtni fogom, hogy mennyire fejlådätt a
gyèlekezetem, abban amiben mi hiszènk; názzátek csak hogy
az emberek mire fejlådtek; mennyire vannak kászen arra, hogy
vegyák a Kardot, ás kivonuljanak a frontvonalra azt mondva,
“Án kihâvlak táged Sàtàn, kihâvlak táged! Te nem tudsz_nem
tudsz engem täbbá hitetlenságre vinni.” Miárt vannak ezek a
dolgok cselekedve? Azárt, hogy az emberek higyjenek. Ez az
Ige. Ez az, ahol ez megmutataja hogy án nektek az Igazsàgot
prádikàlom, az Igát. A testtá lett Igát, amely bennetek lett
testtá; Igává lett; Álettá lett bennetek, Álettá lett bennem.
Làtjàtok?

A Nagy Orvos! Rendben van, hajtsuk meg most a fejènket:
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178 Çr Jázus, a Nagy Orvos most käzel van, Te vagy az Orvos.
Án prádikàltam a Te Igádet, ás a Te Igád kijelentette, hogy Te
itt vagy: hogy Te ugyanaz vagy tegnap, ma ás mindäräkká;
hogy Te nem tudsz távedni. Te mág soha nem hagytàl
bennènket cserben, Urunk. Ás most Istennek àldàsai legyenek
mindenkin akik kezeiket egymàsra tetták. Ás amint mi
imàdkozva jävènk, ás megkenjèk åket olajjal, a pàsztor ás án,
ás åk àthaladnak ezen a soron, akkor mindenki hittel
haladjon itt àt çgy hogy hiszi, ás tudja, hogy magànak a
Mennynek Istene van itt jelen. Mindenki ràzza meg magàt.
Csak ez egy alkalommal tudjàk åk ezt Uram? Csak hadd^
hadd szâvãdjon ez fel Urunk, egyszer. Nyisd meg a szemeiket
Uram, hogy làthassàk hogy mi tärtánik ás ne legyenek vakok,
ingadozãk, hanem làssàk meg a feltàmadott Jázus Krisztus
Jelenlátánek valãsàgàt. Add meg Urunk, Jázus Krisztus Neve
àltal. Àmen.
179 Felszãlâtalak benneteket a Jázus Krisztus Neváben, hogy ne
gyertek ide ebbe a sorba, ha nem árzitek azt, hogy megvan
nektek a Täkáletes Hit, mert akkor te csupàn elveszed az å
idejèket, valaki màsnak az ideját. Ne tedd! Ás^amiãta
prádikàlok nektek, mondtam-e valaha is egyetlen dolgot
nektek, ami nem tärtánt volna meg? Pontosan! Az Çr tette azt.
Nem szàmomra tette, mert án hiszek. Å a szàmotokra tette
azárt, hogy higyjátek el hogy amit mondok nektek az az
Igazsàg. Most hiszitek, minden rendben lesz ás^
meggyãgyultok. Amikor idejässz, akkor dobd le hitetlenságedet
egyenesen ide ebbe a^ebbe a szellemi zacskãba itt lent. Nem
fogod làtni, de az itt van. Amikor az olaj megárint táged, akkor
ott dobd le a hitetlenságedet. Tedd fálre ás menj el a Täkáletes
Hittel, hogy meggyãgyultàl. Megteszitek? Akkor az Çr àldjon
meg benneteket.
180 Rendben van, kárni fogok valakit, aki vezetni tudja az
ánekeket azárt, hogy^Hol van az a nagy prádikàtor testvár,
aki^? Mi a neve? Capps, Capps Testvár. Bent van a sorban?
Mi ez? Gyere ide Capps Testvár ás àllj meg itt ás ánekelj (a
gyèlekezet is) mialatt imàdkozunk, A Nagy Orvos Käzeleg,
amikor åk_åk^Mindenki ánekeljen most, a szâvábål. Ne csak
ánelkeljátek ás mondjàtok, “Ánekelni fogom, hogy: a Nagy
orvos käzeleg, az egyèttárzå Jázus.” (Nem a szâvetekbål
ánelkeltek.) “hogy felvidâtson, az egyèttárzå Jázus.” Ãh, ãh, ãh
nekem!

Most hallani akarom làbçjjhegyen; legyetek áberek:
“Igen, a nagy Orvos käzeleg, az egyèttárzå Jázus.” Å bizonyâtja
azt, hogy Å itt van! Án hiszek Åbenne. Àmen.
181 Rendben van, a^akiknek hitèk van, jäjjenek elåre. A
Jázus Krisztus Neváben ràteszem kezemet erre a testvárre.
[Branham Testvár imàdkozik a betegekárt._Szerk.]^Ezek
mindannyian?
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182 Nos, most hajtsuk meg a fejènket:

A nagy Orvos käzeleg,
Az egyèttárzå Jázus;
Å a kedvtelen szâveket felvidâtja,
Ãh, halljàtok meg Jázus hangjàt.

A legádesebb hangjegy a szeràfok ánekáben,
A legádesebb Náv a halandã nyelven;
A legádesebb ärämánek, melyet valaha

ánekeltek,
Jázus, àldott Jázus.

183 Tudjàtok hogy mit tettem szàmotokra? Ti engem
“pàsztorotoknak” hâvtatok; ás jãl mondjàtok, mert az vagyok.
Ha án a pàsztorotok Jázus Krisztus àltal azonosâtva lettem,
hogy án az Å cselekedetát teszem, akkor higyjátek a
Beszádemet. A hitnek eme cselekedete àltal, a kezeim ràtok
tátelável án elkàrhoztattam a betegságeket, ás nyomorçsàgokat,
melyek benneteket gyätärtek. Higyjátek, ás çgy meglesz a ti
kárásetek, nem szàmât hogy mi az, mert minden lehetságes
azoknak akik hisznek. Ás amikor imàdkoztok, higyjátek, hogy
megkapjàtok amit kártetek. Ás án igazàn hiszem, hogy
megkapom, ás az án szâvemben elfogadom mindannyiatok
gyãgyulàsàt, án elfogadom azt, hogy el van vágezve. Hiszem
ezt, hiszem mindennel ami bennem van. Szintám a kezeimet az
itt lávå zsebkendåkän tartva, án käzelrål figyeltem, ás hiszem,
hogy ezek pontosan azt fogjàk látrehozni, amit az emberek
kártek. Án_án hiszem ezt.

184 Ez beletorkollik a Harmadik Hçzàsba! Án_án hiszem ezt.
Most szeretnák tåletek egy åszinte kárdást megkárdezni, tåletek
akik àtmentetek az imasoron. Tánylegesen tudjàtok hinni ás
most árzitek azt, hogy valami tärtánt bennetek, miãta a
kázràtátelt megkatàtok? Emeljátek fel a kezeteket!^?^Itt
van ez. Ez az amire vàrtunk. Nos, ez nem^Ez csak most kezd
viràgzani. Làtjàtok? Ápp azzal kezdådätt^án ezt egy cállal
tettem. Án ezt egy cállal tettem. Valamit kidolgozok, ehhez
szèkság van ennek a hitnek a megbâzàsàra, ás egyenesen
visszamegy, hogy elkezdje ás bejäjjän; làtjàtok, a hitet valahogy
felemelni egy szintre, ahol mág azt soha ezelått nem vettátek
ászre. Nem a hitet, hanem a Täkáletes Hitet felápâteni itt bent.
Ás figyeljátek a täkáletes Istent egy täkáletes szâvvel, Å
megtartja az Å täkáletes âgáretát az Å täkáletes Igáje àltal,
amely álesebb mint egy kátálæ kard ás a szâvek gondolatainak a
felismeråje. Mi ez? Mi most a täkáletesság felá megyènk, mert az
embereknek erre kell jutniuk az Elragadtatàs árdekáben. Ez az,
ami ápp most ezt tàvoltartja, vàrakozàs a Gyèlekezetre, hogy az
eljusson a Täkáletes Elragadtatàsi Hitre. Án azt vàrom. Ez sok
leràzãdàst jelent nekem, ás nektek is sokat jelent, de egyètt mi el
fogjuk árni az Isten kegyelmábål. Àmen.
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A nagy orvos käzeleg
Az egyèttárzå Jázus. (Çr Jázus, Te most jelen

vagy; jutalmat kaptunk, az Isten Jelenlátát.
A Te Szent Szellemed gyãgyâtsa meg ezt a
pàsztort; ás tartsd meg åt egászságesen ás
eråsen ebben az å utazàsàban amâg Te
elhâvod åt. Jázus Neváben. Án ezt igánylem
Uram, mert szeretem åt. Mindketten
igányeljèk ezt, ás mindkettånknek van
hite^?^)

A legádesebb ärämánek, amit valaha is
ánekeltek,

Ãh Jázus, àldott Jázus
185 Szeretitek Åt? Csak gondoljàtok el: ápp itt most màr
elkezdte a munkàt a testeteken a ti gyãgyulàsotokárt, mert Å
megâgárte, hogy meg fog tärtánni. Ás most (làtjàtok?)
megragadtàtok azt, amit ma este mondtam? Megkaptàtok
ennek a rejtályát? Làtjàtok, “Ha azt mondod ennek a hegynek,”
ne kátelkedj, ne kátelkedj, hanem higyjed azt amit mondtàl.
Most figyeljátek, ás kevesebb mint ät perce minden káz
felemelkedett, jelezve, hogy egy munka kezdådätt el bennènk
ápp most. Ãh nekem! Ime Å itt van. Ez tette! Mi ez? A Nagy
Orvos jelenláte.
186 Ãh, emeljèk fel kezeinket Istenhez, ás ánelkeljèk çjra:

A nagy Orvos käzeleg
Az egyèttárzå Jázus;
Å a kedvtelen szâvet felvidâtsa,
Ãh, halljàtok meg Jázus hangjàt.
A legádesebb hangjegy a szeràfok ánekáben,
A legádesebb náv a halandã nyelven;
A legádesebb ärämánek, amit valaha

ánekeltek,
Ãh Jázus, àldott Jázus.

187 Csak àlljunk meg egy percre csendben. Csak imàdjuk Åt a
szâvènkben. Gondoljàtok el: Isten, Å itt van. Å itt van. Ki? Ki
azonosâtotta Magàt, hogy Å az Ige? “Kezdetben volt az Ige, ás
az Ige Istennál volt, ás Isten volt az Ige. Ás az Ige testtá lett ás
käzättènk lakozott, ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Az Ige
álesebb mint egy kátálæ kard, ás mág a gondolatoknak ás a
tartalmaknak felismeråje (amiárt idejättál, ami a cálod hogy itt
vagy, hogy ki vagy)”; azonosâtotta Jázus Krisztust, hogy Å a
Messiàs, ás ma azonosâtja Åt hogy Å ugyanaz a Messiàs tegnap,
ma ás mindäräkká.
188 A Nagy Orvos, Aki itt van ás Aki azt mondta, “Ezek a jelek
fogjàk kävetni azokat, akik hisznek. Ha kezeiket betegre
teszik, azok meggyãgyulnak. Ás ha azt mondod ennek a
hegynek, hogy ‘Kelj fel’, ás szâvedben nem kátelkedsz, hanem
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hinni tudod, hogy Å mãkusokat tud teremteni,” melyeknek
nincs egyàltalàn lehetåságèk, illetve nincs bennèk semmi ami
hinne; ez az án sajàt hitem, amely megy ás megteszi azt, az án
hitem abban, amit Å kihâvott hogy kárjek. Å hâvott ki engem,
hogy azt kárjem. Ás án az Å Igájánek valã engedelmesságben
elfogadtam az Å kihâvàsàt, án azt kártem ás az megjelent! Isten
a Mennyben tudja, hogy ez igaz. Å a betegeket is meg tudja
gyãgyâtani? Ha Å engem fel tud emelni erre egy hittel,
mágpedig az emberekárt mág akkor is, ha åk nem tudnak arra
a szintre felmàszni. Làtjàtok? Ha åk ezt nem tudjàk megtenni,
akkor Å az án hitemet tudja hasznàlni. Å engem fel tud emelni
arra a helyre, ás án ártetek megyek fel. Án ártetek hiszek.
Ártetek beszálek.
189 A testváretek vagyok, ás çgy àllok mint a ti testváretek, egy
käzbenjàrã, aki mindent megprãbàlok, hogy benneteket Isten
elått tartsalak. Án itt käzvetlenèl a Fehár Trãn elått àllok
most, ás veszem^çjjammal az ottlávå váres àldozatra
mutatok, ás az Å Neve àltal szãlok, hogy az el van vágezve.
Ennek meg kell tärtánni, ás ennek meg kell tärtánni. Ti
tudjàtok, hogy megtärtánt. Án tudom hogy megtärtánt, tehàt ti
tudjàtok hogy megtärtánt ás az âgy van. Ez igaz. Àmen.

^ärämánek, amelyet valaha ánekeltek,
Ãh Jázus, àldott Jázus.
A legádesebb hangjegy a szeràfok ánekáben,
A legádesebb náv a halandã nyelven;
A legádesebb ärämánek, amit valaha

ánekeltek,
Jázus, àldott Jázus.

190 Ás az ärdägäk engedelmeskedtek nekènk a Te Nevedben, a
legádesebb Návben, halandã nyelven. Az ärdägäk^Ez_Ez
feltàmasztja a halottakat, Ez megyãgyâtja a betegeket, Ez
megtisztâtja a lepràsokat, Ez kiæzi az ärdägäket, Ez
Keresztányekká tesz. Nincs màs Náv az Ág alatt. Benne álek,
Bele lettem keresztelve, hiszem Ezt, imàdom Ezt. Ãh, hadd
legyek Ennek egy rásze. Hadd veszâtsem el az án sajàt valãmat;
ás talàljam meg azt Uram, Tebenned, a Jázus Krisztusnak
nevezett Návben, a felkent Messiàsban, hogy utat tärhessek a
hitetlenság saràban azárt, hogy Jázus Krisztus szápságát
tèkräzzem: aki ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.
191 Isten àldjon meg most benneteket. Amikor a kävetkezå
vasàrnap visszajättäk ide, akkor tegyetek bizonysàgot arrãl,
hogy mikánt gyãgyultatok meg, hogy mi tärtánt a háten.
Názzátek ás làssàtok meg hogy mi tärtánik. Ennek váge!
“Honnan tudod?”
192 Å azt mondta nekem, hogy “mondjam,” ás án mondtam.
Ennek most váge, ennek most váge. Váge van. Án hiszem ezt.
Most a pàsztor Neville Testvár.
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193 Csak egy pillanatot. [Egy èzenet hangzik màs nyelven a
gyèlekezetbål, ás magyaràzat._Szerk.] Àldott legyen az Çr
Neve. Emeljèk fel a kezeinket, ás imàdjuk Åt egy percre. [A
gyèlekezet dicsåâti Istent._Szerk.] Most mint egy hâvå,
ászrevettátek azt a tàvolsàgot amelyrål az èzenet szãlva lett; ás
azt a ritmust, amelyben az szãlva lett, ás figyeltátek a
magyaràzatot amint visszatárt^?^Ez az. Figyeljátek meg
hogy mi volt, pontosan az Èzenettel; ás megeråsâtette, hogy a
dolog Igaz volt, hogy Å azt amit âgárt, màr beteljesâtette.
Figyeljátek azt ahogy megmutatkozott, ás figyeljátek azt,
ahogy magyaràzva lett. Figyeljátek meg, hogy mennyi ideig
beszált å, ás figyeljátek meg, hogy hàny szãt mondott å; áppen
annyit.

Az Çr àldjon meg benneteket, amâg çjra talàlkozom
veletek. `
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