
JEL 1

Jel

` Leèlhettek. Jã reggelt mindenkinek! Boldog vagyok, hogy
az Çr szolgàlatàban vagyok ma reggel, çjra itt a^Nem

tudtam, hogy visszajävènk, vagy sem, de az Çr adott egy çtat,
ás visszatártènk ma a szolgàlatra. Most nagyszeræ idåt vàrunk
ma, ezen a reggelen, ebben a Vasàrnapi iskolai leckáben, az
Igáben. Ás ma este çjra lesz gyãgyâtã szolgàlat is, amit a
käzässág szolgàlat kävet.
2 Ás most van nekènk egy_egy csecsemå bemutatàsunk, azt
hiszem a^Neville Testvár ápp mondta nekem hogy valakinek
itt van a babàja hogy bemutassuk. Ás ha åk elhozzàk a babàt,
akkor bemutatjuk. Ás testvárènk ott marad, vagy
valamelyikèk, az orgonànàl vagy zongorànàl, egy. Ás aztàn
hozzàtok fel a babàt. Minekènk meg lesz a bemutatàsi
szolgàlat; âgy egyenesen eljuthatunk, amilyen gyorsan csak
tudunk, az Igáhez.
3 Mert, mi szeretènk az_az Igáre helyezkedni. Az, az a få
dolog, hogy idånket pontosan az Çr Igájánek adjuk. Tehàt mi
nagyon hàlàsak vagyunk a lehetåságárt hogy ma itt
mindnyàjatokkal talàlkozhatunk, ás hogy^ás erre_erre a
szolgàlatra.
4 Nyâlvàn távedtem. Minden rendben, testvárnå. Án_án_án
azt gondoltam hogy ott volt. Ez talàn csak egy távedás.
Rendben van. Nos, nagyon käszänäm neked, ápp ugyançgy. Ez
talàn, azt hiszem, hogy valaki màson àtjätt, valaki màson àt, ás
ez csupàn neházzá tette.
5 Most mindenki jãl árzi magàt? [Gyèlekezet,
“Àmen.”_Szerk.]^?^Dicsåság Istennek!
6 [Neville Testvár mondja, “Most jännek itt fel.”_Szerk.] Ãh,
igen, itt vannak a kis pajtàsok. Bocsànat. Bocsànat. Minden
rendben van, lágy szâves jäjj, presbiter. [“Igen, uram.”]
7 Hàt, micsoda kát, kedves kislàny, kis barna-szemæ lànyok!
Hah? Az száp. Mi a neve? Názz ide! [Az anya mondja, “Jennifer
Lee.”_Szerk.] Jenny? [“Jennifer Lee.”] Jennifer Lee. Mi a
vezetáknáv? [“Serept.”] Serept. Honnan jättál, Lee Testvárnå?
[“Versailles, Illinois.”] Versailles, Illinois. Milyen kedves!
8 Most, a Bibliàban. Nos, àltalàban, azok_azok csinàlnak
olyat mit gyermekek megkeresztelását; mi nem hiszènk
gyermekek keresztelásáben, mert åk mág nem vátkeztek, mivel
tçl fiatalok. De hiszènk a gyermekek bemutatàsàban az Çrnak.
Most a presbiter meg án ràtesszèk a kezeinket a kis babàra.
Jenny, azt mondod? [Neville Testvár mondja,
“Jennifer.”_Szerk.] Jennifer. Rendben.
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Hajtsuk meg a fejènket.

9 Mennyei Atyànk, amint ma reggel hozzuk ezt a kislànyt,
akit Jennifernek hâvnak, Hozzàd, az anya ás a szerettei
messzirål hoztàk åt, hogy be legyen mutatva az Çrnak. Tudjuk
hogy Te ràtetted a kezeidet az ilyen kicsinyekre, a Te
napjaidban, ás-ás azt mondottad, “Engedjátek Hozzàm a kis
gyermekeket, ás ne tiltsàtok el åket, mert ilyeneká a Mennyek
Orszàga.” Most mi odaadjuk åt Neked, egy szolgàlã áletre, a
Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

10 Mi a màsik kislàny neve? [Az anya mondja, “Connie
Lynn.”_Szerk.] Connie Lynn. Rendben, kis Connie, valahogy,
valahogy kicsinek árzem magam tåled. Mi, te megijedtál? Ãh,
fálek hogy az nem fog mækädni, mama. Rendben.

Hajtsuk meg a fejènket.

11 Çr Jázus, az anya hozzànk hozza ezt a kis Connie-t ma
reggel, a Mindenhatãnak valã bemutatàs szolgàlatàba. Te
adtad neki ezt a gyrmeket, hogy felnevelje, ás å Hozzàd hozza
åt, a kis testvárnåvel. Imàdkozom, Mennyei Atyàm, hogy lágy
irgalmas. Àldd meg a csalàdot. Àldd meg a kislànyt. Amint mi
ràtesszèk a kezeinket, a Jázus Krisztus Neváben, odaadjuk åt
Neked egy szolgàlã áletre. Àmen.

Isten àldjon meg benneteket, ás a kis gyermekeiteket ott.

Istenem, sok kis babànk van most!

12 Mi a kisfiç neve? [Az anya mondja, “Joel Lee
Watson.”_Szerk.] Joel Watson. [“Joel Lee.”] Joel Lee Watson.
Milyen kedves fiç, nagy kák szemek! Istenem! Honnan jättetek
mind? [“Eastman, Georgia.”] Georgia-bãl. [“Igen.”] Azt
gondoltam, hogy ti Dálrål vagytok. Nem tudom^[“Hàt,
anyàm Tifton kärnyákárål valã. Az ott lent van.”] Ãh, igen. Ãh,
szia! Ez egy kedves, kis Georgia-i fiç, akkor, ha? Rendben van,
uram. Igen, uram, az nagyon kedves. Beszálni is tud. Igaz?

Hajtsuk meg a fejènket.

13 Mennyei Atyàm, hozzuk ezt a dràga kisfiçt, amint az anya
ás apa itt àllnak_tekintettel az å egyesèlásèkre. Te adtad
nekik ezt a kisfiçt hogy felnevelják, ás åk visszahozzàk åt
Neked. Milyen egy_egy gyänyäræ jelenet lenne ez, mint a
rágeni Anna, aki imàdkozott egy gyermekárt; ás_ás Isten
megadta neki a gyermeket, ás å visszahozta azt Isten
templomàba, odaszentelásre. Add meg, Urunk, hogy ez a kisfiç
legyen a Te szolgàd, hogy az apa ás az anya àldottak legyenek,
ás egászságèk ás erejèk legyen felnevelni åt. Ás áljen å egy
hosszç, boldog áletet, ás legyen a Te szolgàd, amint àtadjuk åt
Neked, Jázus Krisztus Neváben. Àmen. (Isten àldjon!) Ás tedd
åt egy ragyogã emberrá, talàn egy màsik kis prãfátàvà mint
Sàmuel.
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14 Most kát kis kedves fiç van itt. Istenem! Hàrman vannak
ott? Hàt az az egász csalàd. Mi a neved? [A fiç mondja,
“Michael.”] Michael. Ás a tiád? [A màsik fiç mondja, “Pàl.”]
Pàl. Milyen kedves nevek! Ás a tiád? [A làny mondja,
“Debbie.”] Debra. Ez valãban kedves. Michael, ás Pàl, ás
Debra. Ás mi a vezetáknevetek? [Az apa mondja, “Ellis.”] Ellis?
[“Igen.”] Hàt, ez egy hatalmas kedves kis csalàd, mondom
nektek.
15 Tudjàtok, mikor olyan kis embereket làtok, mindig
visszavisz engem oda amikor kisfiç voltam. Ás most az rági
mondàs, tudjàtok, “Åk most a làbadra lápnek, ás kásåbb a
szâvedre,” de án nem hiszem, hogy âgy lesz amikor
odaszenteljèk åket az Çrnak. Felelåságènk van itt, ás Isten ezt
a kezetekbe helyezte. Å prádikàtort csinàlt belåletek. Mindig
beszáltem asszony prádikàtorokrãl, tudjàtok, de minden anya
egy prádikàtor; itt van az å gyèlekezete, làtjàtok, hogy
helyesen nevelje ezeket a kispajtàsokat, amâg apa dolgozik. Ás
nektek van egy felelåság. Isten àldjon meg mindkettåtäket. Egy
száp kis csalàdotok van.
16 Mennyei Atyànk, jävènk a kis Michael-el, aki az
elsåszèlättnek náz ki. Ás ràhelyezzèk kezeinket, a Jázus
Krisztusnak valã odaszentelásben. Csalàdja hozza a kicsinyeit
mert Te helyezted ezeket az å_å gondviseláseiben, ás åk tudjàk
hogy åk elágtelenek, a Te segâtságed nálkèl, tehàt hozzàk a kis
csalàdjukat, hogy odaszentelják åket.
17 Most odaadtam itt a kis Michael-t Neked, egy szolgàlã
áletre, Jázus Krisztus Neváben. Hasonlãkáppen, ràtesszèk
kezeinket a kis Pàlra, ás odaszenteljèk az å áletát Jázus
Krisztusnak, egy szolgàlã áletre az Isten dicsåságáárt. Ás a kis
Debràra, ràtesszèk kezeinket, Atyànk, odaszentelásben, Jázus
Krisztus megemlákezásáben, Aki ràtette kezeit a kis
gyermekekre, mondva, “Engedjátek åket Hozzàm jänni, ne
tiltsàtok åket.” Legyen ennek a kislànynak az álete megàldva
az Isten Orszàgàban.
18 Àldd meg az apàt ás anyàt, ás áljenek, hosszç boldog áletet,
hogy làssàk gyermekeiket az Isten szolgàlatàban. Mi kárjèk ezt
az àldàst az Isten dicsåságáre, amint bemutatjuk åket Jázus
Krisztus Neváben. Àmen.

Isten àldjon! Isten àldjon! Kedves, kis csalàd vagytok. Igen.
19 Milyen egy^Tudjàtok mit gondolok? A kislànyok, elárik
hogy csinosabbak most mint akkor voltak amikor án kisfiç
voltam. Igen, uram. Milyen száp nagy szemek! Mi a neve? [Az
anya mondja, “Joanna.”_Szerk.] Joanna. Ás a vezetákneved
^[Az apa mondja, “Blair.”] Blair, Joanna Blair. Ti akik
làtjàtok ott hàtul, hàt nem egy baba? Igen, uram. Ás hogy vagy,
Joanna, ha? Egy kicsit szágyenlås, Joanna, csak egy kicsit
szágyenlås. Egy kedves kicsike.
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Hajtsuk meg a fejènket.
20 Mennyei Atyànk, ennek a Blairs csalàdnak az å
egyesèlásèkhäz adatott, ez a kis Joanna. Ás tudjuk hogy a
napok gonoszok, amikor Sàtàn minden kázen van, hogy
ostromoljon, kèlänäsen ezeket a kislànyokat. Ás åk tudjàk
hogy elágtelenek hogy_hogy helyesen nevelják fel åt. Ás
helyesen akarjàk felnevelni åt, ás hogy Neked legyen a szolgàd.
Ás azárt nevelik ezt a kislànyt hogy Táged tiszteljen. Ás most
hozzàk åt, hogy Neked mutassàk be. Ràtesszèk kezeinket, a
Jázus Krisztus Neváben, amint odaszenteljèk a kis Joanna
Blair-t az Isten Orszàgànak, az Isten dicsåságáárt. Àmen.

Isten àldjon, Blair Testvár. Az Çr legyen veletek.
21 Jã reggelt, uram! [Az apa mondja, “Jã reggelt!”_Szerk.]
Micsoda kedves fiç ez! Háj, hogy vagy? Hàt, Istenem, jobban
názel ki, ha erre fordulsz. Igen, uram. Kedves, száp kis fejed
van, ás egy arc ami azzal jàr. Hah? Mi a neve? [“Daniel Mark.”]
Daniel Mark. Ás a vezetákneved? [“Mark Kardum.”] Kardum.
[“Kardum.”] Kardum, Daniel Mark Kardum.
22 Innen a kärnyákrål, Kardum Testvár? [Kardum Testvár
mondja, “Hàt, Melkerk vàrosàbãl.”_Szerk.] Igen, uram.
Honnan szàrmazol? [“Eredetileg New York Àllambãl.”] New
York Àllambãl, egy rendes jenki. [“Igen.”] Hàt, az egy nagy
àllam. Náhàny rokonom ott ál. A nagybàcsim Plattsburgh-ban
lakik. Ãh nekem sok vidàm àtáláseim voltak New York-ban.
Odamegyek fel a kävetkezå ässzejävetelemmel, New York City-
be, a Kå Gyèlekezetbe. Rendben.
23 Nos, az å neve Mark, azt mondod? [Az apa mondja, “Daniel
Mark.”_Szerk.] Daniel Mark, milyen kedves kisfiç!

Hajtsuk meg a fejènket.
24 Çr Jázus, Hozzàd hozzuk a kis Daniel Mark-ot, az å
áletánek odaszentelásáben. Å oda lett adva az apànak ás
anyànak a kezeibe, hogy Isten intásáben nevelják fel ezt a kicsi
gyermeket. Ás åk tudjàk hogy elágtelenek, âgy Hozzàd hozzàk
åt, Urunk, hogy Te àldd meg az áletát. Ás, most ás mi tudjuk,
hogy a nap gonosz, amelyben álènk. Làtjuk ezeket a kis
emberkáket, egyszeræen nem tudjuk hogy mit tartogat a
holnap, de, bàrmi is az, mi åket a Te kezedre bâzzuk. Ràtesszèk
kezeinket erre a kisfiçra, ás az å áletát odaszenteljèk Neked,
egy szolgàlati áletre az Isten Kiràlysàgàban, Jázus Neváben
imàdkozunk. Àmen.
25 Isten àldjon testvárem. Å egy kedves fiç. Ás Isten àldjon,
kicsi Mark.

Ãh^åket be, hozzàtok åket be,
Hozzàtok åket be a bæn mezejárål;
Ãh, hozzàtok åket be, hozzàtok åket be,
Hozzàtok a kicsiket Jázushoz.
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Ez csodàlatos! Käszänäm, testvárnå.
26 Hànyan voltak itt vasàrnap, akikárt imàdkozva lett a mçlt
vasàrnap, árzitek az eredmányt ás árzitek hogy
meggyãgyultatok? Emeljátek fel kezeiteket, akikárt imàdkozva
lett. Ãh, nekem, názzetek ide, egyszeræen çgy mindenki.
27 [Neville Testvár mondja, “Hallalujah! Hàt nem csodàlatos!
Dicsåság Istennek! Egász háten hallottam felåle.”_Szerk.]
Igen, uram. Án is. Án csak èlni akarok, hallgatni, làtjàtok.
28 Làtjàtok, valami tärtánik, amirål kásåbb beszálek nektek.
Tehàt, most, làtjàtok, ez_ez dicsåságes ás csodàlatos. Ás ha
mi^Beszálni fogunk rãla, egy màsik ässzejävetelen, tudjàtok,
valamikor. Mág csak kezdådik megtärtánni, ás mi annyira
hàlàsak vagyunk ezárt.
29 Ás lent voltam Kentucky-ban, ahogy minden ávben teszem,
lemegyek oda. Náhàny baràtommal voltam ott lent. Ás az nem
teljesen azárt hogy mãkusokat vadàszni, ti tudjàtok azt,
làtjàtok.
30 Tehàt nekènk egyszeræen egy dicsåságes idånk van, ás
hàlàsak vagyunk az Çrnak!
31 El kell mennem most, haza kell mennem, ezutàn az
ässzejävetel utàn. Ás aztàn, ás mi vagyunk^Aztàn çjra itt
leszek, egy idå utàn, New York-ba megyek egy ässzejävetelre.
Ás ha esályènk lehet hogy megàlljunk egy kicsit ideàt, hàt,
mi_mi boldogk leszènk hogy egy màsik ässzejävetelènk legyen
itt a Tabernacle-ban.
32 Ás aztàn vissza kell jännäm, amikor Shreveport-ba
megyek. Ás aztàn visszamegyènk haza, ás çgy tervezzèk hogy
itt leszènk az ènnepek alatt, ha az Çr çgy akarja, hozzam
vissza a csalàdot. Ás aztàn_ás aztàn án akarok hogy^
33 Aztàn ässzejävetelem käzeledik Phoenix-ben, Januàrban.
Az az áves talàlkozã ott a Keresztány Èzletembereknek. Ás çgy
egy háttel vagy tâz nappal azelått, megprãbàlom_kibárelni azt
a nagy^A Jázus Neve embereká; Garcia Testvár szokott, ás
a_a spanyol testvárnek ott volt egy csodàlatos, nagy helye.
Nemrág ápâtetták. Täbb ezer embernek lesz ott èlåhely,
vadonatçj, ás az å gyèlekezetèk nagyon kicsi. Mondtàk nekem
hogy bárelhetem amikor csak akarom. Ahelyett hogy csak_
csak panoràmaszeræen vegyem, csak kärbe a välgyän àt,
gyèlekezetrål gyèlekezetre, çgy gondolom hogy egyszeræen egy
nagy egyesèlási ässzejävetelbe ässzpontosâtim a dolgot,
làtjàtok, ás aztàn ott tartom.
34 Ás aztàn bárelhetjèk a templomot. Megfogjuk názni hogy
tudjuk-e, ás aztàn lesz nekènk a Keresztány Èzletemberek
Ässzejävetele. Aztàn, amâg a tengerentçli utazàs dolgai el
lesznek rendezve, megprãbàlunk ässzejävetelekt rendezni lent
Dálen, Januàrra ás Februàrra, ás Màrciusra, Dáli



6  A MONDOTT IGE

tartomànyokban. Ás aztàn_aztàn megyènk^mert, ha most
kezdjèk ás Afrikàba megyènk^Làtjàtok, ez a Karàcsonyi
idåszak, nekik, Jçlius negyedike. Làtjàtok, az_az esås ás rossz,
ás nem juthatsz be oda abban az idåben, tehàt a legjobb idå
bemenni oda, kásåbb. Ás aztàn kezdeni akarunk, ha tudunk,
Norvágiàban, ás lejävènk kärbe a vilàgon, ás munkàlkodunk
Afrikàban, hogy ott bent befejezzèk lent, ha az Çr çgy akarja.
35 De imàdkozzatok ártènk most. Ás mi szeretènk titeket, ás
ti ezt tudjàtok. Tehàt mi vàrjuk a tçlàradã båságet, mindazok
felett amit mi tehetnánk, vagy mág gondolhatnànk hogy az Çr
megtehetná.
36 Ás mi hisszèk, hogy ma este egy nagy gyãgyâtã szolgàlat
lesz. Azt hiszem lesz egy^Nem fogok beszálni csak egy kicsit,
mert ma este käzässágènk lesz. Ás âgy kärèlbelèl hçsz vagy
harminc perc, aztàn felàllâtjuk az imasort, ás_ás aztàn azonnal
azutàn, lesz nekènk_lesz nekènk a käzässág. Ás ärèlènk ha
velènk maradtok; boldogok leszènk. Nekènk nem egy_egy zàrt
käzässágènk van. Minden hâvå szàmàra, minden hâvånek.
37 Ás mielått a Szentâràst olvasom, vajon meghajtanànk-e a
fejènket csak egy percre. Kárni fogom jã baràtomat, Lee Vayle
Testvárt, hogy vezessen bennènket egy imàban, hogy Isten
àldja meg az Å Igáját. Vayle Testvár, megtennád ezt nekènk?
[Lee Vayle Testvár imàdkozik most_Szerk.] Àmen. Add meg,
Urunk. Add meg, Urunk. Add meg, Urunk. Igen, Urunk. Àmen.
38 Most ènnepályesen, tisztelettel käzeledènk az Igáhez. Most
kâvànok olvasni, ma reggel, a II Mãzes 12. rászábål, ás kezdve a
12. verssel, a 12. ás 13. verssel bezàrãlag. Ás figyeljetek most
nagyon. Ás aztàn a ma esti käzässág elått, olvassàtok el a 12.
rászát a_a II Mãzesnek, az egász rászt; mert itt csupàn a 11.
vers az elkászèlás az utazàsra, ás a käzässág az utazàs elått. Ás
mi most ehhez nagyon tiszteletteljesen akarunk käzeledni.
Most a 12. vers a 12. rászbål.

Mert àltalmegyek Egyiptom fäljdán ezen az ájszakàn,
ás megäläk minden elsåszèlättet Egyiptom fäldján, az
embertål kezdve a baromig; ás Egyiptom minden istene
felett âtáletet tartok: Án vagyok az ÇR.

Ás a vár jelèl lesz náktek a hàzakon, amelyekben ti
lesztek: ás amikor làtom a várt, elmegyek felettetek, ás
nem lesz rajtatok a csapàs elpusztâtàsotokra, mikor
megverem Egyiptom fäldját.

39 Az Çr àldja meg az Å Szent Igáját!
40 Most án egy támàt akarok venni ebbål, csak egy kis ät-
betæs szãt: Jel. Jel! [Angolul “Token”_Ford.] Beszálni akarok
errål a szãrãl, vagy tanâtani ezt a Vasàrnapi iskolai leckát, a
“jel” szãrãl. A Biblia azt mondta itt, “Ás a vár egy jel lesz
náktek.” Ás mi a “jel” szãt akarjuk hasznàlni.
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41 Most mi nem tudjuk; amikor az ãràra názek, ás mikor az
idå halad, hàt, ezek^Nekem sok, nagyon sok Iràs van itt
leârva. Tehàt nem^Ás tudva, hogy egy ideig nem leszek
veletek. Ás honnan tudjuk hogy ez nem az utolsã alakalom
hogy náhànyunk valaha is talàlkozik egymàssal, tehàt
prãbàljuk Ezt megkäzelâteni egyszeræen tiszteletteljesen.
Tudom hogy ez neház. Az Çr most egy száp reggelt adott
nekènk, szintán_szintán, a szolgàlatra, egyszeræen száp. Ás
ässzpontosâtsunk most mindenre amirål_amirål beszálènk,
azárt hogy^ha van valami abban amit az Çr akarna hogy
tudjàtok, hogy az magadasson nektek.

42 Ás mi nem àllunk itt csak hogy làssanak. Soha nem jävènk
ide csak azárt hogy màsok làssàk hogy milyen ruhàt viselènk.
Vagy^Mi, mi egy dologárt jävènk ide, ahogy testvárènk
imàdkozta az imàt, “Mi az Ige hallàsàárt vagyunk itt, a
hozzànk jävå Igáárt.” Mi akarjuk Azt, mert az az egyetlen
dolog amely nekènk fog jelenteni valamit, valami ami lányeges
lesz, valami ami_ami nekènk segâteni fog.

43 Ás mi haldoklã emberek vagyunk. Minden emberi lány az
Äräkkávalãsàg felá van irànyâtva. Ás aztàn nekènk ennyi idånk
van arra hogy däntást hozzunk hogy melyik irànyba fogunk
tartani. Ás az çt elåttènk van; vehetjèk akàrmelyik oldalt
amelyiket vàlasztani akarjuk. Ez az a mãd ahogy Å Àdàmot ás
Ávàt tette, ás az az a mãd ahogy Å bennènket tesz.

44 Emlákeznènk kell, hogy nem szàmât mit teszènk, vagy
milyen sikeresek vagyunk, az áletben, Krisztus nálkèl mi
teljesen elvesztettènk mindent. Tehàt ha Å, miutàn^Ha Å
minden amire náznènk kell, akkor mi a legbolondabb emberek
lennánk el nem fogadni Azt, lenni, ás_ás Azt becsben tartani.
Nem csak elfogadni Azt, de jäjjetek valami nagyobbhoz mint
az. Miutàn Az meg van neked, ne vedd Azt ás helyezd Azt a
polcra. Az azárt van hogy hasznàlatba legyen helyezve.

45 Mint orvoshoz menni orvossàgárt, ás aztàn azt a polcra
tenni. Ha elmász orvossàgárt, akkor vedd az orvossàgot. Ha egy
betegság zaklat táged, ás ennek az orvossàgnak segâteni kellene
rajtad, akkor vedd azt amit å add neked; ás ápp azon a mãdon
ahogy å mondja çgy adjad, mert náha csak egy pàr perc sokat
szàmât azon a mãdon ahogy adod. Ás ahogy mi tudjuk^

46 De ebben az esetben, ma, däntásednek csupàn egy pillanata
meghatàrozhatja a te Äräk cálàllomàsodat. Vedd Ezt csak çgy
ahogy Å Ezt nyçjtja neked.

Egy jel, “A vár jelèl lesz neked.”

47 Most elåszär is, mi az a jel? Ez egy szã amelyet àltalànosan
hasznàlnak käzättènk Angolul beszálå emberek käzätt,
kèlänäsen itt Amerikàban. Egy jel az egy^Valãjàban a szãtàr
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azt mondja hogy egy jelkáp az egy jel, egy menetdâj jele, az àr
ki van fizetve, làtjàtok; hogy a_hogy a menetdâj, vagy az àr,
egy megkävetelt àr ami ki lett fizetve.
48 Mint egy menetdâj a vasçton vagy menetdâj egy
buszvonalon. Te bemász ás megvàsàrolod a te_te menetdâjadat,
ás aztàn åk adnak neked egy jelet, ás azt a jelet nem lehet
semmi màsra felhasznàlni hanem csak arra a vasçtvonalra. Ás
az egy jel, a vasçtitàrsasàgnak, hogy te kifizetted a
menetdâjjadat. Az egy jel, ás te azt semmi màsra nem
hasznàlhatod. Az nem mækädik semmilyen màs vonalon. Az
csak azon a vonalon mækädik. Ás az egy_az egy jel.
49 Most itt lent, amirål beszálènk, ahol elkezdjèk, Isten azt
mondja Izràelnek, “A bàràny váre egy jel szàmotokra.” Izràel
bàrànya, megälve, Jehova megkävetelt jele volt. Annak a
várnek kell lenni. Isten kászâtett egy jelet ás odadta Izràelnek.
Ás semmi màs jel nem fog mækädni, làtjàtok, nem lehet
felismerni.
50 A vilàgnak, Ez egy csomã bolondsàg. De, Istennek, Ez az
egyedèli çt. Az egyetlen dolog amit Å megkävetel az a Jel.
Annak ott kell lennie. Ás neked nem lehet meg a Jel amâg a
menetdâj nincs kifizetve, azutàn te egy birtokosa vagy a Jelnek
amely megadja neked a_a szabad elhaladàs elåjogàt. “Án
meglàtom a Várt, ás elhaladok feletted.” Micsoda idå, hogy,
micsoda elåjog, tudni hogy te magadban burkolod, az
Elhaladàst. “Amikor làtom a Várt, elhaladok feletted.” Ez az
egyetlen dolog amit Å fel fog ismerni. Semmi màs nincs ami
Annak helyát elveheti; semmi helyettes, semmi felekezet,
semmi màs. Arra van szèkság. Isten mondta, “Egyedèl Azt
fogom làtni.”
51 Nem szàmât milyen igazsàgosak voltatok, milyen jãk
voltatok, mennyi iskolàjuk volt, hogyan ältäztek, a jel volt az
egyetlen dolog. “Amikor làtom a jelet, elhaladok feletted.” A
vár egy jel volt hogy a_a Jehova kävetelmánye teljesâtve lett,
hogy az el lett vágezve. A vár jelèl àllt. A vár volt a jel.
Làtjàtok? Az álet ami^
52 Isten mondta hogy, “Amely napon te eszel arrãl, azon a
napon meghalsz.” Ás egy helyettes álet lett váve a hâvå áletáárt.
Isten, irgalombãl, elfogadott egy helyettest a beszennyezett
szemály áletáárt. Amikor az Å gyermeke beszennyezte magàt
bænnel, hogy nem hitte az Igát, akkor Isten, kegyelemben
gazdagon, kászâtett egy helyettest; ás, az volt, hogy valaminek
meg kellett halnia annak helyán. Semmi màs nem
mækädhetett.
53 Ez az amiárt Kain almài ás barackjai, ás a täbbi, nem
mækädtek. Annak áletnek kellett lennie, amiben vár van, ás az
álet kiment az àldozatbãl, ás most a vár egy jel volt Isten
rendelkezáse vágre lett hajtva. Most, mit kävetelt Isten? Az
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áletet; ás a vár megmutatta hogy ott el kellett tàvozzon egy álet.
Tehàt a vár volt a jel hogy az álet oda lett adva, hogy valami
meghalt, Isten kävetelmánye; hogy egy álet oda lett adva, ás a
vár ki lett ontva. Ás a vár jelkánt àllt, hogy az álet eltàvozott.
Az àllat álete amirål Isten beszált hogy vegyák el, az volt a vár
amely jelkánt àllt. Làtjàtok?
54 A_a_a hâvå imàdã az å àldozatàval volt azonosâtva, a jel
àltal. Nem kâvànok tçl sokàig maradni ezeken a kis idázeteken,
de, eltälthetnád az egász szolgàlatot ez egyiken käzèlèk, de án
magakarok àllni itt egy pillanatra hogy ezt kifejezzem. A_a_a
hâvånek az å àldozatàval kell azonosulnia. Làtjàtok? Ha az
csak egy àldozat ás_ás valahol ott kint lett csinàlva, å adta azt;
de neki abban azonosulnia kellett. Åszintán, rà kellett hogy
tegye a kezát arra elåszär, hogy azonosâtsa magàt az å
àldozatàval. Ás aztàn a vár oda lett helyezve ahol å a vár alatt
àllhatott. A várnek felette kell lennie. Ás az egy jel volt hogy å
azonosâtotta magàt, bænäs, ás bebizonyâtotta hogy egy àrtatlan
helyettes foglalta el a helyát.
55 Milyen gyänyäræ káp! Ãh, egy megvàltott! Làtjàtok, az
igazsàgnak eleget tettek, ás Isten szent igazsàga
kävetelmányánek megfeleltek. Ás Isten mondta, “Most
kävetelem a te áletedet,” amikor aztàn az_a_az álet vátkezett.
Akkor egy àrtatlan helyettes elfoglalta a helyát. Ás az egy vár
àllat volt; nem alma, barack. Ennek teljessággel vilàgossà
kellene tennie mindenki szàmàra a kâgyã magjàt, hogy az vár
volt. Ás ez a vár, amely nem jähetett gyèmälcsbål, egy àrtatlan
helyettesbål jätt. Ás az álet kiment, szintán_szintán, å helyette,
ás a vár egy jelkáp volt hogy az àllat meghalt ás a vár kiment.
56 Ás az imàdã alkalmazva a várt maga felett, megmutatta
hogy å azonosult a megvàltàsban, mert å azonosâtotta magàt
a^az àldozatnàl, ässzekapcsolta magàt az àldozattal, ás a vár
jelkánt àllt.
57 Milyen_milyen csodàlatos! Micsoda káp az! Ez Krisztus
täkáletes jelkápe, ápp pontosan, a hâvå ma àll a kiontott Vár
alatt, azonosulva az Àldozattal. Egyszeræen olyan täkáletes
amennyire_amennyire csak lehet! Ás ahogy a Krisztus, nem_
nem láván egy àllat^Làtjàtok, az_az àllat meghalt, de az^
58 A legàrtatlanabb dolog ami nekènk van, azt hiszem, lenne,
az_az àllat, a_a bàràny. Amikor Isten azonosâtani akarta
Jázus Krisztust, Å mint egy Bàrànyt azonosâtotta Åt. Ás amikor
änmagàt akarta azonosâtani, Å mint egy madàr, mint Galamb
azonosâtotta magàt. Ás a galamb az ässzes madàr álet käzèl a
legàrtatlanabb ás legtisztàbb, ás a_a bàràny az ässzes àllati
álet käzèl a legàrtatlanabb ás legtisztàbb. Tehàt làtjàtok
amikor a^
59 Jázust megkeresztelte Jànos, ás a Biblia mondja, “Ás_ás å
làtta Isten Szellemát, mint egy galambot, lejänni Årà.” Azárt
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ha lett volna egy^Ha az egy farkas lett volna, vagy bàrmely
màs àllat lett volna, a_a galamb termászete nem keveredhetett
volna a farkas termászetável, ás a_a galamb termászete sem
keveredhetett volna semmi màs àllattal csak a bàrànnyal. Ás az
a kát termászett ässzetalàlkozott, azutàn megegyezhettek
egymàssal.
60 Most làtjàtok az eleve elrendelást? Az egy bàràny volt
amikor odajätt. Làtjàtok? Làtjàtok? A^Az egy bàràny volt
amikor azt_amikor azt hoztàk. Az egy bàràny volt. Az
bàrànynak szèletett. Az  bàrànykánt lett felnevelve. Làtjàtok?
61 Ás, azárt, az az egyetlen fajta igaz Szellem amely
fogadhatja az Igát, amely fogadhatja Krisztust. A täbbi meg
fogja prãbàlni, åk prãbàljàk Azt venni, ás Isten Szellemát egy
farkasra tenni, làtjàtok, haragos, gonosz, hitvàny. Nem marad
ott. A Szent Szellem egyszeræen elrepèl. Az nem fog sikerèlni.
62 Mi lenne ha az a Galamb lejänne, ás, ahelyett hogy Az
Bàràny lenne, valami màs àllat lett volna? Gyorsan szàrnyra
kelt volna ás visszament volna. Làtjàtok? De mikor å
megtalàlta azt a termászetet amelybe beleolvadhatott, akkor
Az Egy lett.
63 Ás aztàn a_a_a Galamb vezette a Bàrànyt, ás, figyeljátek
meg, hogy Az a Bàrànyt a megälásre vezette. Nos, a Bàràny
engedelmeskedett a Galambnak. Làtjàtok? Nem szàmât hogy
Az hovà vezette, Az hajlandã volt menni.
64 Kâvàncsi vagyok, ma, amikor Isten bennènket egy_egy
teljes álet àtadàsàra ás Neki valã szolgàlatra vezet, kâvàncsi
vagyok hogy szellemènk akkor náha nem làzad-e valahogy
mutatva azt, vajon bàrànyok vagyunk-e? Làtjàtok? Làtjàtok?
Egy bàràny engedelmes.
65 Egy bàràny änfelàldozã. Az_az nem az_az nem veszi, nem
igányeli ami az ävá. Letudod azt egybål tenni ás lenyârni rãla a
gyapjçjàt. Az az egyetlen dolog ami van neki. Az soha_soha
nem mond semmit arrãl; csak odaàldoz mindent amije van. Ez
egy bàràny. Odaad mindent az å^mindent àtad, magàt ás
mindent ami å.
66 Ás ez az ahogy egy valãdi Keresztány van, ha åk^
änfelàldozva magukat, nem tärådve semmit ezzel a vilàggal,
hanem oda adva mindenèket Istennek. Làtjàtok?
67 Ás most ez a täkáletes Bàràny volt, Krisztus volt. Ás aztàn
ennek a bàrànynak, az Egyiptomban lávå termászetes
bàrànynak a kiontàsàn àt, a vár alkalmazva lett, ás, amikor az
volt, akkor az jelèl àllt, akkor mire àllna ennek a Bàrànynak a
Váre? Làtjàtok? A Jel hogy mi halottak vagyunk magunk
szàmàra ás azonosultunk a mi Àldozatukkal. Làtjàtok? Akkor
a Bàràny ás a_ás a_a Vár ás a szemály azonossà vàlik egyètt,
az Àldozat ás a hâvå. Làtjàtok, ti azonosultok az áletetekben a
ti Àldozatotokkal. Ez tesz benneteket azzà, amik vagytok.
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68 Akkor a vár egy jel volt, vagy egy azonosulàs. A vár
azonosâtotta hogy az imàdã megälte a bàrànyt, ás elfogadta a
bàrànyt, ás alkalmazta a jelet magànak, hogy å nem szágyelte.
Nem árdekelte hogy ki làtta. Azt akarta hogy mindenki làssa,
ás az egy olyan pozâciãba lett helyezve hogy minden arra jàrã
làthatta azt a jelet.
69 Làtjàtok, sok ember akar Keresztány lenni, ás åk_åk_åk
titkon szeretnák tenni hogy senki ne_ne tudja hogy
Keresztányek. Vagy, hogy a_a tàrsaik akikkel egyètt jàrnak,
náhànyan azt gondoljàk, “Hàt, most, figyelj, án_án_án
Keresztány akarok lenni, de án nem akarom hogy Ez_ás_ez
tudjon rãla.” Làtjàtok? Nos, hàt, làtjàtok, ez nem
Keresztányság.
70 A Keresztányságnek meg kell mutatnia az å Jelát, làtjàtok,
nyâlvànosan, nyâlvànos áletben, az irodàban, az utcàn, mikor
baj van kärèl, bàrmi, a gyèlekezetben, minden màs helyen. A
Vár a Jel, ás a Jelet alkalmazni kell, làtjàtok, vagy (ha nem)
mág a szävetság nincs árványben.
71 A vár egy jel volt, vagy egy azonosâtàs, azonosâtva ezt a
szemályt hogy meg lett vàltva. Most, hàt, figyeljátek meg, hogy
åk, åk meg voltak vàltva mielått mág bàrmi is tärtánt. Hit àltal
alkalmaztàk a várt. Làtjàtok, mielått az tánylegesen
megtärtánt, a vár hit àltal lett alkalmazva, hitták hogy az meg
fog tärtánni. Làtjàtok? Mielått mág Isten haragja àthaladt az
orszàgon, a várt alkalmazni kellett, elåszär. Tçl káså volt
miutàn a harag leszàllt.
72 Most nekènk van ott egy leckánk amit mi valãban, talàn a
gondolataitokhoz vihetnánk, csak egy pillanatra. Názzátek,
mielått az megtärtánik, mert jän egy idå amikor nem leszel
kápes arra hogy alkalmazd a Várt.
73 A bàrànyt estidåben älták meg, miutàn tizennágy napon àt
årizták. Ás azutàn a bàrànyt megälták ás alaklmaztàk a várt az
estidåben. Felfogtàtok? A jel soha nem jätt látre az estidåig.
74 Ás ez az estideje annak a kornak amelyben álènk. Ez az
estidå a_a Gyèlekezet szàmàra. Ez az estidå szàmomra. Ez az
estideje az Èzenetemnek. Án haldokolok. Án megyek. Kifelá
mozgok, az Evangálium estidejáben. Ás mi àtjättènk a
megigazulàson, ás âgy tovàbb, de ez az idå amikor a Jelet
alkalmazni kell. Mondtam nektek a mçlt vasàrnap hogy van
valami amirål beszálni akarok nektek; ez az. Az idå amikor
te_te egyszeræen nem jàtszhatsz Azzal. Ezt meg kell tenni. Ha
valaha meg kell tenni, akkor ezt most kell megtenni. Mert,
làthatjuk hogy a harag kászen àll hogy àthaladjon a fäldän, ás
minden ami nincs a Jel alatt el fog pusztulni. A Várnek
azonosâtani kell táged. Figyeljátek meg.
75 Mert, az àllati álet nem jähetett vissza az emberi lányre.
Amikor a vár ki lett ontva, az álet persze kiment, mert az egy
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egyság volt. Ás amikor az álet váre kiment abbãl, mivel az álet
kèlänbäzätt a vártål^Nos, a vár az álet vegyi formàja, de az
álet valami ami kèlänbäzik a vártål, de az álet benne van a
várben. Ás az àllati álet nem jähetett vissza az imàdãra.
Amikor å kiontotta a bàrànynak a várát, akkor neki a vegyi
formàt kellett alakalmaznia, mert az a_az álet eltàvozott, ás
nem jähetett vissza.

76 Mert, nem jähetett rà emberi lányre mert, az àllati áletnek
nincs lelke. Az àllat nem tudja hogy å meztelen, ás å_å csak^
A bæn nincs tudatàban. Nem ismer semmi bænt, tehàt ezárt az
egy álå lány de nem egy álå lálek. Azárt, az az àllati álet nem
jähetett vissza egy emberi áletre, mert nem volt lelke abban az
áletben. Nos, van egy álet, egy vár; egy álet, ás egy lálek az
áletben; a lálek az álet termászete. Azárt, annak nem volt
bizonyos termászete, az egy àllat volt, azárt a vár egy jelèl àllt
hogy az álet oda lett adva.

77 De ebben a dicsåságes helyben, ez alatt a szävetság alatt,
van egy kèlänbság a Vár ás az Álet käzätt. A Jel a hâvå szàmàra
ma a Szent Szellem; nem egy vár, egy vegyi forma, hanem Ez
Isten Szent Szelleme. Ez a Jel amit Isten ma kävetel a
Gyèlekezettål. Istennek làtnia kell ezt a Jelet. Làtnia kell Ezt
mindannyiunkban.

78 Azárt, amint az esti àrnyákok megjelennek, ás a harag
kászen àll hogy a Magassàgbãl kiäntessen, az istentelen
nemzetekre, ás az istentelen hitetlenekre, a_a tulajdon nálkèl
lávå hitvallãkra, mindezen dolgokra! Ás án_án megprãbàltam
feltàrni magam ás helyesen álni käzätte, hogy làssam hol àllt,
mielått ezeket a dolgokat mondtam. Most mi az àrnyákokban
álènk, ás a harag kászen àll hogy lesçjtson, ás Isten Jelet
kävetel hogy te magad fogadtad az Å Jelát, a Szent Szellemet.
Ez az egyetlen mãd, ás az egyetlen jel, amelyen Isten valaha is
elhalad, mert Ez Jázus Krisztus szãszerinti Álete visszatárve a
hâvåbe.

79 Az àllati álet nem tudott visszatárni, azárt egy várt kellett
odahelyezni az ajtãra, a szemäldäkfàra ás az ajtãfálfàra; hogy
minden elhaladã, az egász nyâlvànossàg, mindenki aki a hàznàl
elhaladt, tudta hogy ott van egy_egy jel azon az ajtãn, várbål,
hogy annàl az ajtãnàl meghalt egy álet. Àmen!

80 Ez az ahogy minden hâvåvel lenni kell ma, a Szent
Szellemmel betältekezve; egy Jel hogy a Bàràny kiontott Váre,
az Álet amely a Bàrànyban volt, visszatárt ás nyâlvànosan be
van pecsátelve ott, hogy mindenki aki elhalad, beszál hozzàd,
bàrmilyen kapcsolatban van veled, làtja hogy a Vár alkalmazva
lett, ás az Álet Jele ami abban a Várben volt rajtad van.
Biztonsàgban vagy a haragtãl. Egyedèl ez; nem tagsàg. Nem,
uram!
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81 Az àllati álet nem tudott a hâvåre jäni, mert az egy àllat
volt, ás az csak egy lelkiismeretrål beszált, mutatva hogy fog
jänni egy täkáletes Àldozat.

82 Ás, most, hogyan lehetne egy täkáletesebb Àldozat, mint
Maga Isten, Jãvàtátellá vàlva, Sajàtmaga? Amikor Isten testtá
lett, az Å Sajàt teremtå Váráben, ez az egyetlen mãd hogy egy
Isten Álete valaha visszajähetett.

83 Mert, mindnyàjan szex àltal szèlettènk, ás azárt az álet
amely ott bent van a vilàgbãl van, ás az az álet nem fog
megàllni. Ez az a dolog amely màr meg van âtálve ás el van
kàrhoztatva. Nem tudod azt ässztàkolni. Nincs mãd az
ässzetàkolàsra. Nincs mãd az_az elsâmâtàsra. Nincs mãd a
jobbà tátelre. Annak meg kell halnia! Ez az egyetlen
kävetelmány ami van. Meg kell halnia.

84 Ás a Helyettes, Jázus Krisztus Áletánek belád kell jännie,
amely a Szent Szellem, Isten Jele; hogy elfogadtad az Å
Fiànak, Jázus Krisztusnak Várát.

85 Azárt, Wesley napjaiban vagy^Luther napjaiban, azt
gondoltàk, hogy “hinni.” Wesley napjaiban, “a Vár vegyi
formàja.” De ez az utolsã nap, ahol a_a Jel van kävetelve. Ás
ez teszi egyètt, az egász egyságet az Elragadtatàsra. Làtjàtok?
[Gèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

86 Vâz, vár, ás szellem jän amikor egy anya gyermeket szèl. Az
elså dolog ami elåtär, egy normàl szèlásnál, a vâz, a màsodik
dolog a vár, ás a kävetkezå dolog az álet.

87 A mi Urunk Jázus Krisztus testábål jätt: vâz, Vár, ás Álet.
Ás az egász Gyèlekezet, a Menyasszony, egyètt lett alkotva
megigazulàs, megszentelådás, ás a Szent Szellem keresztságán
àt, ami a Jel.

88 Amint a Zsidã-levál 11 mondja, “Mind ezek akik
bàrànybåräkben, kecskebåräkben vàndoroltak, ás elhagyottak
voltak, ás mind ezek a dolgok amiket åk tettek, mágsem lettek
täkáletessá táve nálkèlènk.”

89 Ás a Gyèlekezet ebben a napban, amely fogadta a Jelet, a
Szent Szellem Keresztságát, hogy a Vár ki lett ontva ás hogy a
Szent Szellem a Gyèlekezeten van; nálkèlènk akkor, åk nem
tàmadhatnak fel. Hanem tålènk fèggenek, mert Isten
megâgárte hogy Åneki Az meg lesz, ás lesz ott valaki. Án nem
tudom hogy ki lesz az, de valaki meg fogja kapni Azt. Az
egyetlen dolog, amiárt felelås vagyok, hogy Ezt prádikàljam.
Isten dolga az, hogy megkeresse az eleve elrendelt magot.
Azonban, az ott lesz. Mert azok ott lesznek, mindegyik, az
egyik a màsikkal; a vâz-kor, a Vár-kor, ás most a Szent Szellem
Jelánek a kora.
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90 Ás emlákezzetek, Izràel sok dolgon àt jätt, de az estidå volt,
amikor a jel meg lett kävetelve; nem reggel, nem az
elåkászâtásben, nem a bàràny årzásánek tizennágy napja alatt.
Izràel tudta hogy valami jän.

91 Igy tudta Luther is, âgy tudta Wesley is, âgy tudta Finney,
Knox, Kàlvin is. Ez Az! Åk tudtàk hogy el fog jänni egy idå,
amikor a Tæzoszlop visszatár a Gyèlekezethez. Tudtàk hogy
eljän egy idå, amikor ezek a dolgok meg fognak tärtánni, de
nem áltek, hogy làssàk azt, de vàgyakoztak azutàn.

92 Izràel tudta hogy valami jän, de estidåben volt, amikor a
bàràny váre, a jel, oda lett helyezve az ajtãra. Mágis, a bàràny
màr el lett kèlänâtve.

93 Az egász vágig a Bàràny volt. A Bàràny volt Luther
idejáben, a Bàrany_Bàràny volt Wesley idejáben, de most van
a Jel idå, amikor minden hàzat be kell fedezni a Jellel. Istennek
minden hàzàt be kell fedezni a Jellel. Minden ami abban van
be kell fedezni a Jellel. Ás az Isten Hàza Jázus Krisztus Teste,
ás mi mindnyàjan egy Szellem àltal vagyunk bekeresztelve
ebbe a Jelbe, ás Annak rászává vàltunk, hogy, Isten mondta,
“Amikor làtom ezt a Jelet bemutatva, elmegyek felettetek.”
Micsoda ãra amelyben most álènk! Ãh!

94 Egy vár azonosâtotta, azonosâtotta a hâvåt, mert az álet
kiment, nem jähetett vissza, tehàt neki egy_egy vegyi formàra
volt szèkságe. Kellett legyen neki mint egy festák, egy vár, egy
vegyi forma, amely mutatta hogy abbãl álet ment ki.

95 Most áppen Maga a Szellem a Jel. Maga a Szent Szellem a
Jel, nem a Vár. A Vár kiontatott a Golgotàn, ez igaz. De a Vár,
ami az volt, visszament az elemekbe, amelyekbål jätt, átelbål,
amellyel Å tàplàlkozott. De, làtjàtok, a Vársejten belèl volt egy
Álet, amely megindâtotta a Vársejtet mozogni. Ha az volt^A
vegyi formàban magàban nem volt Álet, azárt az nem tudott
mozogni. De amikor az Álet belejätt a vár vegyiformàjàba, Az
formàlt egy sejtet. Az formàlta az Å Sajàt sejtját, aztàn sejtet
sejt utàn, azutàn az egy Emberrá lett. Ás az az Ember Isten
volt, Immànuel testben. De amikor az Álet visszatárt, a vegyi
forma odament, de a Jel a Szent Szellem, a Gyèlekezeten, hogy
làssàk Krisztust.

96 Kell, hogy çgy legyen, mert egy asszony ás a fárje eggyá
vàlnak. Åk eggyá vàlnak. Ás âgy a Menyasszony ás Krisztus is
Eggyá vàlnak. A Menyasszony szolgàlata, ás Krisztus
szolgàlata ugyanaz. Ás emlákezzetek, “Ezt a koràbbi
ártekezást, Ã Teofilus ârtam neked, amit Jázus elkezdett
cselekedni, ás folytatja cselekedni.” A halàla nem àllâtotta
meg Åt. Nem, uram! Å çjra visszatárt. Nem egy harmadik
szemály, hanem ugyanaz a Szemály çjra visszatárt, a Szent
Szellem formàjàban, ás hogy folytassa a munkàjàt; ás
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folytatja, mondta az Apostolok Cselekedetei känyve. “Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.” Ez a Jel. Ez a
jel.

97 Amikor Páter ás Jànos àthaladtak az Ákes nevezetæ kapun,
ott fekèdt egy ember, aki nyomorák volt, anyja máhátål fogva
bána volt, ás å azt mondta, “Ezèstäm ás aranyam nincs; de
amim van, azt adom neked. A Nàzereti Jázus Krisztus Neváben
kelj fel ás jàrj.” Làtjàtok? Ás åk beszáltek velèk, ás tudtàk hogy
tudatlan ás tanulatlan emberek voltak, de ászrevetták rãluk,
hogy Jázussal voltak. Làtjàtok, a Jel ott volt bemutatva.
Làtjàtok, “Amim van!” Làtva ott egy szegány, elesett testvárt
fekèdni, lenyomorodva ás eltorzulva, meg minden. Ás ugyanaz
az Álet, amely Krisztusban volt, bennèk volt, “Amim van!”

98 “Az Án Nevemben ärdägäket fogtok æzni.” Nem, “Án
fogok.” “Ti fogtok!” “Ha ti azt mondjàtok ennek a hegynek!”
Nem, “Ha Án mondom.” “Ha ti azt mondjàtok ennek a
hegynek!”

99 Ãh, testvár, annak a Jelnek bemutatàsànak ãràja käzel van.
Làthatjuk. Tudjuk hogy a vághez käzel vagyunk most.
Felhoztunk mindenfále èzenetet, hogy jeleket ás csodàkat
mutassunk, ás most itt visszajättènk azárt amit a
Gyèlekezetnek tennie kell. A Jelet be kell mutatni. “Amikor
làtom a várt, el fogok haladni felettetek.” Semmi màs nem
mækädne. Várnek kellett lennie. Most, a Szent Szellem a mi
Jelènk, Istentål.

100 Amint egy nagy teolãgus, egy_egy tudãs, egy Baptista
testvár, kedves ember, kedves jellem, amikor egyszer hozzàm
jätt, ás azt mondta, “Branham Testvár,” mondta, “te beszálsz
errål a Szent Szellemrål,” mondta, “nos, ez semmi çj.” Mondta,
“Vágig Ezt tanâtottuk, a korokon àt.” Ás án_án mondta, hàt án
fogok^Å mondta, “Mi vettèk a Szent Szellemet.”

101 Mondtam, “Mikor vettátek  Azt?”

102 Å mondta, “Amikor hittem.” Mert án tudtam hogy az volt a
Baptista teolãgia, hogy, “Te amikor hiszel, veszed a Szent
Szellemet.”

103 Mondtam, “Amikor Pàl mondta, az Ap.csel. 19-ben, egy
csomã, egy csoport Baptistànak, akik, egy Baptista
prádikàtornak aki Jànos megtártjeinek egyike volt,
bizonyâtotta a Biblia àltal, hogy Jázus a Krisztus.”

104 “Amikor å Efázus felså partjain jàrt, talàlt bizonyos
tanâtvànyokat, ás azt mondta nekik, ‘Vettátek a Szent
Szellemet amiãta hisztek?’ Åk azt mondtàk, ‘Nem is tudjuk
hogy van Szent Szellem.’” Akkor å megkárdezte, hogyan lettek
megkeresztelve. Ás åk nem a Jázus Krisztusnak, a megàldozott
Bàrànynak a Neváben lettek megkeresztelve. Vele egyàltalàn
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nem azonosultak. Åk csupàn hitták; mint hogyha az orvossàg
ott lenne, de nem vetták volna. Pàl megparancsolta nekik, hogy
çjra keresztelkedjenek meg a Jázus Krisztus Neváben.
105 Ás mikor ezt megtette, akkor a Jel ràjuk szàllt. Azonosâtva
voltak a Szent Szellem cselekedeteivel ás jeleivel, rajtuk
keresztèl nyelveken szãlt, ás prãfátàlt, ás magasztalta Istent.
Azonosâtva lettek mint_mint az å Àldozatukkal.
106 Ás a Szent Szellem a mi azonosâtàsunk. Ez az ami
bennènket mint Keresztányeket azonosât. Nem a gyèlekezetben
valã tagsàgunk, nem a Biblia ártásènk, nem az hogy mennyit
tudsz a Bibliàrãl. Hanem hogy mennyit tudsz a Szerzårål,
làtjàtok, mennyire ál a Szerzå benned. Ez a te_a te áned
eltàvozàsa. Täbbá nem vagy. Halottnak ismered fel magad, ás a
Jel az ami benned ál. Ás Ez nem a te áleted; Ez Å.
107 Pàl mondta, “Az álet amit án most álek.” Å màs áletet ált
mint amilyent egyszer ált. “Nem án, hanem Krisztus ál
bennem.” Ott van az azonosâtott Jel amit Isten kävetelt.
Azonosâtott a mi^Azonosulàs a mi Àldozatunkkal,
Èdväzâtånk bennènk lávå Áletável, a Szent Szellemmel.
108 Ãh, milyen egy_milyen egy tányleges Jel! Nem lehet semmi
täbb Jel. Ãh, nekem, bàrcsak megtudnàtok ragadni ennek a_a
gondolatàt. Ha nekem lenne ma reggel hatalmam_hatalmam,
hogy szavakkal, kifejezzem ás lelketekbe helyezzem ami bent
van; nem a fèletekbe, hanem lelketekbe, ás ti_ti làthatnàtok
Ennek a garanciàjàt. Ez_ez veszi, Ez çgy megkännyebbât.
109 Mi volna, ha egy bæncselekmányt kävettál el, ás a szävetsági
bârãsàg elá àllâtanànak. Ás tudnàd, hogy ha bænäsnek talàlnak,
akkor meg kell halnod, villanyszákbe èltetnánek, vagy a
gàzkamra, vagy bàrmilyen nyilvànos kivágzást tartogatnànak
szàmodra, talàn felakasztanànak, vagy valami,
meglincselnánek, bàrmi volt a bârsàg. Ás te tudod, hogy
te^Bænäs voltàl. Tudod hogy bænäs voltàl, ás meg kell halnod
ha nem kapsz egy ègyvádet aki kápvisel táged, aki kisegât a
dologbãl. Ás most te a lehetå legjobb ègyvádet akarnàd.
110 Ás mikor olyan ègyvádet kaptàl, amelyik jã, okos ègyvád,
akkor çgy áreznád, hogy eseted egy kicsit^
megkännyebbèlhetnál egy kicsit, mert van egy ègyváded. De
kárdáses lenne mág, hogy vajon ez az ègyvád meg tudnà-e
vàltoztatni a bârã válemányát, vagy megvàltoztatni az
eskèdszákát; ha ez az ègyvád, az å okos beszádável, ás a
tärványek ismeretável, meg tudnà azt vàltoztatni, ás kápviselni
az ègyedet ás bizonyâtani, hogy_hogy álj. De mágis, az å_å
ässzes nagy meghatalmazàsàval, ás a nagy beszádável, amit
tehetná, ás azzal a benyomàssal, amit az eskèdtszákre tehetne,
vagy a bâràkra gyakorolhatna, te_te_te^Talàn egy pàr
percre megkännyebbèlhetnál, de mág ott lenne egy kárdás az
elmádben, “Meg tudja csinàlni?”
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111 De ebben az esetben, Maga a Bârã vàlik a mi Ègyvádènkká.
Isten emberrá lett. Nem volt ègyvád, aki ezt megtehette. Egyet
sem talàlhattunk. Mãzes ás a Tärvány, a prãfátàk, semmi nem
tudta megtenni. Tehàt a Bârã lett Eskèdtszák, Ègyvád is, ás
Bârã, Sajàtmaga; ás az Å Tärványánek igazsàgossàgàt Sajàt
kezeibe vette, ás annak àràt Å Maga fizette ki. Mennyivel
inkàbb biztonsàgban lehetènk? Ás Sajàt Áletát kèldte vissza
rànk, mint egy tançt, hogy Å azt elfogadta. Milyen
biztonsàgos!
112 “Igen, mág ha a halàl àrnyákànak välgyáben is jàrok, nem
fálek a gonosztãl, mert Te velem vagy.”
113 Amikor Å mind Bârãvà, mind Eskèdszákká vàlik, ás_ás
Ègyváddá, akkor Å kápviselte ègyènket. Mi, bænäsnek
talàltattunk az Å Sajàt Tärványe àltal; ás Å jätt ás elfoglalta a
bænäs szemály helyát, amely a szentályben volt. Vette az å
bænát. Magàra vette, ás meghalt, ás kifizette az àrat, ás
kiontotta az Å Várát, ás visszaadta az Å Sajàt Jelát, az Å Sajàt
Áletát.
114 Nos, mi täkáletesen vagyunk. Az eset meg van szèntetve.
Nincs täbbá bæn a hâvånek. Ã Isten, lágy irgalmas, ha az
emberek nem tudjàk ezt meglàtni, hogy nincs täbbá eset. “Aki
hallja az Án Beszádeimet, ás hisz abban, Aki Engem kèldätt,
Äräk Álete van annak, ás nem megy az Itáletre, hanem
àltalment a halàlbãl az Áletre.” Itt van az eset. Az eset
megszèntetve! Nincs täbb eset erre. Àmen! Aztàn
biztonsàgosan, biztonsàgosan az alkalmazott Jellel, amikor a
halàl elkezd ott kint därämbälni, akkor nincs irànyâtàsa.
Làtjàtok? Igen.
115 A Jel alkalmazva van. Most màr csak a Jel van felismerve.
Làtjàtok, Å ezt çgy tette, hogy a Jel jähessen. A Jel Isten Álete
volt.
116 Ás mikor Isten az elså embert alkotta, akkor Åt egy fiçvà
tette. Ás a fiç olyan romlott volt, hogy a feleságáre hallgatott
Isten helyett, ás az asszony az ärdägre hallgatott a fárje helyett,
ás mikor ezt tette, akkor ez çgy megrontotta åket egyètt, hogy
az szennyezást hozott. Ás Å tudta, hogy amikor åk azt tetták,
akkor gyermekeket kellett a vilàgra hozniuk. A fa käzepette
lávå gyèlmälcsät nem lehetett árinteni, ás, akkor amikor az
lett, akkor åk ezt a bænt hoztàk magukra. Ás ezárt az egász
emberi faj, akik megszèlettek, bænben voltak. Ott, nem volt
mãd a kijävetelre.
117 Ás azutàn Isten lejätt. Csak egy mãd van az å
visszajuttatàsàra; hogy Åt visszavegye, çjra egy fiçt. Ás hogyan
tudja Å ezt megtenni, amikor az Å Sajàt Tärványe ott àllt, ás
azt mondta hogy å, “kàrhoztatva van”? Akkor Maga az Atya
lett egy käzèlènk. Ez a valãdi Bàràny. Ez az Å szàndáka, amely
a gondolatàban volt.
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118 Ez az oka, hogy a Bàràny çgy volt azonosâtva az Áden
Kertjáben, tudva, hogy a Bàràny ás a Galamb talàlkozni fog
egyszer, amikor a Bàràny ás a Galamb egyètt lesznek. Ez az
amikor Å tudta, hogy ezen àt, mi mind egyètt lehetènk. Ás Å
hajlandã volt egy ilyen àldozatot tenni, most, hogy a Jelet
alkalmazni lehessen, hogy nem vagyunk täbbá idegenek, nem
vagyunk täbbá idegenek, hanem Istennek fiai ás lànyai
vagyunk. Mind Àdàm ás Áva, az asszony ás a fárfi,
ässzekapcsolãdva, Istennek fiai ás lànyai, Krisztus Jázusban,
az Å nagy àldozata àltal.
119 Ás aztàn, azárt, hogy ne legyen távedás! Ennek az áletnek a
magja, amelyet el kell èltetni a fäldbe, ezá a testá, amely
egy_egy romlandã mag; ás az álet, ha az egy elferdâtett álet a
magban, akkor elpusztul a maggal. De Å Äräk Áletet tett bele,
ás azonosâtotta azt, mint az Å Sajàtjàt, hogy a feltàmadàsban
azt Å çjra feltàmasztatja, nem fog elveszni. Làtjàtok, hogy mit
akarok mondani? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
120 Ime itt van, most màr nem pusztulhat el. Az Álet rajta van.
Ez egy Jel, amely a kis test felett van, annak a szemálynek a
lelke fälätt van. Ott van fälätte egy Jel, a Szent Szellem, hogy
az Istenhez tartozik. Az Ävá. “Amikor làtom a Jelet, elhaladok
fälättetek.” Egy pozitâv Jel, a Szent Szellem a mi Jelènk. Ezárt,
amikor veszed a Szent Szellemet, akkor àltal mentál a halàlbãl
az Áletre. Ennyi az egász ezzel kapcsolatban, mert az Álet
benned van. Täbbá nem pusztulhatsz el.
121 A Biblia mondta, “Aki Istentål szèletett, nem vátkezik,
mert nem tud vátkezni, mert az Isten Magja.” àmen, “az Isten
Magja benne marad.” Ás hogyan vátkezhet, amikor a bæntelen
Isten benne van? Amikor å egy bæntelen Istenben van, hogyan
vátkezhet? Nem szàmât hogy mit tett, a Vár befedezte åt.
Làtjàtok? Å most egy çj teremtmány. Vàgyai ás tärekvásei a
Mennybål vannak, mert àtvàltozott konkolybãl egy bçzàvà.
Vàgyai màr nem ugyanazok mint valamikor voltak, ás å ezt
bemutatja.
122 Te azt mondod, “Ãh, án hiszem Ezt.” Ás mág vátkezel? Na!
Be vagy csapva. Làtjàtok? Semmi màst nem mutathat be, mint
a Jelet.
123 Izràelnek meg lett parancsolva, hogy maradjon a vár alatt,
amâg a menetparancs meg nem árkezett. “Ne menj ki alãla!”
Amikor egyszer màr a jel alatt voltak, be voltak oda pecsátelve.
“Ne hagyjàtok el azt!” Käzvetlenèl ott maradtak, amâg ájfált
ètätt, ás megszãlaltak a trombitàk. Ás amikor a trombitàk
szãltak, az äreg bak kèrtäk elkezdtek szãlni, mindegyik
kimenetelt az å ellàtàsàval, mentek az âgáret fäldjáre.
124 Igy tesz egy fárfi vagy egy nå, aki be van tältve Szent
Szellemmel, el van pecsátelve, ás biztonsàgban van minden
bàntàstãl ás veszálytål. Egász álete azt mutatja, ami å, ahovà
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csak megy, bàrmi èzletet tesz, akàrkivel csak beszál. Amikor
asszonyokkal láp kapcsolatba, amikor tàrsakkal láp
kapcsolatba, amikor mindennel kapcsolatba láp, a Jel ott van.
Àmen! Amikor a halàlhoz árkezik, “Nem fálek a gonosztãl,
mert Te velem vagy,” a Jel ott van. Amikor a feltàmadàshoz
árkezik, å ott lesz, mert Isten fel fogja åt tàmasztani az utolsã
napon. Jázus ezt mondta! “Amikor làtom a Várt, a Jelet,
elhaladok feletted.” Ãh!
125 Emlákezzetek, ha a jel nem lett kitáve, mág a szävetság is
meg lett semmisâtve. Igy van. A szävetság meg lett semmisâtve.
Nem volt_nem volt szävetság, amâg a jel nem volt ott. A jel a
szävetságárt àllt. Isten egy szävetságet kätätt velènk, igen,
uram, de a jelnek lennie kellett. Nem volt árványben, a
szävetság nem volt, ha a jel nem volt ott.
126 Lehetett sok Zsidã, aki mondhatta, “Gyere ide! Nekem
nincs egyàltalàn vár az ajtãmon, de akarok neked mutatni
valamit, án egy kärèlmetált Zsidã vagyok. Kärèl vagyok
metálve.” Az nem jelentette azt. [Branham Testvár pattint az
çjjàval]. “Amikor meglàtom a várt! Amikor meglàtom a jelet!”
127 Te mondhatod, “Án Baptista, Presbiteriànus, Metodista
vagyok,” vagy bàrmi akarsz lenni.

De, “Amikor làtom a Jelet!”
128 Azt mondod, “Án hâvå vagyok. Anyàm ennek a
gyèlekezetnek volt a tagja. Papàm ennek a gyèlekezetnek volt
a tagja. Gyerekkorom ãta tag vagyok ott.” Az nem jelenti azt.
[Branham testvár pattint az çjjàval]. “Án nem hazudok, nem
lopok. Án nem teszem ezt. Án^” Az nem jelenti azt.
[Branham Testvár pattint az çjjàval_Szerk.] “Án a Branham
Tabernacle-hoz tartozom. Ezt teszem, azt, vagy a màsikat.
Hiszem az egász Igát.”
129 Azok a Zsidãk mondhattàk, “Hiszek Jehovàban!”
Hallgatta az ãra Èzenetát, ha hallgatta. Biztosan.

Nekik sok èzeneteik voltak, de ez volt az ãra Èzenete.
Làtjàtok? Án hiszem az ãra Èzenetát. Igen, a várt estidåben
alkalmaztàk.

Talàn mondhattàk, “Án, án egy Zsidã vagyok.”
130 Emberek mondjàk ma, “Án Keresztány vagyok. Meg tudom
mutatni neked az án rági tagsàgomat. Akarom, hogy mondd
meg nekem, mikor loptam bàrmit is, mikor voltam bârãsàgon.
Mutasd meg nekem, mikor kävettem el hàzassàgtärást.
Mindezeket, vagy valami hasonlãt nem csinàltam. Mutass egy
helyet.” Ez semmit nem jelent most. Nem, nem. Làtjàtok, nem
szàmât mennyi szävetság volt, a szävetság árvány nálkèl van.
Az hatàstalan.

Te mondod, “Nos, án egy Biblia tanulmànyozã vagyok.”
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131 Engem nem árdekel, hogy mi vagy te. A szävetság nálkèl
Isten haragja rajtad van. Làtjàtok? Ez âgy van. Utolárt táged.
Igen. “Bæneid rajta fognak csâpni táged.” Mi a bæn?
Hitetlenság. Nem hitted az Èzenetet. Nem hitted az Igát. Nem
hitted a Jel tançsàgàt, Magàt, amikor Az azonosâtotta Magàt
käzättènk. Ás nem hitted Azt? Nem szàmât, hogy mennyire nem
hiszed, de Azt alkalmazni kell.
132 Mondhatod, “Án hiszem Ezt. Án hiszem Ezt. Hiszem, hogy
Ez az Igazsàg. Elfogadom Ezt mint az Igazsàgot.” Akkor ez
mind jã, de mágis Azt alkalmazni kell.
133 Nos, ez az egy Zsidã ott àllt, kavarva a várt, amint a bàràny
várzett, ezt mondva, “Ez Jehova.”
134 Ás ott àllt a pap, ezt mondva, “Igen, uram, hiszem hogy ez
igaz,” de a sajàt hàzàn nem lett alkalmazva. Nem akarja
azonosâtani magàt ott kint, azzal a csoporttal; nem, uram, ezek
a fanatikusok, a várrel az ajtãn. Å nem akarja azt az
azonosâtàst. Nem szàmât hogy mennyire volt å pap, mennyire
ismerte az Igát, milyen jãl lett felnevelve, milyen cselekedeteket
tett, mennyit adott a szegányeknek, mennyit àldozott!
135 Pàl mondta, “Testem ágetásre adom, mint egy àldozatot;
minden javamat odaadom, hogy a szegányeket tàplàljam;
hegyeket mozgatã hitem van, ás âgy tovàbb; ás beszálek
nyelveken, mint emberek ás angyalok; ás mind ezek a dolgok,”
ás mondta, “Nem vagyok semmi, amâg a Jel nem lett
alkalmazva. Amâg ez a Jel! Ez az, amirål án ma este beszálek, a
szeretet. Làtjàtok? “Nos, amâg ez nem lett alkalmazva, án
semmi vagyok.” Làtjàtok?
136 Engem nem árdekel, æzhettál ärdägäket. Gyãgyâthattad a
betegeket, hit àltal valã imàd àltal. Megtehetted mindezeket a
dolgokat. De ha az a Jel nincs ott, te Isten haragja alatt vagy.
Lehetsz egy hâvå. Àllhatsz a szãszáknál ás prádikàlhatod az
Evangáliumot. “Sokan fognak Hozzàm jänni azon a napon, ás
mondjàk, ‘Uram, Uram, nem a Te Nevedben prãfátàltam, nem
a Te Nevedben prádikàltam? Nem a Te Nevedben æztem ki
ärdägäket?’” Ezek mind Metodistàk, Baptistàk ás Pènkäsdiek
is. Jázus mondta, “Tàvozzatok Tålem ti gonoszsàgot cselekvåk.
Soha nem ismertelek benneteket.”
137 “De amikor làtom a Jelet, elmegyek felettetek.” Ez Isten
kävetelmánye erre az ãràra. Az estidå Èzenet, hogy alkalmazni
a Jelet.
138 Sàtàn bedobott mindenfále utànzàst, kezek ràzàsàt, ás
bizonyâtákokat, ás minden ilyeneket. Felejtsátek el! Az ãra
elárkezett, hogy a Jel, Maga; nem valami utànzàs, szânlelt hit,
helyettesâtå, bàrmi.
139 Itt van az ãra, amikor Maga a Jel azonosâtja änmagàt
käzvetlenèl käzättènk, ás bizonyâtja, hogy Å ugyanaz a Jázus
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tegnap, ma, ás mindäräkká, ás Å ápp az Igável van. Ezt
alkalmazni kell. Egy ember, aki mondja, hogy meg van neki a
Jel, ás megtagadja ezt az Igát, akkor mi a helyzet? Nem teheted.
A Jelnek ott kell lennie. “Amikor Án^A vár egy jel lesz
náktek.” Most a Szent Szellem, az Álet, amely a Várben volt, az
egy Jel neked. Mindjàrt ràtárènk, làtjàtok. A Szent Szellem a
Jel. Az ègy le van zàrva. Igen, uram. Most, emlákezzetek. Ás
án^
140 Nem szàmât, hogy mi vagy, milyen jã vagy, hànyszor
ugràltàl fel-ás-le, hàny gyèlekezethez csatlakoztàl, hàny jã
dolgot tettál, semmit nem fog jelenteni neked, ha a Jel nincs
alkalmazva. Ez az estidå. Az jãl mækädätt Luther napjaiban, az
jãl mækädätt Wesley napjaiban, de az nem mækädik most. Nem.
141 Igen, megårizni a bàrànyt akkor, rendben volt. Azok akik
meghaltak mielått a bàràny alkalmazva lett, a vár, az màs volt.
Igen, uram. Åk tovàbb mentek a jã lelkiismeret miatt. Meg
lettek volna âtálve ha åk_åk lettek^
142 Ha åk elåre el voltak rendelve, akkor megragadta åket. Ha
nem, akkor nem. Ennyi az egász. Ez egyszeræen Isten. “Å_Å
megigazâtja azt, akit Å akar, irgalmaz akinek Å akar, ás
kàrhoztatja azt, akit Å akar.” Å Isten. Ez minden. “Å irgalmaz,
akinek irgalmazni akar, ás kàrhoztatja azt, akit Å kàrhoztatni
akar.”
143 Egy Zsidã vilàgosan megmutathatta a kärèlmetálkedás
àltal, hogy å egy hâvå.
144 Sok ember van, fundamentàlis emberek, akik vehetik ezt a
Bibliàt, ás mondhatjàk, “Án hâvå vagyok, ás Jázus mondta,
hogy ‘hit àltal’ èdväzèlènk. Ás án egy hâvå vagyok, de a Szent
Szellem keresztság az egy ártelmetlenság.” Akkor a Jel nincs
alkalmazva. Nem, hogy sokat, mennyire hiszi, az meg van
semmisâtve.
145 Ápp çgy, mint a Zsidãk kärèlmetáláse. Å mondja, “Án egy
Zsidã vagyok. Miárt kell kimennem oda, ás çgy cselekedni,
mint a täbbi csomã fanatikus?
146 Mãzes ott àll, fel-ás-le jàrkàl az utcàn, mondva, “Az esti
èzenet itt van! Meg fog tärtánni, a tizennágy nap vágán,
gyæjtsátek ässze a gyèlekezetet ás äljátek meg a bàrànyt. Izràel
egász gyèlekezete älje meg, ràtáve a kezeiket, azonosâtva
magukat azzal. Ás a várt rà kell szãrni a fálfàkra, ás az ajtã
szemäldäkfàjàra, ás, ‘Amikor Án làtom a várt, el fogok haladni
felettetek, mert ez egy jel, hogy ti elfogadtàtok a bàràny
halàlàt, amit án rendeltem nektek.’” A vár volt a jel.
147 Most a Szellem a Jel. “Be fogtok tältekezni a Szent
Szellemmel, nem sok nap mçlva.” Ás amikor a Vár ki lett
ontva, a Jel le lett kèldve Pènkäsd Napjàn, mint egy zçgã,
hatalmas szál.
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148 Ez volt minden apostol támàja. Ez volt a, “Vettátek a Szent
Szellemet, miãta hisztek? Tárjetek meg mindnyàjan, ás
keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus Neváben a bænäk
bocsànatàra, ás veszitek a Szent Szellem ajàndákàt, mert az
egy Jel, àmen, hogy àtmentetek a halàlbãl az Áletre.” Ime itt
van. Amikor a Po-^Zsidã gyèlekezet elhalvànyodott, a
Pogànyok àtvetták, ás az elferdâtást hasonlãan; most å kijätt,
hogy vegye a Pogàny maradákàt, az Å Neváárt, a
Menyasszonyt.
149 Làtjàtok, hogy mire gondolok? Làtjàtok, hogy az Iràs mirål
beszál itt? Ha a Jel nem volt bemutatva, akkor a szävetság nem
volt árványes. Làtjàtok? Annak kell lennie. Mert, ha azt
mondod, hogy hiszel, ás nem käveted az Ige utasâtàsait, akkor
te nem hiszel. Làtjàtok? Noha kärèl vagy metálve, noha
csatlakozol, ás noha meg vagy keresztelve, megtetted mind
ezeket a dolgokat âgy; az mág nem a Jel, nem a Szent Szellem.
150 Ez a kedves tudãs tovàbb beszált velem, amint az elåbb
mondtam. Azt mondta, “Billy,” mondta, “Àbrahàm hitt
Istennek, ás az igazsàgul lett neki tulajdonâtva. Mi täbbet
tehetett az ember, mint azt hinni?”
151 Mondtam, “Ez igaz, doktor. Ez helyes. Å hitt Istennek. A
Biblia mondta ezt. Igazad van. Ameddig eljutottàl, az helyes.”
152 Ameddig a_a_a tizenkát kám, akik ki lettek kèldve hogy
menjenek àt ás kámlelják ki Kànaàn fäldját, ameddig åk elåre
mentek Kànaàn felá, åk haladtak; de amikor a hatàrvonalhoz
árkeztek, akkor åk visszautasâtottàk.
153 Azt mondtam, “Ti Baptistàk rendben vagytok addig,
ameddig eljutottatok, de vettátek a Szent Szellemet, amiãta
hisztek?” Mondtam, “Emlákezzetek, Isten felismerte Àbrahàm
hitát. Å_å hitt Istennek, ás az igazsàgul lett neki tulajdonâtva,
ez igaz, de azutàn Isten adta neki a kärèlmetálkedás pecsátját,
mint egy jelet, egy jelet neki.” Nem hogy az å kärèlmetált
testánek bàrmely käze lett volna a lelkáhez, hanem az egy jel
volt, hogy Å (Isten) elismerte az å hitát.
154 Ás å adja nekènk a Szent Szellem jelát, hogy Å elismert
bennènket, mint hâvåket. Mert, “Tárjetek meg, ás
keresztelkedjetek meg mindnyàjan a Jázus Krisztus Neváben, a
bænäk bocsànatàra, ás veszitek a Szent Szellem ajàndákàt.
Mert náktek lett az âgáret!”
155 Vegyátek a lányeget most. A Zsidãk, nem szàmât hogy
mennyire tudtàk bizonyâtani, hogy kärèl voltak metálve, de a
jelet be kellett mutatni. Ha nem volt ott, akkor a szävetság nem
volt árványes. Nem volt.
156 Most ugyanez, ugyanez a dolog. Nem szàmât hogy mit
teszel, nem szàmât hogy mennyire tudod_tudod magyaràzni a
Bibliàt. Lehetsz egy Biblia tanulmànyozã. Ãh, nekem! Te_te
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mondhatod, hogy “Án egy hâvå vagyok, ás minden.” De a Jel
mág meg van kävetelve. Egy Biblia tanulmànyozã, azt mondod,
“Án egy jã szemály voltam, Branham Testvár.”
157 “Nem tärådäm azzal hogy bàrki mit mond, de te nem
bànthatod ezt az embert. Án soha nem làttam åt áletemben,
bàrmi rosszat tenni.” Ennek mág ennyi käze sincs Istenhez.
[Branham Testvár pattint az çjjàval]. Egy kävetelmány van, ás
egyedèl az!
158 Ás te nem teheted ezt. Nem teheted a várt az ajtã
szemäldäkfàjàra, ahol, a jel nem lehetett, ha a bàràny nem halt
meg. Ás a vár egy pozitâv jel volt arra, hogy a bàràny meghalt.
Semmi szânlelt hit; a bàràny meghalt!
159 Ás a Szent Szellem egy pozitâv Jel arra, hogy a te Bàrànyod
meghalt, ás magadra vetted a Jelet, mert az Å valãsàgos Álete
benned van. Làtjàtok? Nincs szânlelt hit. Nincs felvett dolog.
Nincs szerepjàtszàs. Az ott van! Te tudod azt. Te tudod azt. A
vilàg tudja azt. A Jel ott van.
160 Nem szàmât hogy milyen jã volt a szemály. Lehetett egy
Biblia tanulmànyozã. Lehetett egy^Lehet bàrmilyen
egy_egy jã gyèlekezeti tag. Lehetett egy jã szemály. Lehetett
egy_egy felekezeti vezetå. Lehetett a_a Rãma hierarchiàja.
Án_án nem tudom ki az, az nem_nem jelent semmit.
161 De Izràel, bàrmely Biblia tanulmànyozã tudja, hogy Izràel
a Gyèlekezet jelkápe volt, pontosan, az âgáret fäldjáre. Ás ez az,
ahovà a Gyèlekezet utazik.
162 De amikor az estidå eljän, ás az utazàs folyamatban volt,
volt egy ènnepályes kävetelmány. Nem szàmât hogy å mennyire
volt Zsidã, milyen jãl tartotta az å termását, milyen jãl viselt
gondot szomszádairãl, milyen sokat tett, milyen jã tag volt,
mennyi tizedet fizetett. Mindezek a dolgok ragyogãak voltak.
Rendben voltak. Å egy jã ember volt, nápe käzätt elismert,
mint egy jã ember. De a vár jele nálkèl, å elpusztult.
163 Ãh, Isten segâtsen nekem, hogy mind a jelenlávåknek, mind
pedig a szalagokat hallgatãknak le tudjam rägzâteni ezt!
164 Nem szàmât, hogy te prádikàlhattad az Evangáliumot,
æzhettál ärdägäket, beszálhettál nyelveken, kiabàlhattàl,
tàncolhattàl a Szellemben, de a Jel nálkèl.

Te mondod, “Tehetem ezt?”
165 Pàl mondta, hogy tehetted. “Noha embereknek ás
angyaloknak nyelván beszálek, noha javaimat odaadom a
szegányek tàplàlàsàra, testemet, hogy àldozatkánt megágessák,
hegyeket mozgatã hitem van, ás ezek a dolgok, án mág semmi
vagyok.” Ne hagyatkozz ezekre. A Jel Az! Nem szàmât hogy
mennyit tettál, milyen jã vagy; amikor az Isten haragja villan,
akkor az csak a Jelet fogja elismerni.
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166 Ez egy Jel, hogy az àr ki lett fizetve, amely kävetelve volt.
Ás az àr, amely ki lett fizetve, Jázus Krisztus Álete volt, ás Å
odaadta az Å Áletát. Ás az Å Szelleme visszajän ràd, mint egy
Jel, hogy el vagy fogadva. Ás viszed a Jelet magaddal, ájjel ás
nappal, nem csak Vasàrnap. Ez minden idåben, neked meg van
a Jel. “Amikor Án^A vár egy jelèl lesz náktek.”
167 Te azt mondod, “Án mágis hiszek. Án hâvå vagyok.” Ez
rendben van. De ha visszautasâtod a Jelet, akkor hogyan leszel
egy hâvå? Ez ellened beszál. Làtod, ez ellene szãl a te
bizonysàgodnak, amit teszel.
168 Biblia tanulmànyozã, jã szemály, gyèlekezeti tag, bàrmi
vagy, nem jelent semmit. Igen, uram. Talàn apàd egy
prádikàtor. Talàn a te_te anyàd egy szent volt. Ta^Ez_ez
rendben van, nekik magukárt kell felelnièk. Amint mondtam,
prãbàld^
169 Az emberek megprãbàljàk Istent, valami nagy, äreg, kävár,
szenilis nagyapàvà tenni, làtjàtok, ás egy csomã unoka, ápp çgy
mint a kicsi Ricky-ek ás Elvise-ek, ás, “Bennèk nincs semmi
baj.”
170 Isten nem! Neki nincsenek unokài. Å egy Atya. Çjjà kell
szèletni! Å nem egy nagy puha szenilis.
171 Å egy âtálet Istene. A Biblia mondja, hogy Å az. Haragja
tèzes. Ne tapossàl Erre, ás aztàn ne vàrd, hogy Isten jãsàga egy
napon majd elvisz, a bæneidben, ás elvisz a Mennybe. Ha Å ezt
tette volna, akkor Å mind ezekárt itt elnázást kárne, ás vette
volna Ávàt. Hinni fogod az Å Igáját, vagy te^elpusztulsz. Ás
amikor hiszed az Å Igáját, akkor a Jel rajtad lesz. A-ha.
172 A halàl kászen àllt, hogy lesçlytson Egyiptomra azon az
ájszakàn, bàrmikor. Fálelmetes idå volt; minden ceremãniàjuk,
minden ènnepnapjaik, ás bäjti napjaik.
173 Isten meglàtogatta åket. Isten megmutatta az Å nagy jeleit
ás csodàit käzättèk. Mi ez? Most àlljunk meg egy percre. Isten
megmutatta nekik az Å kegyelmát. Adott nekik egy esályt.
174 Åk nem utasâthattàk Azt vissza, âgy szãlva, “Ãh, ebben
nincs semmi. Ez ártelmetlenság. Az csak ott valami fent a
vâzesásben, volt ott egy kitärás_väräs sàr repèlt ki, ás ez az
ami a tengert värässá tette.” Aztàn jätt a jágeså. Aztàn jättek a
bákàk. Isten elkászâtett egy helyet, ás beletette Igáját egy
prãfáta szàjàba. Ás amit å szãlt, az megtärtánt, ás åk làttàk azt.
Nem tudtàk letagadni.
175 Amiárt Mãzes kiàltott, az az amit Mãzes megkapott
Istentål, mert å csak az Isten Igáját szãlta. Isten mondta, “Án
egy istenná teszlek táged.” Mãzes nekik egy isten volt.
Làtjàtok? Nem ismertek màst, tehàt Å azt mondta, “Te egy
isten leszel, ás Àron lesz a te prãfátàd. Làtod, te olyan leszel,
mint egy isten, mert án veszlek táged, a hangodat, ás Án veled
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fogok teremteni. Ás Án beszálni fogok, ás az emberek nem
tagadhatjàk azt le, mert az ápp ott van. Amit te mondasz, az
fog tärtánni.” Ãh, nekem! Ime itt van. “Án meg fogom mutatni
neked azokat a dolgokat.” Istenem! Ás Egyiptom làtta azt.
Làttàk azt ápp az estidå elått, vagy ápp az estidåben.
176 Å megmutatta nekik az Å jãsàgàt. Megmutatta, hogy Å el
tudta venni, gyãgyâtani.
177 A varàzslãk megprãbàltàk ugyanazt tenni, az utànzãk.
Mindig megtalàlod åket. Ott volt Jannes ás Jambres, ott àlltak.
De amikor a valãdi dologra kerèlt a sor, akkor nekik nem volt
meg. Ez âgy van. Åk kävetták egy kis ideig. De, egy idå utàn
ostobasàguk szemmellàthatãva lett táve.
178 Ás nem ugyanezt a dolgot mondja a Biblia, hogy meg fog
tärtánni az utolsã napokban, “amint Jannes ás Jambres ellene
àllt Mãzesnek?” De az å ostobasàguk szemmellàthatãvà lett
táve, ás çjra çgy lesz. Làtjàtok? Ime itt van, elferdèlt elmájæ
emberek, az Igazsàgot, a Tányt illetåen hitehagyottak.
Lehetnek gyèlekezeteik, ás nagy dolgok, ás nagy, magas, nagy
viràgos dolgok, de az ãra vágèl el fog árkezni.
179 Àlljatok szilàrdan a Jellel! Ez az, amit Isten akar, hogy
tegyènk. Ragaszkodj az Å Igájáhez. Ne mozdulj el Attãl.
Maradj egyenesen Azzal. A Biblia mondta âgy.
180 A halàl lesçlytãban volt. Isten irgalmat mutatott nekik,
mutatott eråket ás jeleket.
181 Most àlljunk csak meg egy percre vagy kettåre, azon az
ãràn ott. Gondoljunk csak vissza az elmánkben, mit âgárt Å,
hogy meg fog tärtánni az utolsã napokban. Szeretnám tudni,
hogy mi nem-e ápp ott jàrunk, hogy mi is megvizsgàljuk,
làtjàtok?
182 Å megtette mindezeket a dolgokat, ás åk mág mindig nem
kâvàntak megtárni, vagy hinni a nap èzenetát. Åk mág mindig
nem akartàk megtenni, noha az be lett mutatva elåttèk, ás
bizonyosan tudatva lett.
183 Ás amikor làtod, hogy ilyen dolgok tärtánnek, akkor ez a
käzeledå âtáletnek a jele. Itálet fogja kävetni azokat a dolgokat.
Mindig azt tette, ás ez nem lesz kivátel. Làtjàtok? Itálet käveti
a kegyelmet. Amikor az irgalom gorombàn vissza lett utasâtva,
akkor nem maradt màs hàtra mint az âtálet. Tehàt az mindig
kävetni fogja.
184 Most, a szânhely. Minden szellemi tärtánás egy jel Istentål.
Legyetek ãvatosak. Figyeljátek meg, làtjàtok. Figyeljetek,
minden szellemi tärtánás, minden ami tärtánik, az egy jel. Mi
nem váletlenèl vagyunk itt. Ezek a dolgok egyszeræen nem
tärtánnek váletlenèl. Ez egy jel. Ez egy jel azárt, hogy_hogy
biztonsàgba menjènk, gyorsan. Noá egy jel volt az å
nemzedákánek; Illás egy jel volt az ävánek; Jànos egy jel volt az
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ävánek. Làtjàtok? Minden, az ãra Èzenete, egy jel. Figyeljátek
Azt, názzátek hogy mit tesz. Làtjàtok? Ez egy jel. Mindennek
van egy jelentáse.
185 Ás semmi màs idåben nem tärtánhetett meg ez a fajta
Èzenet. Ez nem jähetett Luther napjàban, nem jähetett volna
Wesley napjàban, mág Pènkäsd napjàban sem jähetett. Nem
tehette. Làtjàtok? Nincs^semmi olyan dolog nem tärtánt,
pedig nekènk ez meg lett âgárve a Bibliàban. Làtjàtok? A vágán
vagyunk. Semmi nem tärtánhetett, nem tärtánhetett eddig az
ideig. Ás ez jelèl tärtánik. Vajon mi az a jel?
186 Ãh, kicsi náp, testvárem, testvárnåm, menjetek a Jel alà
gyorsan. Làtjàtok? Ne, ne vegyetek egy helyettesâtåt sem. Ne,
ne, ne, ne tegyátek azt. Làtjàtok? Ne csupàn elkápzeljátek Azt.
Maradjatok ott, amâg tudjàtok, hogy a Jel alkalmazva lett,
amâg (a te egász) az ártelem, amely Krisztusban volt, benned
van, amâg a vilàg ässzes ártelmetlenságe eltàvozott, làtjàtok,
amâg a szâv egász vàgya Å. Làtjàtok? Ez, akkor tudod, akkor
tudod, hogy valami tärtánik. Jázus mondta, “Ezek a jelek
kävetik azokat, akik hisznek,” nem szânlelt hâvåket, hanem
hâvåket. Làtjàtok? Nos, mi nem akarunk ezen semmit
kockàztatni; nem kell tennetek azt.
187 Az ãrànak az Èzenete egy jel a gyèlekezeteknek. Ez egy jel
az embereknek. Ne^megragadtàtok? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Remálem, hogy a szalagot hallgatãk, hogy åk
ugyanazt a dolgot teszik, làtjàtok, ás a vilàg màs rászei is.
Làtjàtok, az ãra jel itt van. Van egy Jel amelyet alkalmazni
kell, ás semmi màs idåben Az nem jähetett.
188 Figyeljátek meg Isten elkászèlását arra az idåre. Most,
amint tudjuk hogy a Biblia mondta, “Mindazok a dolgok
páldàkul tärtántek, làtjàtok, szàmunkra.” Figyeljátek meg,
amikor Isten elkászèlt, hogy megâtálje Egyiptomot, Å elåszär
elåkászèletet tett. Mit tett Å elåszär? Å soha nem vàltoztatja
meg a sorrendját.
189 Elåszär, amikor Å, amikor Å megtette az Å elåkászèletát,
kèldätt egy prãfátàt egy èzenettel. Az elså dolog, amit Å a
nápánek tett, hogy kèldätt egy prãfátàt, egy èzenettel.
190 A kävetkezå dolog amit Å tett, hogy prãfátàjàt azonosâtsa,
kèldätt egy Tæz Oszlopot azonosâtàsra, hogy azonosâtsa azt.
191 Ás a harmadik dolog amit Å kèldätt az a jel volt. Ez
pontosan âgy van. A jel, mit jelentett a jel? Bizonyossàgot!
192 Elåszär, az Å prãfátàja az èzenettel; Å azonosâtotta Magàt
a^egy_egy Tæz Oszloppal az Å prãfátàjàval; azutàn Å
kèldätt egy jelet, hogy ez a vár alà menjenek, hogy Å elfogadta
helyetted ezt a helyettes halàlt. Azutàn, a vár volt a jel, amit Å
názett, hogy te hallottad az èzenetet, hittál a Tæzoszlopban, ás
elfogadtad a helyettesâtást, amit Å szàmodra biztosâtott, ás te
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annak az áletnek a vegyi formàjànak a váre alatt voltàl, amely
kiment árted. Istenem! Milyen egy täkáletes, milyen egy
täkáletes dolog ez, làtjàtok, te a vár alatt vagy.

193 Most te a Szellem alatt vagy, a Szent Szellem alatt.
Làtjàtok? Làtjàtok? Hiszed a nap Èzenetát, làtjàtok, hiszed
a_a_a_a_az eråt, a_a_a Tæzoszlopot. Hiszed azt, làtjàtok, ás
teszed.

194 Most, most figyeljetek, csak hinni Ezt, nem elág. Nem
hogy_hogy^Kärbejàrni ott, ahol Ez van, nem elág. Làtjàtok,
arra van, hogy mág rosszabbà tedd magad, “Mert aki jãt tud
tenni, ás nem teszi, bæne az neki.” Làtjàtok, azok a hatàrvonal
hâvåk, Jázus ugyanerrål a dologrãl beszált.

195 Zsidã-levál, a 6. rász, “Mert lehetetlen azoknak, akik
egyszer meg lettek vilàgâtva, ás rászeseivá lettek a Szent
Szellemnek, ás megâzlelták Isten jã Igáját, ás az eljävendå
vilàgot, ha elesnek, hogy çjra megçjuljanak bænbànatra;
tekintve hogy megfeszâtetták maguknak az Isten Fiàt; ás
tekintik a Vár szävetságát, amellyel åk meg lettek
szentelve^” A vegyi forma ott megszentel. Az nem a Jel. A
Vár az nem a Jel most. Az Álet a Jel.

196 Az álet nem lehetett ott, mert az egy àllat volt. A vegyi
forma volt a jel, szãszerinti várt kellett alkalmaznod az ajtãn.
De most ez a Szent Szellem. Ràtárènk erre, csak egy pillanat
mçlva, hogy bizonyâtsuk azt, làtjàtok. Ez az Álet, amely a Jel.

197 A te áleted eltàvozott, ás halott vagy, ás áleted halott. El
vagy rejtve Istenben, Krisztus àltal, ás el vagy pecsátelve ott
bent, a Szent Szellem àltal. Az ártelem amely Krisztusban volt,
benned van. Ás Krisztus, ás a Biblia, ás az Ige, ugyanaz.
“Kezdetben volt az Ige, ás az Ige Istennál volt, ás az Ige Isten
volt.” Akkor te, ás az Ige, ás Isten, ás Krisztus, ugyanaz. “Ás ha
Bennem maradtok, ás az Án Beszádeim^kárjetek amit
akartok, ás meg lesz.” Làtjàtok?

198 Beletette az eråt egyenesen Mãzes ajkaiba, hogy kimenjen
ott az Å Igájável ás szãlja, ás bákàk jättek; szãlt, ás a bákàk
elmentek; szãlt, tetvek jättek; szãlt, álet-tetæk elmentek. Àmen!

199 De aztàn a jel meg lett kävetelve az egász Izràeltål. Az
egász Izràeltål kävetelve volt ez a jel. “Ás mikor làtom a jelet,
elhaladok felettetek.” Ãh, nekem, nekem! Milyen egy
bizonyossàg!

200 Izràel Egyiptombãl valã kijävetele egy jelkáp volt, a ma
elåkápe. Egyiptom volt a gyèlekezet, ás Izràel kápviselte a
Menyasszonyt. Ás amint Izràel kijätt Egyiptombãl, çgy kijän a
Menyasszony a gyèlekezetbål. Làtjàtok? Mert, kell hogy legyen
ott valami Annak, hogy kijäjjän abbãl, ás Annak ki kell jännie
abbãl, tehàt, ha az egy jelkáp volt. A_a gyèlekezet lent van
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Egyiptomban, a vilàgban ás bænben, ás nem tärådik
egy_egy_egy fikarcnyit sem a te Jeleddel. Azt mág csak nem is
hiszik. De Izràel szerette, mert az nekik èdvässág volt. Ãh! Ãh!
Ennek boldoggà kellene tenni bennènket, szâvènket^Ãh!

201 Alkalmazzàtok Ezt, gyèlekezet! Most ne távedjetek. Nem
fogtok? Ne, ne, ne, engedjátek a napot lemenni. Ne, ne, ne, ne
nyugodjatok, nappal vagy ájszaka. Ne kockàztassatok semmit.
Nem fog mækädni, gyermekek. Nem fog mækädni. Nektek kell
a Jel!

202 Azt mondod, “Án hiszem. Igen, án megyek. Igen, án, hiszem
az Èzenetet. Án^” Ez rendben van, de, ez_ez jã.

203 De neked kell hogy meg legyen a Jel! Halljàtok, Branham
Tabernacle? Nektek kell hogy meg legyen a Jel bemutatva! Az
nálkèl, minden hitetek hiàba van. Làtjàtok? Egy jã áletet fogsz
álni; hallgatod amit az Ige mond; elmász gyèlekezetbe;
prãbàlsz helyesen álni; ez ragyogã, de ez nem Az. “Amikor
làtom a várt,” ez a Jel. Ás a Jel itt nem^

204 Mert, mit, Neki_Neki làtnia kellett a tányleges vegyi
formàt, mert az álet eltàvozott, å elment attãl, az egy àllat volt.

205 De itt Ez az Å Sajàt Álete, amely a Várben volt. Ás a vegyi
forma csak egy jelzás, vagy egy jele volt a megszentelásnek, de
Maga az Álet a Jel; mert a kärèlmetálás nálkèl, a Jel nálkèl, te
mág a szävetságben sem vagy benne. Az egász dolog egyètt
munkàl. Ha azt mondod hogy kärèl vagy metálve az Igánek, ás
csak Annak, akkor te hinni fogod az Igát; ha hiszed az Igát,
akkor a Jelnek jännie kell, mert ezt mondta, “Tárjetek meg, ás
keresztelkedjetek meg mindnyàjan a Jázus Krisztus Neváben, a
bænäk bocsànatàra, ás veszitek a Szent Szellem ajàndákàt.”
Ime itt van. Ãh, nekem!

206 Figyeljátek meg azutàn az elåkászèletet, az Å âgáret-fäldi
nápe szàmàra. Figyeljátek meg hogy mit tett Å. Elåszär volt
Neki egy nápe, hogy Å alkotott nekik egy fäldet. Kászâtett
szàmukra egy fäldet. Ás most Å lekèldätt oda egy elåkászâtást
annak, az âgáret-fäldi náp szàmàra. Az csak azok szàmàra volt
akik elåre el voltak rendelve az âgáret fäldjáre,^?^Ás ahogy
Å tette ezt, Å kèldätt egy^prãfátàt egy èzenettel,
azonosâtotta a Tæz Oszlop àltal, ás adott egy jelet, hogy
bizonyosan nyugodhassanak hogy az helyes volt. Ez âgy van. Ez
volt a vâgaszuk.

207 Izràel, Egyiptombãl valã kijävetele akkor, egy_egy jelkáp
volt. Ez az elåkápe a Gyèlekezetnek, amint kijän a
felekezetekbål. Nos, nem mind felekeznek. Án a
Menyasszonyra gondolok. Làtjàtok? Náhàny ember, van
náhàny fèggetlen, akik ápp olyan rosszak, mint a felekezetek,
náha mág rosszabbak.
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208 Án az alkalmazott Jelrål beszálek. A Jel megegyezik
minden Igável. Làtjàtok? Muszàj, mert Az az Ige. Az az Álet,
amely az Igáben volt. “Az Án Beszádeim Szellemiek; Azok
Álet,” mondta Jázus. Làtjàtok?

209 Amikor Mãzes elkezdte a szolgàlatàt Izràelben, nagy
jelekkel, làtjàtok, Izràel gyorsan ässzegyælt az egász
Egyiptombãl, Gãsenbe, visszamentek az otthoni helyèkre, mert
tudtàk hogy valami tärtánni fog. Ãh, micsoda jelkáp!

Ãh, åk jännek Keletrål ás Nyugatrãl,
Åk jännek tàvoli fäldekrål, (âgy van, ti

hallottàtok az áneket)
Hogy a Kiràllyal ènnepeljenek, hogy

ebádeljenek, mint az Å vendágei,
Milyen àldottak ezek a zaràndokok!
Szemlálve az Å megszentelt arcàt
Amely izzik az Isteni szeretettål;
Az Å kegyelmánek àldott rászesei,
Mint dràgakävek az Å koronàjàn, hogy

ragyogjanak.

Ãh, Jázus hamarosan jän,
Prãbàink akkor vágetárnek,
Ãh, mi lenne, ha Urunk ebben a pillanatban

jänne
Azokárt akik mentesek a bæntål?
Ãh, akkor ärämät hozna neked,
Vagy szomorçsàgot ás nagy kátságbeesást?
Amikor Urunk eljän a dicsåságben,
Talàlkozni fogunk Vele fent a levegåben.

210 Bemutatni a Jelet! “Ás Án feltàmasztom azt az utolsã
napon.” Biztosan! Mi azokban a napokban vagyunk.

211 Az emberek Gãsen-re gyæltek! Kászen àlltak. Tudtàk hogy
valami tärtánni fog. Åk ápp çgy voltak mint^

212 Vegyátek a kacsàkat, amikor rajzàsi idå van, åk mind
ässzeszaladnak. Amikor a máhek, minden màs, elkászèlnek,
van valami äsztän, ami vonja åket.

A Szent Szellem vonja az embereket!

213 Ãh, amikor eljän az Isten nagy haragjànak az ideje, hogy
lehulljon, minden^Kát kacsa jän, hâm ás nåstány. Itt jän kát
liba, hâm ás nåstány; itt jän kát lã, hâm ás nåstány; valami
màsik hçzza åket, az elåre elrendelteket. A täbbi elpusztult.
Ãh! [Branham Testvár ässzecsapja a kezeit]. A täbbi elpusztult!
De azok akik árezták a ràntàst hogy jäjjenek be, åk tudtàk
hogy a bàrka el volt kászâtve. Az egy jel volt, hogy jän az eså.
Tudtàk hogy jänni fog az eså, nem szàmât, hogy mi volt a
bemutatàs, ás màs emberek mit gondoltak. Åk tudtàk.
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214 Volt valami a bensåjèkbe, ami mondta, “Menjetek be oda,
gyorsan! Menjetek be oda, mert az az egyedèli hely, amely
biztonsàgos lesz.” Mert Isten elkászâtett egy prãfátàt, Å
elkèldte a bàrkàt, mint egy jelet, ás mondta, “Menjetek be
oda,” ás az eså jätt. Ás åk egybål bementek oda, kettessável.
Minden àllat bement, kettessável, a bàrkàba, mert åk az alà
mentek. Nem szàmât hogy a täbbi^
215 Ás a bàrkàn kâvèl mind elpusztultak. Mind a vár jelán
kâvèl elpusztultak, mindenki. Ás mindenki a Szent Szellem
Jelán kâvèl, el fog pusztulni.
216 Nem szàmât milyen jã, mennyire gyèlekezeti tagok! Sok
volt belålèk Noá napjaiban. Sok volt belålèk Mãzes napjaiban;
de egy ember aki elmulasztotta alkalmazni a várt, amint a jel
volt, å elpusztult. Azok akik elmulasztottàk bemenni a
bàrkàba, elpusztultak. Azok akik elmulasztjàk bemenni
Krisztusba, mert Å a Bàrka!
217 I Korintus 12 mondta, “Egy Szellem àltal vagyunk
mindnyàjan bekeresztelve egy Testbe.” A titokzatosba, nem a
gyèlekezetbe; hanem a titokzatosba, nem a felekezetbe; Jázus
Krisztus titokzatos Testábe! “Egy Szellem àltal,” nagybetæs
Sz-e-l-l-e-m, Szellem, “mindnyàjan ebbe az egy Testbe
vagyunk bemerâtve.” Akkor a Jel az ajtãn van, mert
Krisztusban vagy. Ás Å volt Az, a te Àldozatod, Aki
elszenvedte az âtáletet. Ás amikor Isten rànáz erre, akkor Å
nem tehet semmit. Te olyan biztonsàgban vagy, amennyire
csak lehetsz, mert Isten ás Krisztus ugyanaz a Szemály, a
Szellem testtá lett ás käzättènk lakozott. Ás ott van Isten Sajàt
Magàval ás veletek, az Å Sajàt gyermekeivel, egy Testbe. Ime
itt van, nem egy vegyi, hanem a Szellem! “El fogok haladni
felettetek.”
218 Az egász Egyiptombãl jättek, hogy erre az egy helyre
gyæljenek, hogy ez alatt a jel alatt lehessenek.
219 Ás jättek a Metodistàktãl, Baptistàktãl, Presbiteriànusoktãl,
Lutherànusoktãl, Pènkäsdiektål, minden màstãl, hogy a Jel alà
menjenek. Pontosan çgy ahogy az akkor volt!
220 Egy Tæzoszlop volt ott kápviselve. Ás az egyik mondta a
màsiknak, egy màsik mondta a màsiknak, egy màsik mondta a
màsiknak, ás az az elså dolog tudjàtok, hogy itt åk mind
elkezdtek jänni. Elkezdtek jänni, ás figyelták az Isten jelát. Azt
mondtàk, “Az âtálet käzel van.”
221 Aztàn a prãfáta mondta, “Hallottam Istentål. Lesz egy jel.
Ás ti tegyátek a várt az ajtãra. Äljátek meg a bàrànyt, tegyátek
a várt az ajtãra, ás az egy jel lesz, mert a halàl le fog sçjtani.”
222 Hadd mondjam nektek ma, mint az Å szolgàja, ha a Jel
nincs az ajtãn, akkor egy szellemi halàl fog lesçjtani. Ás
minden gyèlekezet halad vissza a_a tanàcshoz, a Gyèlekezetek
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Vilàg Tanàcsàhoz. Az ässzes megy vissza a Katolicizmushoz. Ás
csak azok akik valãdiak, çjjàszèlettek, åk fognak kint
maradni!
223 Emlákezzetek, nem a ti Pènkäsdi felekezetetek, mert åk
màr benne vannak. Mutatja hogy åk halottak! Åk elvesztek. Åk
àldoztak. Visszamentek. Kitetták Åt az ajtãn kâvèl, de Å a Jelet
keresi. Mert az egyetlen dolog amire åk tàmaszkodtak, a
nyelvekenszãlàs volt.
224 Ne tàmaszkodj nyelvekenszãlàsra, sem semmi màsra.
Hanem legyen a Jel Maga ott, Jázus Krisztus. Szemálye, az Å
Sajàt Álete benned. Ne csak ezt, azt metáld kärèl; hanem
metáld kärèl az egász lányedet, amâg te ás Krisztus Egyek
vagytok. Krisztus benned, ás az Å Álete ki ál rajtad keresztèl.
225 Most, most, egász Egyiptombãl! Ás názzátek most, amint
làtjuk, hogy åk mit tettek, amint làtjuk az idåt megjelenni, meg
van parancsolva nekènk, hogy ugyanazt tegyèk. Tudtàtok ezt?
Figyeljátek mit mondott a prãfáta.
226 Ás mi most olvasni fogjuk, ha olvasni akarjàtok a Zsidã-
levál 10. rászáben. Ás ha akarjàtok velem olvasni, egy vagy kát
verset akarok itt olvasni, mielått tovàbb megyènk. Zsidã-levál
10. rász, ás kezdjèk a Zsidã-levál 10. rász 26. versável. Nem,
án^Názzèk csak. Igen. Igen, uram! A Zsidã-levál, a 10. rász,
ás a 26. vers, làtjàtok.

Mert ha szàndákosan vátkezènk, miutàn vettèk^
227 Názzèk csak, helyesen vettem azt? Igen. Igy van. Igen.

^ha szàndákosan vátkezènk, miutàn^vettèk az
igazsàg ismeretát, akkor nem marad täbbá bænárt valã
àldozat.

Hanem egy biztos fálelmetes vàràsa az âtáletnek, a
tèzes felhàborodàsnak, amely megemászti az
ellenságet.

Itt figyeljátek! Aki megvetette Mãzes tärványát,
meghalt irgalom nálkèl, kát vagy hàrom tanç elått:

^azonban mennyivel haragosabb âtáletre lesz az
máltã, mit gondoltok, aki làbbal taposta, làbbal
taposta az Isten Fiàt, ás^a várnek szävetságát,
amellyel å meg volt szentelve, egy szentságtelen
dolognak tekintette, ás megvetette a kegyelem
Szellemát, amely a Vártål jätt?

228 Lelkász, tag, jã ember, erkälcsäs ember, bàrmi vagy, ás
tudod hogy Isten elvette a cigarettàt tåled. Asszonyok, ti
tudjàtok hogy Å elvette a rävidnadràgokat, ás_ás a rävid hajat,
ás mindent tåletek. Tudjàtok hogy Å ezt megtette. De azutàn
ha megfordultok ás megvetitek, ás annak a szävetságnek Várát,
amint Az volt, egy “szentságtelen dolognak” tekintitek, Aki
megszentelt benneteket, ás eddig elhozott benneteket!
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229 Mint a kámek, ha åk feljättek ide a hatàrfäldig, ás àtnáztek,
ás azt mondtàk, “Hàt, án tudom, hogy az ott van, de az akadàly
tçl nagy. Mi çgy názènk ki mint a szäcskák,” akkor åk
elvesztek a pusztàban. Hatàrvonal hâvåk!
230 Ne csak eddig jäjj el, mondvàn, “Hiszem az Èzenetet.”
Engedelmeskedj az Èzenetnek! Gyere Krisztusba! Azt
mondod, “Hàt, án minden elmondott Igát hiszem, Branham
Testvár.” Ez jã, de ez csak_csak olvasàsi kápesság.
231 Vedd az Èzenetet, vedd Azt a szâvedbe, hogy neked meg
kell lenni a Jelnek, annak az Áletnek, amely Krisztusban volt,
benned lenni. “Amikor làtom Azt, elhaladok feletted.”
232 Amikor làtjuk ma a fäldän a nagy vágidå jeleket, tudjuk
hogy ez âgy van. Most figyeljetek, án vàrtam erre hosszç,
hosszç ideig, erre az Èzenetre szàmotokra. Làtjàtok? Ás ti
làttàtok a vágidå jeleket. Ás án prádikàltam Ezt nektek, ás
megmutattam Ezt nektek, minden àltal amit Krisztus mondott.
Igy van ez? [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Beismeritek ezt?
[“Àmen.”] A vágidånál vagyunk. Nem làtok semmit ami hàtra
maradt.
233 Azt mondod, “Mi a helyzet a fenevad jelável?” Azok akik
visszautasâtjàk a Szent Szellemet, màr meg vannak jelälve a
fenevad àltal. A bèntetás kásåbb fog jänni. Làtjàtok?
234 Izràelben amikor megszãlalt a trombita a Jubileum áváben,
minden ember^Megfigyeltátek Krisztust, amikor ezt
olvastàtok? Å ennek csak a felát olvasta fel, mert arra az idåre
csak a fele vonatkozott. Làtjàtok? “Elkèldätt Engem, hogy a
megtärt szâvæeket bekätäzzem, prádikàljak szabadulàst, ás âgy
tovàbb, làtjàtok,” de, Å, “ás az Çr kedves esztendeját.” A
täbbit Å soha_Å soha nem olvasta azt; Å letette a tekercset,
mert az volt arra a napra. Làtjàtok? Å csak egy rászát olvasta,
az ami az Å napjànak rásze volt.
235 Most ez az amit Å ma tenni fog. Ez az amit Å szãl, az Å
felkent Szellemán àt, a gyèlekezetnek ma. Most van az ãra.
Most van az idå. Vegyátek Ezt, emberek. Vegyátek Ezt!
236 Micsoda! Làtjuk a nagy vágidåt, a villogã väräs fányeket
mindenhol. A termászeten, làtjuk hogy a termászet villantja a
fányt, hogy “Az idå käzel van.” Làtjuk a gyèlekezeten, villan a
fány. El van kàrhoztatva. “Az idå käzel van.” Å a vilàgban van.
Làtjuk az_az ágen, a tengeren, a nemzeteken, mindenhol; a
napban, holdon, csillagokon. Jelek!
237 Làtjuk a Szent Szellem vágidå jeleit visszatárve az
emberekre. Amint az a Lãt napjaiban volt, ahogy a Szent
Szellem ott emberi testen àt munkàlt, az Isten volt testben
szemmellàthatãan. Ahogy Isten Magàt emberben, Magàt az Å
Menyasszonyàban azon a napon, ás ugyanazt a jelet mutatja,
Jázus mondta, hogy ugyanaz a dolog lesz az utolsã napokban.
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Mi làtjuk ezt. Làtjuk ugyanazt a Tæz Oszlopot. Mág a
tudomàny is kápet kászâtett Rãla, ás âgy tovàbb. Làtjuk hogy a
vágidå jelei käzel vannak. Tudjuk hogy itt van.

238 Ás aztàn ezt làtva, ha hisztek nekem! [Branham Testvár
kopog a szãszáken-Szerk.] Ha nem hisztek nekem; higgyetek a
jeleknek, higgyenek az Igánek, mert åk arrãl beszálnek, amit án
mondok nektek. Ha án nem az Igazsàgot mondom nektek,
akkor azok soha nem szãlnak vissza. Isten soha nem fog egy
hazugsàghoz szãlni. Isten az Igazsàghoz szãl. Ás ezek az Igák
tançsâtjàk, hogy án az Igazat mondom nektek. Åk azok amik
bizonysàgot tesznek az Èzenetrål, amelyet án prádikàlok. Nem
csak az Angyal ott lent a folyãnàl azon a napon, aki mondta, “a
te Èzeneted meg fogja elåzni Krisztus màsodik Eljävetelát,”
maga a cselekedetek! Ha nem tudjàtok hinni, hogy az Angyal
az Igazat mondta; akkor higgyetek a cselekedeteknek, mert a
Biblia mondta hogy ezek a dolgok meg fognak tärtánni a
vágidåben. Ezek amelyek bizonysàgot tesznek. Ezek azok,
amelyek hangosabban beszálnek, mint az án szavaim vagy
bàrki màsá. Ez az Å Igáje. Åk bizonysàgot tesznek az idårål.

239 Ás làtjuk ezeket a nagy, borzalmas vágjeleket az
embereken, ás az idå jeleit a fäldän, nyomorçsàg a nemzetek
käzätt.

240 Làtjuk Izràelt a hazàjàban. A zàszlãt, Dàvid hatàgç
Csillagàt lobogni, a legrágibb zàszlã a vilàgon, a legrágibb
zàszlã a vilàgon. Å egy nemzet. Å egy kormàny. Å sajàt náp.
Benne van a nemzetek szävetságáben. Å, å, å mind ezen dolgok.
Benne van az ENSZ-ben. Ás meg van a sajàt pánzneme,
minden. Jázus mondta, “Ez a nemzedák nem fog elmçlni, amâg
minden be nem teljesedik.” Ás, emlákezzetek, azon az ájszakàn,
amikor Izràel nemzettá lett táve, az volt az ájszaka, amikor az
Çr Angyala megjelent nekem, ápp odaàt. Ez âgy van. Ime itt
vagyunk mind.

241 Minden pontosan felmutat az Igazsàgra. Nem hazudtam
nektek. Az Igazat mondtam nektek, ás Isten bizonyâtotta hogy
án az Igazat mondtam náktek. Most, emlákezzetek, án a
testváretek vagyok. Án egy ember vagyok, làtjàtok. Án csak egy
ember vagyok, ápp çgy mint ti mindnyàjan, de valakinek Ezt
hoznia kellett, valakinek Ezt mondani kelett. Ez nem az án
vàlasztàsom volt; az Å vàlasztàsa volt. Ás án az Igazat
mondtam náktek, ás Å egyenesen visszaigazolta hogy Ez az
Igazsàg. [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

242 Amikor làtjuk ezeket a dolgokat ma a fäldän, ãh emberek,
ez az utolsã ãra. Vegyátek a Jelet magatok fälá, amilyen
gyorsan tudjàtok; vagy menjetek a Jelbe, menjetek a Jelbe.
Amint làtjuk a nagy vág jelát, ás az idå käzel van, figyelmeztet
bennènket, “Az idå käzel van.”
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243 Ãh, vegyátek ezt ènnepályesen! Nekènk szeretni kellene
egymàst. Ãh, nekem! Nekènk annyira szeretetben kellene
lennènk! Soha ne beszáljetek gonoszt egymàs ellen. Ha valaki
hibàzik, imàdkozzatok árte gyorsan. Egyètt vagyunk ebben,
Istennel. Testvárek ás testvárnåk vagyunk. Ãh, áljetek
istenesen. Áljetek, áljetek, mint Isten lànyai, áljetek mint Isten
fiai. Áljetek ádesen, kedvesen, alàzatosan.
244 Ne engedjetek semmi gonoszt jänni az elmátekbe,
gondolkodàsotokba. Csak, csak hesegessátek el. Ha az ajtãn
kopog, tèntessátek el. Csak mondjàtok, csak mutassàtok meg a
Jeleteket, csak menjetek tovàbb. “Án a Vár alatt vagyok!”
245 Emlákezzetek, sokan eljättek azokhoz az asszonyokhoz
akkor este, [Branham Testvár kopog a szãszáken_Szerk.] âgy
szãlva, “Háj, Gertie, Lillie, valamelyiketek, gyertek ki,
megyènk ma este egy partira.”
246 “A-a! Án a vár alatt vagyok. A jel alatt vagyok, hogy itt
maradjak. Szeretetem az Alkotãmá. Ma ájjel halàl van az
orszàgban.”
247 Ás a halàl az orszàgban van ma. Az âtálet vàr, kävetkezik.
Atom, ás hidrogán, ás minden fajta katasztrãfa, vàr a
nemzetekre.
248 Ás Isten mozgatja az Å Gyèlekezetát, ás mindent
megmutatott. Elág hosszç ideig åriztèk a Bàrànyt most
vigyàzva, làtva azt amit Å tesz, figyelve az Å termászetát ás
mindent, de most a Jelet alkalmazni kell. Azt alkalmazni kell.
Ez az egyetlen dolog. “Ha egy ember nem szèletik Szellemtål
ás vâztål, akkor semmilyen mãdon nem megy be.” Ás szeretni
kell egymàst. A hâvåknek el kell vàlasztani magukat a vilàgtãl.
Csak ne vegyátek most kännyedán.
249 Most, ti emberek, akik a szalagon hallgatjàtok Ezt, ti
asszonyok, ti fárfiak, figyeljetek egy percre. Ha valaha hittetek
nekem, akkor higgyátek Ezt most.
250 Ideje befejezni az egymàssal valã akadákoskodàst.
Higgyátek a Biblia Èzenetát! Higgyetek Jázus Krisztusnak! Ás
szeressátek, becsèljátek, tiszteljátek egymàst. Fárfiak
tiszteljátek a feleságeteket. Tiszteljátek otthonotokat. Hozzàtok
otthonotokat ässze, mert emlákezzetek, ez a Bàràny az
otthonárt volt, nem csak egyárt; az egász otthonárt, szintán, az
ässzes otthont kellett hozatnia. Mindennek be kellett hozatnia.
Szeretnènk kell egymàst. Ás a hâvåknek el kell vàlasztani
magukat a vilàgtãl.
251 Figyeljátek meg, åk mág csak nem is jättek ässze, hogy az
èzenetrål beszáljenek. Åk ässzejättek hogy alkalmazzàk a várt,
hogy alkalmazzàk a jelet.
252 Ez az amit tenned kell. Neville Pàsztor, ás ennek a
gyèlekezetnek, gondnokoknak, diakãnusoknak, nektek
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testvárek, ideje hogy fálretegyèk a vilàg bolondsàgàt, ideje
hogy minden màst fálretegyènk. Mi eleget làttunk most, amâg
pozitâvak vagyunk, biztosan. Ás a Jelet alkalmazni kell. Az
nálkèl, elvesztek; el kell vesznetek, ez az egyetlen dolog.
253 Ãh, ne çgy jäjjetek ässze, hogy azt mondjàtok, “Án hiszem
Ezt.” Menjetek Alà, menjetek Bele! [Egy nyilvànos
rävidhullàmç adàs-zavar hallhatã_Szerk.] Hogyan tesszèk?
“Egy Szellem àltal vagyunk belekeresztelve Jázus Krisztus
Testábe.” Mindenki higgye teljes szâvvel. Làtjàtok? Å nem volt
felelås egyárt sem aki nem volt Alatta.
254 Ki beszált? [Valaki mondja, “Ez egy rävidhullàmç ràdiã
volt, Branham Testvár.”_Szerk.] Rävidhullàm fentrål? [“A
hangszãrãn jätt.”] A hangszãrãn. Ott van bent nekik? Valakit
hallottam. [“Branham Testvár, án azt hiszem, hogy ez egy
rävidhullàm volt, ami ott bejätt.”] Rävidhullàm, igen. Ãh,
åk_å rà vannak kapcsolva. Azt hiszem hogy åk veszik^Ãh,
az autãkhoz? Bocsàssatok meg. Tudom hogy valaki mondott
valamit. Ás azt gondoltam, hogy valaki akart mondani nekem
valamit, ás åk nem ártetták meg, làtjàtok, ás ez az oka, hogy
án_án ezt mondtam amit mondtam. Làttam hogy
kärbenáztetek. Hallottam egy hangot. Azt gondoltam hogy
valaki felàllt, hogy mondjon valamit, ás nem tudtam hogy mi
volt az. Nos, nos, käszänäm.

De higgyetek, menjetek Alà!
255 Izràel nem azárt jätt ässze, hogy mondja, “Menjènk ma
mindnyàjan Gãsenbe. Fel fogunk utazni Gãsenbe. Szàlljatok
fel a teváitekre, ás mi vesszèk az äkrässszekeret. Ás visszèk a
Jonese-áket ide, ás âgy tovàbb, ás_ás a Goldbergáket, ás mind
odamegyènk_Gãsenbe. Ás tudjàtok mit? Mãzes fog ma
beszálni.” Nem ez volt az. Nem, uram, testvárem! Hanem, hogy
menj az a vár alà! Igen, valãban.

Nem beszálni Rãla; menj Abba!
256 Az egyikèk mondja, “Tudja Goldberg Çr, án tánylegesen
tudom, hogy ez az Igazsàg.”
257 “Igen, testvárem, hiszem, hogy ez az Igazsàg. Tudom, hogy
ez az Igazsàg.”

“Lavinski Çr, Än mit gondol errål?”
258 “Ez abszolçte az Igazsàg! Làttam Jehova Isten ereját
szãlni. Làttam azokat a bákàkat kijänni a fäldbål. Tudom,
hogy az nem tärtánt meg addig amâg å nem mondta, ás tudom
hogy ez Jehova Isten.” Nos, ez mind ragyogã.

“Kärèl vagy metálve?”
“Igen, uram!”
“Hâvå vagy?”
“Igen, uram!”
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259 Ás aztàn amikor hallotta Mãzes Pàsztort beszálni azon a
napon, azt mondta, “De neked az alà a vár alà kell menned,
mert Isten mondta, ‘A vár a jel.’ Az egy jel! Nem szàmât, hogy
mennyire hitted, mennyire vagy kärèlmetálve; ez egy szävetság
amit Isten adott Àbrahàmnak, ás âgy tovàbb, ez a szävetság. De
neked alà kell menned a vár alà, az egy jel, mert Å azt mondta,
‘Amikor làtom a várt, elhaladok.’ Izràelita, vagy bàrki!”

260 Ez felekezet, vagy nem felekezetek, bàrmelyik, a Vár alà
kell jännäd. Metodista, Baptista, Presbiteriànus, Pènkäsdi,
nem felekezeti, bàrmi vagy, ez egy egyánnek van. A Vár alà kell
jännätäk. Most ne csak beszáljetek Errål; vegyátek Ezt!
Hallgassatok ràm! Hallgassàtok ràm! Az Çr Neváben,
hallgassatok ràm! Làtjàtok? A Vár alà kell jänni!

261 Å nem volt felelås senkiárt aki nem a vár alatt volt. Isten
vilàgossà tette, hogy mindenki elveszik, aki nincs a vár alatt.

262 Hasznàljam az Å Igáit? Krisztuson kâvèl mind elpusztul.
Hogyan kerèlsz Krisztusba? Elså Korinthus 12, “Egy Szellem
àltal!”

263 Nem “egy kázràzàs àltal, nem egy tagsàg àltal, nem egy
felekezet àltal.” Ez az, amit åk csinàlni prãbàlnak.
Csinàlhatjàk azt.

264 “De mi egy Szellem àltal vagyunk mindnyàjan egy Testbe
belekeresztelve.” “Ha egy Mennybål jätt angyal bàrmi màst
tanât,” mondta Pàl, “legyen àtkozott.” Ez az Èzenet, gyere
Krisztusba!

265 Figyeljetek, bàrmely szemály a jelen kâvèl, Isten nem volt
felelås. Ás Isten nem felelås senki szemályárt, nagyárt vagy
kicsiárt, nápszeræárt vagy nápszerætlenárt, gazdagárt vagy
szegányárt, fogolyárt vagy szabadárt, fárfiárt vagy nåárt; Å nem
felelås senkiárt, aki nincs a Jel szävetság alatt. Å nem felelås.

266 Te azt mondod, “De Ã, Uram, án ezt tettem. Ärdägäket
æztem. Uram, án ezt tettem. Án_án prádikàltam az
Evangáliumot.”

267 “Tàvozzatok Tålem, ti gonoszsàgot cselekedåk. Soha nem
ismertelek benneteket.” Å csak a Jelet ismeri el.

268 Halljàtok Ezt? Mondjàtok, “Àmen.” [A gyèlekezet mondja,
“Àmen!”_Szerk.] Nos, tehàt ez rajtatok àll. Å^

269 Amint itt èltem az egyik napon az erdåben, ás a fiçk
csodàlkoztak, azt mondtàk, “Itt van kát nap, ás te nem^”
Mág egy mãkust sem låttem. Mondtàk, “Mi volt az oka?”
Làtjàtok, ez az, ami volt. Làtjàtok?

270 Mondta, “Helyezd ràjuk, ràjuk.” Mondta, “Te beszáltál_
beszáltál Velem errål.” Làtjàtok? Most ez a ti äletekben van.
Benne van.
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271 Å nem fog semmit elismerni csak azt a Szent Szellem
Szävetságát. Ás nem vehetitek a Szävetságet, ha nem vagytok
megmentve, megszentelve, ás aztàn belekeresztelve a Testbe. Å
nem fogja.

272 Esetleg egy utànzàsod van, jãl árezheted magad, ás
ugràlhatsz fel-ás-le, beszálhetsz nyelveken, tàncolsz a
Szellemben. Ennek semmi käze sincs Ahhoz. Halljàtok meg
Ezt, az Çr Neváben! Isten nem ismeri el azt. A pogànyok teszik
azt. Boszorkànyok teszik azt.

273 Azt mondod, “Án egy tudãs vagyok. Ezt teszem, azt, vagy
amazt.” Åt nem árdekli, hogy te mennyire vagy tudãs. Az ärdäg
is az, làtjàtok.

274 Å csak a_a Jelet ismeri el. Ez az ãra Èzenete! Ez ennek a
napnak az Èzenete! Ez ennek az idånek az Èzenete! Jázus
Krisztus Neváben, vegyátek Ezt!

275 Nem egy he-^helyettest, valamit amit az ärdäg fälád
helyezhet; mint egy szânlelt szeretet, amely egy embert a
feleságán kâvèl màs asszony szeretetáre visz, vagy a feleságet
valaki màshoz mellákesen, vagy valami ilyen, tisztesságtelen
dolog. Ez nem valãdi szeretet. Ez az ärdäg. Ezek az å munkài.
Valami, amit å prãbàlt neked nyçjtani helyette; egy ärämät az
ivàsra ás jãl árezni magad azon, âgy szãlva, “Lehangolt vagyok;
elmegyek ás veszek egy liter likårt ás elfelejtem azt.” Ez a
halàl.

276 Isten a te ärämäd. Isten a te eråd. Ismerni az Èzenetet,
ismerni az Igazsàgot, ez a mi elágságènk most. Å az án teljes
elágságem. Åbenne, minden amire szèkságem van, Åbenne van.
Ez a mi erånk. “Segâtságem az Çrtãl jän.” Ti Keresztányek,
názzetek Rà az ärämätäkárt, názzetek Rà eråtäkárt, keressátek
Åt a boldogsàgotokárt. Å az án bákesságem. Å az án ärämäm. Å
az án szeretetem. Å az án Áletem. Ez egy Szävetság, a Jel az
ajtãn!

277 Nem felelås egy szemályárt sem, egy szemályárt sem, nem
szàmât hogy ki vagy, Å nem felelås azárt, aki nincs Az alatt.

278 Ás emlákezzetek, az egász csalàd ässze volt hozva. Ãh,
nekem! Ãh, emlákezzetek!

279 Azt mondod, “Hàt, az án apàm egy prádikàtor. A
testvárem! A pàsztorom! Az án^” Ez igaz lehet szintán, de mi
a helyzet veled?

280 Emlákezzetek, csak akkor volt biztonsàgban, amikor a jel
be volt mutatva! Ha egy ember itt alatta volt, ás a fia kint volt
az utcàn, akkor å veszályben volt. Elveszett. Apja èdväzèlt.
Vagy, ha a fiç ideàt volt, ás apja odaàt, akkor az apja veszett
el. Csak a jel! “Amikor làtom a jelet, elhaladok felettetek.” Ez
az egyetlen dolog.
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281 Azt mondod, “Hàt, a fiam prádikàtor.” Ti anyàk
mondjàtok, “Nekem van a legjobb fiam, vagy a legjobb
lànyom. Mondom náktek, åk a legádesebb dolgok.
Betältekeztek a Szent Szellemmel, ás olyan szeretettel!
Engedelmesek. Soha nem làttam olyat!” Mi a helyzet veled,
mama?
282 Azt mondod, “Az án anyàm a legádesebb dolog. Tudom,
hogyha meghal, a Mennybe megy, mert neki valãban meg van a
Jel, Branham Testvár.” De mi a helyzet veled, testvárnå? Az
egász csalàdnak alà kell vitetni.
283 Fàradtak vagytok? [Gyèlekezet mondja, “Nem.”_Szerk.]
En^Tizenkátora van^Csak egy perc. Megszakâthatnàm, ás
este çjra elkezdem. [“Nem.”] De ha ti_ti vàrni akartok csak
egy kicsit tovàbb, akkor megprãbàlok most sietni. [“Àmen.]
Egyenesen behelyezem ezt. Mert azt hiszem, hogy ápp most,
amâg ti ennek a kenete alatt vagytok, jobb lesz, ha ápp most
veszitek. [“Àmen.”]
284 Csak amikor a Jel be van mutatva! Akkor az egász
csalàdnak a Jel, a Vár alatt kell lennie. Papa ás mama, tudom,
hogy áreztek. Nekem is vannak gyermekeim, èdväzèlve kell
làtnom åket. Án magamhoz beszálek ma. Làtjàtok? Vannak
testváreim. Van egy nåvárem. Vannak szeretteim. Án_án åket
is èdväzèlve akarom làtni. De, emlákezzetek, a Jel bemutatàsa
nálkèl, åk elvesznek. Szàmukra nincs feltàmadàs. Ez âgy van.
Eltàvoznak. Csak amikor a Jel be van mutatva!
285 Názzátek Jãzsuát, bàr lenne idånk olvasni. Jegyezzátek le,
Jãzsuá 2. rász; a hâvå Pogàny paràzna, Ràhàb.
286 Ãh, bàrcsak çgy kilenc ãra kärèl lenne. Szeretnám_
szeretnám ezt venni, ás csupàn megmutatni nektek, hogyan
volt ez ott, làtjàtok. [Gyèlekezet mondja, “Hasznàld ki az
idåt.”_Szerk.]
287 Ez a paràzna, Pogàny, figyeljátek, az egász csalàdja. Å egy
hâvå volt. Az egász csalàdjànak a skarlàt csâk alà, a jel alà
kellett mennie. Alà kellett mennièk, mert elvesztek volna. Åk
hallottak Isten haragjàrãl. Hallottak Isten jeleinek ás
csodàinak a bemutatàsàrãl az Å nápe käzätt, ás el kellett
fogadniuk. El kellett, hogy fogadja. Isten, a pusztâtã angyal
jätt. Åk tudtàk ezt. Ás Jãzsuá volt az az angyal. Åk voltak a
sorban.
288 Ás âgy van minden nemzet a vilàgban, Isten Itáletánek
soràban!
289 Ez a kis äreg paràzna, å hallotta. A hit hallàs àltal jän! Azt
mondta, “Az egász orszàg zavarodott miattok.” Ez âgy van.
290 Nos, a kámek akik oda be lettek kèldve, hogy
intázkedáseket tegyenek, ás âgy tovàbb, az asszony megbecsèlte
azokat a fárfiakat. Ás å, å èdväzèlni akart. Azt mondta,
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“Tudom, hogy a ti Istenetek Isten, ás hallottam, hogy milyen
nagy dolgokat tett. Tudom, hogy mit tett Og-gal, ás tudom,
hogy mit tett Å a kèlänbäzå nemzetekkel. Ás làtom hogy azok
akik elfogadjàk Åt èdväzèlnek, ás akik nem fogadjàk el Åt
elpusztulnak. Ás án álni akarok,” mondta. Ãh, nekem! Ime itt
van. “Án álni akarok.” Mert åk ápp^
291 Figyeljetek, Jerikã hallotta, hogy Isten mit tett, de åk nem
akartàk elfogadni a figyelmeztetást.
292 Ás nincs egy felekezet ebben az orszàgban kärben, amely
nem hallotta volna hogy mit tett Isten. Nem akarjàk elfogadni
a figyelmeztetást.
293 Az Å nagy ereje ás a jelek be lettek mutatva. Amit Å tett,
egyenesen àtment a Holt Tengeren, mintha az szàraz fäldän
lett volna. Å okozott, Å teremtett dolgokat, ás kászâtett
bákàkat, ás tetveket, ás bolhàkat, hogy a levegåbe menjenek;
teremtette azokat az Å Igáje àltal, az Å prãfátàjàn keresztèl. Ez
nem volt titok. Åk tudtàk azt.
294 Ás Ràhàb mondta, “Án hallottam ezt. Nem akarok elveszni
ezekkel a hitetlenekkel. Nem, uram!” Tudta hogy âtáletnek
kellett azt kävetni, mert åk egyenesen vonalban voltak. Az
asszony tudta azt. Tehàt, åk kászâtettek szàmàra egy
kimenekedási utat.
295 Hinnièk kellett, hogy az å sajàt nagy Jerikãi felekezetèk
kápes ellenàllni Isten haragjànak, làtjàtok, az å sajàt nagy
felekezetèk.
296 Ez az, amit sokan käzèlènk gondolnak ma. “Ãh, Isten
biztosan nem fogja azt megtenni.” Ez az, amit Sàtàn mondott
Ávànak. “Ãh, Isten biztosan nem fogja.” Meg fogja, mert Å
mondta, hogy Å meg fogja tenni, làtjàtok, ás ez az Å Igáje. Igen,
uram.
297 “Ha egy ember nem szèletik!” “Ás ezek a jelek kävetik
azokat, akik szèlettek!” Làtjàtok? “Ebbål tudja meg minden
ember, hogy ti az Án tanâtvànyaim vagytok,” ás âgy tovàbb,
làtjàtok. Rendben, meg akarta tenni. Ãh!
298 Mi tärtánt? Most åk be voltak zàrva. “Nem fog itt ábredás
tärtánni. A mi felekezetènk nem fog ilyent tàmogatni. Ilyen
ártelmetlenságet nem engedènk meg käzättènk. Megtiltom,
hogy bàrki käzèletek elemenjen arra az ässzejävetelre.” Hah!
Jerikã pontosan a kàrhozottak vonalàban!
299 De valami magnãszalagos fiç be kellett, hogy lopãzzon
valahol, az elåre elrendelt magárt. Åk belopãztak az asszony
hàzàba ás lejàtszottak náhàny szalagot. Å sajàt_sajàt hàzàt
egy gyèlekezettá tette, hogy befogadja az èzenetet.
300 Mág mindig meg van nekik, tudjàtok. Az Èzenet eljutott
mágis az elåre elrendelt Maghoz. Mi nem tudjuk hogyan jutott
oda, de Az odajutott, hogy az Igaz ne vesszen el az
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igazsàgtalannal. Isten gondoskodik errål ma. Igen, valahogy Az
belopãdzik. Nem tudjuk hogyan. Noha åk nem tàmogatjàk Azt,
de van ott kint náhàny Mag, amely elåre el van rendelve.
301 Bàrki, aki valamit is tud a Bibliàrãl tudja, hogy az a
paràzna elåre el volt rendelve. Biztos, hogy el volt! Å nem^A
Biblia mondta, “Å nem veszett el azokkal akik nem hittek.” Ez
âgy van. Hanem å hitte az ãra èzenetát.
302 Ás Isten adott neki egy jelet, az Å hârnäkei àltal. Mondtàk,
“Vegyál egy bâbor, väräs szalagot ás käsd a te^” Mondtàk,
“Emlákezz, ha nem kätäd a szalagot oda, vagy nem hagyod ott,
ami àltal mi megmenekèltènk, akkor mi nem vagyunk
felelåsek az eskènkárt.” Ás mondtàk, “Ha kint vagytok alãla,
nem vagyunk felelåsek.” Ãh, nekem! [Branham Testvár
hàromszor ässzecsapja a kezeit_Szerk.] “Ràhàb, minden elåre
elrendelt mag itt bent, menjetek oda ki ás keressátek åket.
Vegyátek papàtokat, mamàtokat! Mert mi ápp kijättènk a
jãvàtátel alatt, lent Egyiptomban, ás mindenènk amink nem az
alatt a jel alatt volt, elveszett. Ràhàb, án adok neked egy jelet.
Ez egy jel. Ás án mondtam az Çr Neváben, mint hogy
mondjam, ha ezt odateszitek! Án ismerem ezt a hârnäkät.
Ismerem a harag angyalàt, Jãzsuát. Å Isten pusztâtã hârnäke.
Ismerem åt, ás å tudja, hogy ott kell lenni egy jelkáp jelnek. Ás
ti akasszàtok azt oda, ás án biztosâtalak benneteket. Án
megeskèszäm.” Ás Isten megeskèdätt, szintán, hogy ami kâvèl
van, az elveszik, ás mindaz ami alatta van az álni fog.
303 Ás most, ugyanaz az eskè ma, ugyanaz a dolog, làtjàtok,
“Nem engedlek benneteket azokkal elveszni, akik nem hiszik
az Èzenetet.” Ás åk^
304 Az asszony hallotta a megtett cselekedeteket, ás hitte azt.
De, amikor, å volt^Å ás az apja, ás egy pàr testváre, vagy
valami, voltak az egyetlenek, akik hitták, az egász vàrosbãl.
305 Làtjàtok, hogy milyen kevesen vannak? Csak egy itt ás ott,
egy kis csalàd fog kijänni egy àllambãl. Igy van? [Gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Pontosan most, itt mi tányeket
beszálènk. Mi^Ha ti làtni fogjàtok hogy mi az elåkáp, akkor
elåszär làtnotok kell hogy mi volt a káp. Làtnotok kell, hogy mi
az àrnyák, aztàn tudjàtok, hogy a valãdi dolog hogyan fog
kinázni. Làtjàtok?
306 Az Å ereje be lett mutatva. Az âtálet van soron. Hinnènk
kell azárt, hogy èdväzèljenek. Igen, uram. Ás ezek a kis^
307 Ezek az emberek bementek oda, ezek a hârnäkäk, ás_ás
elkaptàk az elåre elrendelt magot, akik hittek. Az asszony
gyèlekezetnek hasznàlta a hàzàt, hogy befogadja ezeket a
hârnäkäket. Åk nem engedták volna azokat az å
gyèlekezetèkbe. Nem, uram. Làtjàtok? Tehàt az asszony^
308 Åk nem engednánek titeket sem. Kirçgnak benneteket ha
bàrmit mondtok Arrãl. Igen. Làtjàtok?
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Mindenki ott volt nekik az asszony vàrosàban, akik hittek,
a jel alatt.

309 Ez pontosan az, amit mi jobb ha teszènk ma. Ha azt
akarod, hogy valaki a szeretteid käzèl èdväzèljän, akkor jobb
ha beviszed åket most azonnal. Làtjàtok?

310 Amikor Isten haragja elpusztâtotta azt a nagy vàrost, a
jelkáp jel biztonsàgban tartotta az å hàzàt. Àmen. Mi? A jel
rajta volt az å jelkápán^Vagy a jelkáp volt az å hàzàn,
amikor a vàros täbbi tásze fäldig ràzkãdott. Mi volt az? Mi volt
az? Jãzsuá, az Isten hârnäke! Maga Isten elismerte az Å
hârnäkánek èzenetát. Àmen! [Branham Testvár kátszer
ässzecsapja a kezát_Szerk.] Ez bizonyâtotta azt! Ez
bizonyâtotta azt. Åk elismerták az èzenetet. Å elismerte az Å
hârnäkánek èzenetát. Ás amikor a vàros ässzes täbbi rásze
leomlott, ott àllt Ràhàb skarlàt jele az ajtã fälätt, ás a täbbi
elveszett.

311 Aztàn a pusztâtã angyalok egyenesen odamentek ás
elpusztâtottak mindent, ami a vàrosban volt, mág egy darab
ingãsàg sem maradt. Valaki egy ingãsàgot kivett, el kellett
vesznie azzal, a felekezetbål. Az egász dolgot vette ás
elpusztâtotta! “Àtkozott legyen az az ember aki valaha is
megprãbàlja azt felápâteni. Az å elsåszèlättje meghal, amikor
elkezdi,” ás âgy tovàbb. Isten ilyen mãdon megàtkozta azt, a
nagy dolgot, amely visszautasâtotta a ke-^kegyelemnek ás
irgalomnak èzenetát, azt gondoltàk, hogy biztonsàgban
vannak.

312 Sok ember gondolja ma, “Mert án a gyèlekezethez
tartozom, biztonsàgban vagyok.” Ne higyjetek ilyen
ártelmetlenságet.

313 Amikor, “A vár egy jelèl lesz nektek.” A Szellem most a Jel
nektek, az Álet ami a Várben volt.

314 Ugyanaz, gondoljuk meg azt, ugyanaz a jel, amit åk
Egyiptomban hasznàltak, ugyanaz az áletjel, amely
Egyiptomban volt, Egyiptomban volt, Isten ugyanazt a
szimbãlumot hasznàlta ott. Jãzsuá, Jázusnak täkáletes kápe, hæ
volt annak a jelnek amit az å hârnäkei prádikàltak. Jãzsuá,
amikor å ezt mondta, mondta, “Ne árintsátek ezt a hàzat, vagy
bàrmit abban. Ez az Çrnak van megårizve.” Àmen!

315 Egy Pogàny, egy paràzna, egy utcalàny, de å hallotta ás
hitte, ás alkalmazta a jelet.

316 Nem szàmât, hogy mennyire vagy belegärnyedve a bænbe,
mit tettál, annak semmi käze nincs ehhez. Alkalmazd a Jelet.
Az a szàmodra van. Ha azt árzed a szâvedben, hogy valami
ràngat, akkor Az szàmodra van. Alkalmazd a Jelet! Ás a nagy
Jãzs-^
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317 A Jãzsuá szã jelentáse “Jehova Megmentå.” Ugyanâgy Jázus
jelentáse “Megmentå.” Ás, Jãzsuá, amikor megtudta hogy az å
hârnäkei^
318 Az å hârnäkei visszatártek, ás azt mondtàk,
“Engedelmeskedtènk az utasâtàsaidnak. Ás talàltunk ott egy
asszonyt, amikor mi lejàtszottuk a szalagokat, tudod.
Talàltunk egy asszonyt, aki hitt. Ás mondtuk neki, hogy
mindenki aki bejän a väräs jel, a jel alà, az fogja jelenteni.
Most án ezt prádikàltam. Tiszteletbe fogod ezt tartani Jãzsuá?”

“Azárt kèldtelek, hogy ezt tedd.” Àmen.
319 Ás aztàn, amikor ezt Isten tiszteletben tartotta, a hàz soha
nem dålt ässze. Ás aztàn, amikor Jãzsuá ott àllt ás megadta a
jelet, hogy az egász dolgot elpusztâtsàk, egyenesen odament, ás
Ràhàb ás az å ässzes nápe egyenesen àlltak, ás az å ässzes
tulajdonuk, àmen, àmen, minden tulajdonuk a hàzban volt
biztonsàgosan. Csak ott àlltak, ás nem kellett kináznièk az
ablakon. Olvashattàk a Szentâràst mialatt a csata folyt.
320 Az asszony egyenesen visszjätt ás udvarolt, udvarolt a
hadsereg generàlisànak, ás fel lett nevelve, ás feljätt
Betlehembe, ás az å rásze ki lett nekik osztva. Ás å vilàgra
hozott egy^vilàgra hozott egy hâres fiçt, ás ez a hâres fiç
vilàgra hozott egy màsik hâres fiçt, ás az a fiç vilàgra hozott
egy màsik hâres fiçt, mâg vágèl a nagy, hâres Fiç eljätt. Áppen
akkor ott lent, ás vágig àt Obeden, ás àt Isain, ás vágig le
Dàvidba. Ez âgy van, a paràzna Ràhàb, azárt mert å hitt a
hârnäknek. Å alkalmazta a jelet, ás az å hàza meg lett mentve,
màskápp å elveszett volna ott lent, ahol volt.
321 Most figyeljetek nagyon. Ãh, mondjàtok, felismeritek ezt?
Mind, akik azalatt voltak Egyiptomban, èdväzèltek. Mind akik
azalatt voltak Jerikãban, èdväzèltek. Mind akik Az alatt
lesznek, èdväzèlnek ma. A vár-kätás, bàràny vár, ez Jázus
Krisztus jelkápe.
322 A Zsidã-levál 13:10 ás 20. Nekem nincs idåm ezt olvasni.
Jegyezzátek le. Olvasni akartam. Ezt çgy hâvjàk, hogy “az
äräkkávalã szävetság.” Jázus Krisztus Várát “az äräkkávalã
szävetságnek” hâvjàk. Igen, uram! “Äräkkávalã szävetság.”
323 Miárt nem volt az “Äräk szävetságnek” nevezve? Azárt
mert az nem lesz Äräk. Amikor mi meg vagyunk vàltva, akkor
mindennek váge. Ez egy äräkkávalã, aminek jelentáse, “egy
bizonyos idåmennyiság,” amâg az idånek váge lesz. Soha nem
lesz egy màsik. Amikor az idå lejàr, akkor nekènk nem lesz
szèkságènk szävetságre. De amâg az idå le nem jàr, nekènk
szèkságènk van a szävetságre.
324 Most emlákezzetek, a Zsidã-levál 13:10-20, egy “äräkkávalã
szävetság.” Isten Vár-kätás âgárete szabaddà tesz bennènket a
bæntål. Àmen! Åbenne nincs bæn; bæn, änzás, test.
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325 Imàdjàtok Åt, ás mutassàtok be az Å megâgárt ereját! Isten
Vár-kätás, jel-kätás, szävetság nápánek megvan Jázus Krisztus
Szelleme itt bent, hogy “Aki hisz Ánbennem, azokat a
cselekedeteket, amelyeket án teszek, å is fogja tenni,” a
szävetság bemutatàsa. Làtjàtok?
326 Çj Testamentum! A Testamentum jelentáse: “szävetság.”
Ez âgy van, nem igaz Doktor Vayle? A Testamentum jelentáse
“szävetság.” Az Çj Testamentum jelentáse “az çj szävetság.”
Az Ã Testamentum volt a rági, a bàràny alatt, hogy az álet nem
tudott visszajänni a hâvåre. Az Çj testamentum az Isten
Bàrànya volt, ás az Å Álete visszajän rànk. A Vár Álet!
Làtjàtok? A Vár az Álet az Çj Testamentumban, làtjàtok, az
Álet a Bàràny Várábål van, amit az Çj Testamentum jelent, çj
szävetság.
327 Hogy Isten, “Azok utàn a napok utàn beârom az Án
tärványeimet az å szâvèknek hçstàblàjàra.” Làtjàtok?
Làtjàtok? “Nem a kåtàblàkra, ás nem egy bàràny váre,
amelyrål azt kellene mondanod, ‘Igen, nekem_nekem a vár itt
van rajta, most mit mond ez, hogy tesz?’ De a te szâved
tàblàjàra, làtjàtok, a Szellem szävetságát fogom csinàlni a
náppel.”
328 Ás Ez bemutatja az Å ereját. Jànos 14:12 ezt mondja, “Aki
hisz Ánbennem, azokat a cselekedeteket amiket án teszek, å is
fogja tenni.”
329 Çj Testamentum “çj szävetság,” çj Álet, mutatja, hogy
Jázus ártènk minden kävetelmánynek eleget tett, amit Isten
kävetelt, hogy bennènket çjra, igazàn Isten fiaivà ás lànyaivà
tegyen a Vár alatt, ahol nincs täbbá kàrhoztatàs.
330 Rãma 8:1, “Azárt nincs täbbá kàrhoztatàsuk azoknak akik
bent vannak,” nem azoknak akik hiszik Azt, “azoknak akik
Krisztus Jázusban vannak, akik nem test szerint jàrnak, hanem
Szellem szerint. Ás az Án Beszádem Szellem ás Álet.” Làtjàtok?
Ãh, bàrcsak vehetnák ebbål egy támàt ás egy pàr tovàbbi ãràt
maradhatnák ennál. De àtsietènk ezen, làtjàtok.
331 Nincs täbbá kàrhoztatàs, a bæntål szabadon, a vilàg
gondjaitãl szabadon, semmi kàrhoztatàs. Miárt? “Azoknak
akik egy Szellem àltal bele lettek keresztelve egy Testbe.” Ott a
Bàràny Váre alkalmazva lett. A Menny Istene elfogadott táged,
ás a te^Az Å Álete benned van, ás ti Isten fiai ás lànyai
vagytok.
332 A ti jellemetek Isten jelleme. Mi ez, egy gyerekjàták? Nem,
uram! Isten az âtálet Istene. Å a helyesság Istene. Ennek sorban
kell lenni. Semmi màs nem fog menni. Ez a fajta jellem
vagytok ti, mert ti az Atyàtok jelleme vagytok. Làtjàtok?
333 Mi? Az álet, názzátek meg amikor (az) az álet el lett váve a
várárt. Làtjàtok? Maga az álet el van váve. Làtjàtok? Az álet, el
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van váve, a várárt. Làtjàtok? A vár alaklmazva lett, ás az álet
akkor nem jähetett a hâvåre, mert az àllat álete volt. Nem az
álet^
334 De, làtjàtok, egy emberi lány helyett, az egy szuper, szuper,
szuper emberi Lány volt. Làtjàtok? Ás ez most az emberi lányt
nem csupàn egy emberi lánnyá teszi, hanem å Istennek egy fia
ás lànya, a szuper, szuper, szuper, szuper, szuper Álettål, amely
Åbenne volt, az visszajän ràtok; ás àtvàltoztat benneteket egy
bænäsbål, ás a vilàg dolgaibãl, egy gyèlekezeti tagbãl, ás egy
felekezetbe jàrãbãl, egy çjjàszèletett Keresztánnyá betältve a
Szellemmel; Isten Álete egyszeræen ämlik belåletek, mint
szikràk egy èllårål, amint jàrtok, eránnyel telve, ás szeretettel,
ás làgysàggal, ás ahogy a Szent Szellem mozog, szãl. Ãh,
nekem! Ime itt van. Ás a (mivel?) az Èzenet hallàsàval, figyelve
a Tæzoszlopot, ás az àldott bizonyossàgot, “Àltalmentem a
halàlbãl az Áletbe.” Figyeljetek, azárt, nincs egyàltalàn
kàrhoztatàs.
335 “Ha szâvènk nem kàrhoztat bennènket, akkor meg vannak
a káráseink, làtjàtok, mi tudjuk.” De ha bæn van a szâvènkben,
akkor az kàrhoztat bennènket, mi_mi esetleg mág el sem
kezdtèk. Làtjàtok? Szabaddà kell lennetek a bæntål. Ás az
egyetlen mãdja, hogy a bæntål szabad lehetsz, hogy Åbele
mász. Ez az egyetlen befedezáse a bænnek, Krisztus.
336 Emlákezzetek, a szävetság Vár, a szävetság Vár nincs
elismerve a Jel nálkèl. Nem teheted. Nem fogod. Azt mondod,
“Hàt, án_án meg vagyok szentelve dolgoktãl.” Az nem a Jel. A
Szellem az, a Jel, Krisztus Szelleme rajtatok. Higyjátek el ezt!
337 Most, figyeljetek, az Ige biztosât bennènket az âgáretrål.
Ezek itt mind a támàk, amelyeket lejegyeztem itt. Egász nap
csak errål prádikàlok, çgy tænik, làtjàtok, errål. Làtjàtok? Az
Ige biztosât bennènket az âgáretrål, mert Ez az âgáret. Az Ige az
Igáret, ás az Ige Isten, ás az Ige a_a miánk. Ás mi az Igává
vàlunk, ás az Ige mi leszènk. “Ás ha Bennem maradtok, ás az
Án Beszádeim bennetek,” akkor, làtjàtok, az egász egyszeræen
egy nagy csalàddà vàlik. Làtjàtok? Biztosât bennènket. Mert
miárt? Nos, az belålènk egy rász. Làtjàtok? Làtjàtok? Làtjàtok,
Ez rászènká vàlik. Micsoda táma! Rendben. Biztosât
bennènket, az âgáret.
338 A Jelkáp annak a jele, hogy a vàsàrlàs el lett vágezve ás el
lett fogadva. Nos, nem kaphatjàtok meg a jelet a vasçti
menetrål, amâg ki nem fizettátek az àràt; ás az egyetlen mãdja
annak, hogy kifizessátek az àrat, a fizetás. Ez âgy van. Mi?
Higyjátek Ezt. Fogadjàtok el Ezt. Az Isten egász Igájánek valã
engedelmesság jogosât benneteket a Jelre. Teljes
engedelmesság! Nem Annak egy rásze, ameddig a te
felekezeted elmegy, hanem az egász. Teljes engedelmesság az
Igánek, ami Krisztus, behoz táged Krisztusba.
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339 Most mi lenne, ha te csupàn bent lennál, de làbaid
kilãgnànak? Mi lenne ha te egászen bent lennál, kezeiddel kint
lãgva? A legtäbb rászènk bent, de a szâv kint lãg? Làtjàtok?
Làtjàtok? A szâv mág a vilàgban van? Làtjàtok? De mi ezt nem
tesszèk.
340 A teljes, egász engedelmesság táged ás az Igát Egyá tesz. Ti
hiszitek Azt, minden pontjàt. Ás Annak egásze bennetek van,
ás ti figyelitek Azt, amint rajtatok keresztèl munkàlkodik.
341 Nem egy csomã viselkedássel jàrkàltok kärbe. Làtjàtok?
Keresztányek vagytok. Nem szàmât, hogy bàrki mit mond, åk
soha nem árintenek meg titeket. Krisztusban vagytok.
Biztonsàgban vagytok amennyire csak lehet.
342 Amikor a halàl kopog az ajtãn, nincs ereje, làtjàtok,
egyàltalàn nincs. Miárt? Egyszeræen kiláp innen Oda be.
343 A kor semmit nem jelent. Eltàvoztatok a korbãl. Az
Äräkkávalãsàgban vagytok, mert Åbenne vagytok. Å Äräk.
Semmit nem jelent, hogy fiatal, vagy äreg, käzápkorç, vagy
bàrmi vagy. Száp, csçnya, alacsony, kävár, ami, nem szàmât
semmit. Nem.
344 Nem mász kärbe, ás mind ezek a täbbi dolgok. Ti, ti
azokbãl eltàvoztatok. Halottak vagytok. Áletetek el van relytve
Istenben Krisztuson àt. Be vagytok oda pecsátelve a Szent
Szellem àltal, Krisztusban jàrva. Krisztus az egyetlen cál amit
làttok. Az minden. Egyedèl az, jàrjatok. De, ãh, nekem! Nem
csoda, hogy azt a kis áneket szoktuk ánekelni!

Tätsd be az utamat minden nap szeretettel,
Amint a mennyei Galambbal jàrok;
Hadd menjek mindig, egy ánekkel ás egy

mosollyal,
Tältsd be^

345 Hadd legyek egy testvár. Hadd áljek annak páldàjàn, amit
Krisztus mondott, hogy egy ember legyen. Hadd legyek
testváre a testvárnek, testváre egy testvárnånek. Hadd legyek
egy_egy lelkász a lelkásznek. Hadd legyek páldàja a
páldàknak. Hadd mutassam meg a vilàgnak, hogy ez az Ige
Krisztus. Az egyedèli mãdja, hogy ezt tehetem, hogy Åbele
megyek. Mert, án magam azt nem tehetem, te nem teheted. De
hadd legyen az Ige ás te Egy, akkor Az Änmagàt kiáli. Ti Jázus
Krisztusnak egy jàrã levele vagytok, amikor Å teljes irànyâtàst
kap, a te irànyâtàsodat, hogy minden Igát megtegye.
346 Ha Å âgy jän, “Án Ezt akarom tenni,” ás te azt mondod,
“Nem, nem, án nem hiszem Azt,” làtod, te mág nem vagy az
Igáben. Làtjàtok?
347 Teljes, most figyeljetek, teljesen most, teljes engedelmesság
az Isten egász Igájáhez jogosât fel bennènket a Jelhez. Aztàn
amikor fizetènk, imàdkozunk, akkor nekènk meg kell lenni a
Jelnek, hogy azt bemutassuk az imànkkal.
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348 Ha azt mondod, “Imàdkozom, Uram, de valãjàban nekem
nincs^” Hàt, te nem. Áppçgy be is fejezheted, làtod,
hogy^Elåszär menj, ás vedd a Jelet, làtod, mert az a Jel az,
amit Å elismer. Làtjàtok? Igen, uram!
349 Amikor imàdkozunk, akkor nekènk be kell mutatni a Jelet,
“Uram, án engedelmeskedtem Neked teljesen. Megbàntam
bæneimet. Árzem, hogy Te megbocsàjtottàl nekem.
Megkeresztelkedtem a Jázus Krisztus Neváben. A Szent
Szellem rajtam van. Most szèkságem van bizonyos dolgokra a
Te dicsåságedárt. Uram, án kárem azt. Az most az enyám.”
Ekkor valami lehorgonyoz itt hàtul, “fju-fju,” az a tiád. Ez
megteszi. Akkor mindennek váge. Mindennek váge. El van
intázve. “Án kárem ezt. Án kárem azt. Nekem kell az. Làtjàtok?
Làtjàtok? Án_án ezt a te Dicsåságedárt kárem.” Làtjàtok? Hàt,
ez az, akkor Å egyszeræen odaadja neked. Akkor te tudod, hogy
az a tiád. Ez a mãdja ahogy ez van, a gyermekeink, ás âgy
tovàbb, mi alkalmazzuk a Várt, hisszèk azt. Ez minden.
Rendben.
350 Mit tesz Å akkor? Amikor te be tudod mutatni a Jelet az
imàddal, akkor Az megmutatja, hogy teljesen engedelmes
voltàl Isten egász Igájánek. Amikor te megkaptad a Jelet, az
megmutatja hogy engedelmeskedtál minden Igánek. Akkor te
ás az Ige egy vagytok, te csupàn azt a dolgot káred ami te vagy.
Làtjàtok? Làtjàtok? Akkor hàt, te tudod.
351 Ha án azt mondom ennek, “Káz, engedelmeskedj nekem,
nyçljàl ki a zsebkendåárt!” Az megteszi. Làtjàtok, a káz
engedelmeskedett nekem. Miárt? Az nekem a rászem. Làtjàtok?
352 Aztàn akkor amikor te ás az Ige eggyá vàltok, minden
âgáret, dicsåság Istennek, minden âgáret a tiátek.
Engedelmeskedik nektek. Akkor ti figyelni akarjàtok, hogy mit
akartok tenni. Nem tennátek bele a kezeteket a tæzbe, csak
azárt, hogy ezt mondd, “Názzetek engem hogy ezt teszem.” Ãh,
nem, nem! Làtjàtok? De ha van ott valami abban a tæzben,
amiárt nekem ki kell nyçlni azárt, akkor engedelmeskedni fog
nekem. Làtjàtok? Làtjàtok? Ez âgy van. Làtjàtok, ti vigyàzni
akartok, hogy mit tesztek.
353 Ez az oka, hogy a Szent Szellem szækäsen ad ki, ás dolgok,
tudjàtok mire gondolok, mert náhàny^Nem akarjàtok
hogy^Istennek egy valãdi szolgàja nem mutatvànyozik
Azzal, làtjàtok. Ez az. Ez egy mutatvàny csinàlàs.
354 Amikor mi imàdkozunk, mi bemutatjuk a Jelet. Az
megmutatja, hogy mi teljesen engedelmeskedtènk.
355 Pàl elmondja nekènk, hogy, “A vár beszál.” Hogy,
mindenki tudja, hogy a vár az maga tánylegesen nem tud
beszálni. Az egy vegyi forma. Igy van ez? Hànyan tudjàtok ezt?
[A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] De hànyan tudjàtok,
hogy a vár beszál? [“Àmen.”] Ha le akarjàtok ezt jegyezni,
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I.Mãzes 4:10. Isten mondta, “Mi van a testváreddel?” Mondta,
“Az å váre ellened kiàlt a fäldrål.” Àmen! Igy van ez? Az å váre
beszál. Hallelujah! [Branham Testvár hàromszor tapsol a
kezável.] Isten mondta, “Mi van åvele?”

Å mondta, “Hàt, årzåje vagyok án a testváremnek?”
356 Mondta, “Az å váre kiàlt. Az å váre kiàlt.” [Branham
Testvár hatszor kopog a szãszáken_Szerk.] Az egy jel. Az egy
jel, hogy å meg lett älve. Váre kiàltott åellene.
357 Most, ha veszitek az I. Mãzes 4:10-et, azutàn a Zsidã-levál
12:24-et kezdjátek olvasni. A Zsidã-levál 10. 12-4. Mondta,
“Jázusnak a Váre jobb dolgokat beszál mint az Àbelá.”
358 Làtjàtok, Àbel, å egy igaz ember volt. Å meghalt. Å
àrtatlanul meghalt, mert å az Çtban volt. Å az Çtban volt, ás
kiàllt azárt a valãdi kinyilatkoztatàsárt, ami neki volt. Å
beszált. Å felkiàlltott! Àbel igazsàgos váre felkiàlltott Kain
ellen.
359 De Jázus Krisztusnak a Váre nem csupàn felkiàlltott,
hanem Az megvàltott. Àmen! “Az jobb dolgokat beszál.” Az
benneteket fiakkà ás leànyokkà tesz. Elrejt benneteket az Isten
haragjàtãl. Làtjàtok? Àbel váre nem tudta elrejteni Kaint,
làtjàtok, de Jázus Váre el tudja. Àmen!
360 Tehàt, äreg Kain, jäjj ki ma, ha te ez Ige ellen egy èldäzå
voltàl, ás azt mondod, “A csodàk napjai màr elmçltak. Ez a
Dolog mind ártelmetlenság, ás egyebek.”
361 Ez felkiàllt, làtjàtok. Jázus Krisztusnak a Váre felkiàlt, de
Abban bocsànat van, ha elfogadod Azt. Bàrcsak idåzhetnánk
egy kicsit ezen, làtjàtok, “A Vár jobb dolgokat beszál.”
362 Higyjetek a biztonsàgárt. Azutàn alkalmazzàtok, làtjàtok.
Higyjetek ár^Itt van az, amiárt ti hinni akartok. Làtjàtok, ti
a sajàt biztonsàgotokat akarjàtok. A biztonsàgotokárt hisztek,
ás azutàn alkalmazzàtok a Jelet az egász csalàdárt. Làtjàtok?
Te azt mondod, “Hogyan tehetem án ezt?” Igányeld Azt! Ha az
munkàlkodott rajtad, akkor te ás az Ige eggyá vàltok. Àmen!
Àmen! Làtjàtok? Làtjàtok, Ez mindkettåtäk szàmàra
munkàlkodik. Te ás az Ige egy vagytok, azutàn alkalmazzàtok
Azt a gyermekeitekre, alkalmazzàtok Azt a szeretteitekre.
363 Amint Ràhàb tette, å alkalmazta a jelet az å apjànak,
alkalmazta azt az å anyjànak, alkalmazta az å testváreinek ás
testvárnåinek, ás mindannyiukat bevitte.
364 Te alkalmazod Ezt âgy szãlva, “Uram, án megyek a fiam
utàn. Megyek a lànyom utàn. Igánylem åt! ‘Sàtàn, engedd åt
szabadon!’ Án megyek utàna. Alkalmazom a Jelemet, a Szent
Szellemet. Ã Szent Szellem, aki bensåmben álsz, ragadd meg a
lànyomat ott. Most megyek hozzà, a Te keneteddel rajtam.” Å
meg fogja tenni. Àmen.
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365 Ez az amit åk Egyiptomban tettek. Ez az amit åk Jerikãban
tettek.
366 Ha akartok olvasni egy màsikat, Apostolok Cselekedete
16:31. Pàl azt mondta a szàzadosnak, “Higgy! Án vagyok az ãra
hârnäke. Higgy az Çr Jázus Krisztusban, te ás a hàzad nápe
èdväzèlni fogtok.” Igy van ez? Higgy a hàzad szàmàra, hozdd
åket mind alà. “Most làttad a Mennynek Istenát, amint egy
csodàt tett. Ez az âtálet elått van. Hiszed ezt?”

“Igen! Mit tehetek?”
367 Azt mondta, “Kelj fel ás keresztelkedj meg.” Pàl kivitte åt
ás megkeresztelte, âgy szãlva, “Most higgy az Çr Jázus
Krisztusban, ás te ás a hàzad èdväzèltäk.”
368 Mit higgyetek? Higgyátek az Çr Jázus Krisztust, a
hàzatokárt, alkalmazzàtok a Jelet hàzatok szàmàra.
369 Akkor mit teszel, amikor Azt a te hàzadra alkalmazod?
Eltàvolâtod az ässzes szemetet. Veszed az ässzes rävid
szoknyàt, ás rävidnadràgokat, ás kàrtyàkat, ás cigarettàkat, ás
televizâãkat, ás az ässzes täbbit, ás kirçgod azokat az ajtãn,
amikor mász, hogy alkalmazd a Jelet; azokárt nem fog
hallgatni. Igen, uram. Mindent vegyál ki. Az ässzes tàncot, ás
partikat, ás rock-and-roll-t, ás rági käzänságes çjsàgokat, ás a
vilàgbãl valã anyagokat, rçgd ki azokat az ajtãn, âgy szãlva,
“Kitisztâtjuk ezt a helyet kärbe itt.”
370 Amint Jàkãb tette, szãlt, mondta a feleságánek ás
mindannyiuknak, azt mondta, “Mossàtok ki ruhàitokat ás
mindent. Tegyátek fálre az isteneket. Àmen. Jã-^
371 Tudjàtok mit mondott Jãzsuá mielått àtkelt? Azt mondta,
“Mossàtok ki ruhàitokat; ne menjetek feleságeitekhez, ás âgy
tovàbb, ás kászèljetek el, mert hàrom napon belèl àtkelènk a
Jordànon.” Àmen. Å elkászèlt, alkalmazta a jelet. Àmen. Ez az.
372 Kászèljetek el. Alkalmazzàtok Azt. Higgyátek Azt.
Tisztàlkokodjatok meg. Engedjátek, hogy gyermekeitek,
engedjátek hogy csalàdotok, engedjátek hogy szeretteitek
làssàk Azt bennetek. Ez âgy van. Ez hatni fog. Igen, uram!
373 Azutàn alkalmazzàtok a Jelet imàban, meg-meg-
megfontolàssal, hittel. Alkalmazzàtok Azt olyan szeretettel, ás
âgy tovàbb, amâg tudjàtok, hogy az, hogy az meg fog tärtánni.
Ez minden. Alkalmazzàtok Azt bizalomban, hittel, hogy Az
segâteni fog. Amikor beszálsz ahhoz a gyermekhez, amikor
beszálsz a fárjedhez, beszálsz a feleságedhez, beszálsz ehhez a
szerettedhez, higgyed, hogy Az segâteni fog. Csak àllj ott, ás
mondjad, “Uram, án igányeltem åket. Åk az enyámek. Án
hozom åket szàmodra, Uram.”
374 Alkalmazzàtok Ezt, ás hozzatok látre egy olyan lágkärt
magatok kärèl, hogy åk egyszeræen beleesnek Abba. Làtjàtok?
Ãh, ti, ti, ha nektek megvan a Jel, akkor látrehoztok magatok
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kärèl egy szellemet, egy eråt, hogy amikor jàrtok, az emberek
tudjàk, hogy Keresztányek vagytok. Åk szeretik hogy
mondjatok valamit nekik. Åk hiszik a szavaitokat. Amit ti
mondotok, åk ahhoz ragaszkodnak. Làtjàtok? Ez az.
375 Alkalmazzàtok a Jelet, azutàn jàrjatok Azzal. Igányeljátek
hàztartàsotokat. Ezt most kell megtennetek. Ez estidå. Most, ti
hosszç ideig figyeltetek, most ez az estidå. Most az alkalmazàsi
idå van. Egy napon a harag le fog sçjtani, ás akkor màr tçl
káså lehet. Làtjàtok? Alkalmazzàtok a Jelet bizalommal.
376 Ha olvasni akartàtok ezt, olvassatok valamit itt, án leârtam
a Szentâràsombãl erre, ás ez az Efázus 2:12, ás ha akarjàtok
jegyezzátek le. Figyeljátek meg, az Efázus 2:12-ben, amikor
olvassàtok, ezt mondja. “Hogy mi nem halott cselekedeteknek
szolgàlunk, hanem mi egy álå Istent szolgàlunk, álå
cselekedetekkel.” Àmen! [Branham testvár kátszer ässzecsapja
a kezát_Szerk.] Ãh, nekem! Álå cselekedetekkel, álå jelkkel.
Hisztek az álå jelekben? [Gyèlekezet, “Àmen.”] Szintán ârjàtok
le a Zsidã-levál 9:11-14, ha le akarjàtok jegyezni. Álå jelek, álå
cselekedetek, alkalmazzàtok ezt!
377 Nem halott hitvallàsok, “Án àtviszem a fiamat a
gyèlekezetbe, ás gondolom rãla, hogy csatlakozzon a
gyèlekezethez.”
378 Valamelyik ragyogã Keresztány fiç itt, egy jãbaràt, rági
haver, egy valãsàgos ember, å_å lejätt ide, megkeresztelkedett.
Az anyja azt mondta, “Bàrcsak egy nagyobb gyèlekezetbe
mentál volna, ha meg_meg akartàl keresztelkedni.” Làtjàtok?
Làtjàtok, a fiç egyszeræen nem akart rági halott hitvallàsokat
ás dolgokat. Làtjàtok?
379 Mi nem halott hitvallàsokat ás halott isteneket szolgàlunk.
Mi egy álå Istent szolgàlunk, Akinek a Váre ki lett ontva akkor
ott, ás a Jel alkalmazva lett szàmunkra, hogy mi is áljènk.
Àmen. Igen, uram!
380 Ne szolgàljatok valami halott hitvallàsoknak. Azok mág
olyan dolgokat is tagadnak, mint a Jel. Azt mondjàk, “A
csodàk ideje elmçlt. Nincs olyan dolog mint a Szent Szellem
keresztságe.” Miárt csatlakoznàtok valami ilyesmihez?
Làtjàtok? Ne tegyátek azt.
381 Alkalmazzàtok a Jelet, azutàn, “szolgàljatok az álå
Istennek,” álå cselekedetekárt, álå jelekárt; jeleknek amelyek
meggyãgyâtjàk a betegeket, feltàmasztjàk a halottakat, elåre
elmondjàk a dolgokat, nyelveken szãlnak, magyaràznak,
minden alkalommal täkáletesen helyesen, prãfátàlnak ás
mondjàk hogy ilyen ás olyan dolgok fognak tärtánni, jeleket
mutatnak fent a Mennyben, ás a fäldän, jeleket ás csodàkat,
àmen, szãlva pontosan azt, amit a Biblia mondott, hogy meg
fognak tärtánni. “Szolgàljatok az álå Istennek,” alkalmazzàtok
a Jelet!
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382 Ne menjetek azokhoz a gyèlekezetekhez ás ne
csatlakozzatok a rági halott cselekedetekhez ás olyan
dolgokhoz, mert åk mág csak nem is hisznek ilyen dolgokban,
mint jel. De mi akik hiszènk, àmen, tudjuk ezt^Åk azt
mondjàk, “Nincs olyan dolog, mint a jel. Ez, ãh, ãh ez
ártelmetlenság. Amirål åk ott fent beszálnek, årèltság. Hàt,
nincs olyan dolog. Hàt, ti asszonyok ott, ãh, ti_ti, hàt, ti
nem^Milyen a ruhàzatotok^?” Az teszi. A Biblia mondta
âgy. “Mi käze a hajatoknak^?” A Biblia mondta âgy.

383 Ezek, ezek csupàn kèlänbäzåságek, làtjàtok. “Ne árintsd,
ne nyçlj hozzà, ne âzleled.” Å Isten. Làtjàtok? Nos, ez jelent
valamit.

384 Nos, åk azt gondoljàk, hogy ez årèltság. De nekènk, akik
hiszènk, ás ismerjèk az Igazsàgot, mi tudjuk, hogy Ez az Å álå
Jelenláte, mert Ez ugyanazokat a dolgokat teszi, amiket Å
akkor tett, amikor itt volt a fäldän. Àmen.

385 “Ãh,” mondjàk, “åk csak kápzelik azt, hogy làtjàk a
Tæzoszlopot.” Ãh, nem! Ãh, nem! Mi semmit nem kápzelènk.

386 Åk azt gondoltàk, hogy Pàl is csak kápzelte Azt. Egyiptom
azt gondolta, hogy Izràel kápzelte Azt, de Az åket az âgáret
fäldjáre vitte. Igen, uram! Mi nem^

387 Zsidã-levál 13:8, tudjàtok, “Jázus Krisztus tegnap, ma, ás
mindäräkká ugyanaz,” ha leârjàtok ezt, làtjàtok, ezt, “Å
ugyanaz.” Ez_ez nem_nem çgy^valami kápzelådás.

388 Amikor án itt ezeket az Iràshelyeket kiârom, tudom, hogy
hol vannak az Iràshelyek, ás ez az, ahogy án azokhoz jutok.
Làtjàtok?

389 Tudom, hogy ez az Å álå Jelenláte, mert Å ugyançgy teszi
ebben a Szellemben. Most ha az belement volna valami
hitvallàsba vagy felekezetbe, mi azonnal tudnànk, hogy ez
nem Krisztus volt. Igy van ez? [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.]
Ha án benneteket valami hitvallàsba vagy valami màsba
vezetnálek, akkor án valami felekezetbål lettem volna kèldve.
De án nektek nem hitvallàsokat hozok, ás nem felekezeteket
tanâtok nektek. Án nektek az Isten Igáját tanâtom, amely a
szemmellàthatãvà lett Jázus Krisztus feltàmadàsànak az ereje
nem csak szàmomra, hanem aki csak akarja. Làtjàtok?
Hogy ti^

390 Ti az án testváreim vagytok. Án nem vagyok egy nagy
szemály, ás ti egy kis szemály. Mi mindnyàjan kicsi szemályek
vagyunk Istenben. Làtjàtok? Mi az Å kicsi gyermekei vagyunk.
Mi semmit nem tudunk, amit valãban tudnunk kellene. Å
tudatja velènk, amint Å akarja, ás mi hàlàsak vagyunk Neki
azárt, amit mi tudunk az Å àldàsairãl. Ás án ebben nem magam
àltal osztozom; án ezt meg akarom osztani veletek. Làtjàtok?
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Án titeket Ebben akarlak, ás azt akarom, hogy vegyátek ezt a
Jelet. Ás ha nem tettátek^Sokan käzèletek, a legtäbben, màr
megtetták. De ha náhànyan mág nem tettátek^
391 Làtjàtok, án szalagra is beszálek, ti ártitek. Ás sokan^Ás
án nem mondom hogy itt a gyèlekezetben; mi mindnyàjan
kijättènk, çgy válem. De ezerszer ezren fogjàk hallgatni a
szalagot, làtjàtok. Ás, ez, egy szolgàlat. Lesz valaki, aki beoson
Jerikãba, tudjàtok, egy szalaggal, tehàt mi azt akarjuk, hogy_
mi el akarjuk kapni az elåre elrendelt Magot, amikor ez
bemegy oda, làtjàtok, mert a harag jän.
392 Tudjuk, hogy ez az álå Isten Jelenláte, bizonyâtja, hogy
Isten feltàmasztotta Åt az Å megâgárt Igájánek megfelelåen.
“Egy kis idå, ás a vilàg nem làt Engem täbbá. Jerikã,
Egyiptom, åk täbbá nem fognak làtni Engem. Mágis ti meg
fogtok làtni Engem, mert Án^” “Án,” a szemályes návmàs,
amelyre mindig utalt, làtjàtok. “Án veletek leszek. Án vagyok a
Jel. Az Án feltàmadàsom a Jel. A cselekedeteket amiket Án
teszek fognak azonosâtani benneteket, fognak azonosâtani
Engem bennetek.”
393 “Amint a_a Lãtnak napjaiban volt, çgy lesz az ember
Fiànak eljävetelekor, amikor az esti Èzenet megjelenik.”
394 “Mert Vilàgossàg lesz az  estidå kärèl. Ápp az estidå kärèl,
a Vilàgossàg el fog jänni.” Ãh, dicsåság Istennek! Ettål çgy
árzem, mintha àt tudnák szaladni egy seregen ás egy falon
àtugrani. Làtjàtok? Làtjàtok? “Vilàgossàg lesz az estidå kärèl.”
Ez âgy van. A prãfáta mondta âgy.
395 “Án veletek leszek. Án veletek leszek a Luther koràban; Án
veletek leszek a Wesley-korban; Án veletek leszek a Pènkäsdi
korban; de käzvetlenèl az estidånál, Vilàgossàg fog jänni.” A
felekezetek el fognak halvànyodni, ás aztàn a Jel lesz
alkalmazva. Ás minazok, akik åszinták a szâvèkben, vágig azon
àt, nálkèläztek_nálkèläztek åk nem lesznek_lesznek
täkáletessá táve. De bennetek^
396 Ez olyan, ahogy a fejnek menni kell, hogy vigye a làbat. A
fejnek menni kell, hogy vigye a kezet. A fejnek menni kell,
hogy vigye a szâvet. A fejnek menni kell, hogy vigye a szàjat.
Làtjàtok, a fejnek menni kell.
397 Ás most mi abban az idåben vagyunk, ahol a jel
alkalmazva lett az ajtã szemäldäkfàjàn, làtjàtok, ás a fálfàkon.
“Ás akkor, amikor làtom a várt, ami egy jel, án elhaladok
felettetek.”
398 Most sietni fogok, annyira amennyire csak tudok most.
Csupàn çgy ät tovàbbi percet, vagy tizet, ás vágezni fogunk.
399 Bebizonyâtja, hogy Isten feltàmasztotta Åt a halàlbãl.
Hiszitek ezt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Å ma
käzättènk lakozik. Ás az az “Án” Krisztus. Ás az az “Án”
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velènk van a^itt azt mondja, hogy beteljesèlás, melynek
jelentáse, “a vilàg váge.” “Án leszek a vilàg vágezetáig,” az Å
megâgárt Igáje szerint. Å ezt megâgárte. “Ás a cselekedeteket,
amelyeket Án teszek, ti is tenni fogjàtok.” Ez szàmunkra nem
ártelmetlenság. Ez a Jel. Ez a Jel.
400 Mi elfogadjuk ezt a szent Vár àldozatot. Mi elfogadjuk az Å
felàldozott Várát, akkor adja^Å aki adja nekènk az Áletet, a
Jelet, az Å âgáretánek pecsátját. Efázus 4:30, mondta, “Ne
szomorâtsàtok meg a várt”? Nem. “Ne szomorâtsàtok meg a
Szent Szellemet, amely àltal ti” [Branham Testvár szènetet
tart, hagyja, hogy a gyèlekezet idázze, “el vagytok pecsátelve,”]
“szävetkezve, fálretáve^” Szävetkezve vagytok. Azok
vagytok. Egy Jel, a Szent Szellem lesz a pecsát. Amikor bàrmi
be van pecsátelve egy pecsáten belèl, akkor jobb ha nem täräd
azt fel. Nem tärheted azt fel, Isten Pecsátját nem. Nem.
Làtjàtok? Mert ti^ “Ne szomorâtsàtok az Istennek Szent
Szellemát, amely àltal ti el vagytok pecsátelve a megvàltàsotok
napjàig, amikor a test fel van tàmadva.”
401 Ez egy mag, egy jel, hogy a mag Äräk Álettel, “Zoe-val, ‘az
Án Sajàt Áletemmel’ lett megtermákenyâtve, ás Án azt çjra
feltàmasztom az utolsã napon.” Ás amint ti jàrtok,
bizodalmatok van, hogy Krisztus Álete bennetek van, ás ti
Åbenne vagytok. “Egy Szellem àltal vagyunk bekeresztelve egy
Testbe, ás be vagyunk pecsátelve oda, a Szent Szellem àltal,”
ilyen hâvåk käzätt, “addig a napig, amâg Jázus feltàmaszt
bennènket.” Ãh, nekem! Alkalmazzàtok a Jelet. Ez az amit az
jelent nekènk. Mi elvàrjuk, hogy ez az Àldozat Áletet
adjon nekènk, ás Azt ad. Ás adja nekènk a Jelet, ás mi
alkalmazzuk a Jelet, ami a Pecsát addig^Mivel_mivel Ennek
rászesei vagyunk, milyen nagy dolog ez, mivel rászesek,
megkeresztelkedve ezàltal az egy Szellem àltal, ebbe az egy
ti-^mitikus Testbe.
402 Helyesen mondtam ezt a szãt, hogy mitikus? Titokzatos,
titokzatos Test, Jázus Krisztus titokzatos Teste. Làtjàtok, a
Szent Szellem mondta, “Te ezt rosszul mondod.” Egy ègyetlen
mint án, de Å azt mondta, “Te ezt rosszul mondod,” án çgy
hâvtam ezt, “mitikus,” pedig Jázus Krisztus titokzatos Teste,
làtjàtok, Jázus Krisztus titokzatos Teste. Án nem^Nekènk
nincs szèkságènk iskolàzottsàgra; nekènk a Szent Szellemre
van szèkságènk. Å az az Egy. Làtjàtok? Å az az Egy. Igen,
làtjàtok, ez valakit talàn megbotrànkoztathatott valahol,
valami iskolàzãt, de most án remálem hogy å ezt helyesen veszi.
A titokzatos Test! Ez valamiárt lesz, mert màskápp Å nem
mondta volna azt. Làtjàtok? Å ápp most itt van. Å ápp itt van a
szãszáknál. Egyenesen itt van. Ez Å. Làtjàtok? Phè!
403 Ás Åbenne nincs halàl. Åbenne nincs bànat. Åbenne nincs
fàradsàg. Åbenne nincs bæn. Åbenne nincs betegság. Åbenne
nincs halàl. Mi Åbenne vagyunk! Ha Sàtàn megprãbàl nektek
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valamit nyçjtani, mint betegság, akkor egyszeræen vegyátek a
Jeleteket ás alkalmazzàtok Azt. Ãh, nekem! Vegyátek a
Jeleteket ás alkalmazzàtok Azt, hogy ti Jázus Krisztus
megvàsàrolt termáke vagytok. A Jel megàll, hogy az
çtikältságetek ki van fizetve.

Å mondja, “Amikor meghalsz, elvesztál.”

404 Mondjàtok, “Távedsz. Án a megvàsàrolt termák vagyok. Án
egy megvàsàrolt termák vagyok. Nekem megvan a Jel.”

“Mi az a Jel?”

405 Å tudja, hogy Az mi. Ne, ne bolondozzatok vele. Å tudja,
hogy mi Az. Nos, ti beszálhettek námely prádikàtorral, ás åk
vitatkoznak veletek. Nem Sàtàn; å jobban tudja. Làtjàtok? Ãh,
igen. Å ellene ment, kátszer vagy hàromszor, tudjàtok, ás
elkävette a kâsártás távedását. Sàtàn tudja, hogy ti mirål
beszáltek. Csak mutassàtok meg a Jelet, ás å el fog repèlni.
Igen.

406 Mert, mi ez? Ez egy bepecsátelt termák. Å ezt nem tudja
feltärni, ás nem tud valami olyat beletenni oda, ami nem
helyes. Mondjàtok, “Vedd el a kezeidet! Án be vagyok
pecsátelve.” Ãh, nekem! Egy bepecsátelt termák! Igen, uram!
Meg vagytok vàsàrolva. Tartsàtok a Jelet az Å âgáretábe vetett
elmozdâthatatlan hitetek felett, figyeljátek amint å elmegy.
“Igen hasznos az igazak buzgãsàgos känyärgáse!” Làtjàtok?
Làtjàtok? Vegyátek azt a Jelet. Ez az amiárt Az van. Sàtàn
azárt van ott, hogy benneteket kâsártsen.

Å azárt volt Egyiptomban, hogy kâsártsen.

407 Nos, tudjàtok, hogy azon a napon amikor Ràhàb odatette a
paràznàt^A paràzna letette azt a szalagot, azt a szalagot,
kápzelem, hogy náhàny katona nevetett ás gçnyolãdott, ezt
mondva, “Ez az årèlt äregasszony ott fent! Elment az esze.
Figyeljetek neki ott van az bent. Ha, ha, ha! Hàt, hallottatok
màr valaha ilyeneket? Hàt Doktor Jones azt mondta itt lent,
‘Abban nincs semmi.’” De volt, mert egy hârnäk Istentål hozta
az èzenetet ás elmondta nekik.

408 El tudnàtok kápzelni, hogy az Egyiptomiak ezt mondtàk,
“Çgy náz ki mint^Mondd, názzetek màr erre a csomã bolond
szent fetrengåre akik odateszik a várt! Ha, ha! Lesz bajuk amâg
mindazt lemossàk most! Ãh, nekem! A ragyogã száp nagy
otthonok mind teljesen be vannak fedve várrel! Ãh, micsoda
bæz! Fogadok, hogy egy pàr napon belèl borzalmas lesz.
Semmit nem fog jelenteni. Tudjàtok miárt? Ez ás ez a szent
atya ezt mondta.” De ott volt. Ott volt. Az jelentett valamit.

409 Ez jelent valamit nekènk, akik Ezt hisszèk. Làtjàtok? Csak
emlákezzetek arra a mozdâthatatlan hitetekre, amely nektek
ebben az Igáben van! Nos, màr nem vagytok täbbá Áva.
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Làtjàtok? Nem vagytok màr egy ezek käzèl a kátelkedåk käzèl,
ás hàt, nem vagytok Sàtànnal egyezkedåk. Megtartjàtok Isten
minden Igáját. Làtjàtok?

Áva mondta, “Hàt, az Çr âgy mondta!”
410 Sàtàn azt mondta, “De, tudod, az Çr bizonyàra nem tenne
ilyen dolgot egy olyan kedves szemállyel mint te. Ãh, te
annyira kedves vagy. Å nem tenná.” Ãh, igen, Å meg is teszi. Å
azt mondta, hogy megteszi.
411 “Hàt, az án apàm egy lelkász volt. Án egy lelkász voltam.”
Án_án nem tehetek rãla. A Jel nálkèl elvesztál. A harag rajtad
van, làtod, ez minden, a Jel nálkèl. Làtjàtok? Igen. Å
megmondta, hogy megteszi, ás megteszi. Ez, ez egyszeræen el
van intázve. Å azt mondja, hogy Å meg fogja tenni.

“Ãh, án azt hiszem, hogy a csodàk napjai^”
412 Igen, de Å azt mondta, hogy nem çgy van. “Án ugyanaz
vagyok tegnap, ma, ás mindäräkká,” làtjàtok, ez ápp az, amit Å
bizonyât, hogy Å az.
413 Most, nekènk, mi tudjuk ezt. Nekik, åk nem hiszik Ezt. De
mi hisszèk Ezt. Mi tudjuk, hogy ez az Igazsàg. Làtjàtok?
414 Most, láván ebben, mi az Ige rászává vàltunk. Ás azutàn
vegyátek a Jelet, a Szellemet, az âgáret fälá, “Án vagyok az Çr,
aki meggyãgyât táged.”
415 Most kászèljetek a ma esti gyãgyâtã szolgàlatra. Làtjàtok?
Vegyátek a Jelet, akasszàtok Azt az Ige fälá, a ti
elmozdâthatatlan hitetekre az Igáben, å ki fog menni. Nos,
Ez_Ez az a dolog, amely åt kiteszi, mert Åbenne nincs olyan.
416 Bàrcsak bizonysàgot tehetnák most egy kicsit náhàny
dologrãl, amelyeket az elmçlt pàr háten làttam megtärtánni.
Làtjàtok? Làtjàtok? Ãh, mirål, tudnák bizonysàgot tenni!
417 Tudjàtok, ás Lukàcs mondta, “Ha mindaz, amit Jázus tett
be lenne ârva känyvekbe, a^nem lenne elág känyv a vilàgon,
hogy azokat beleârjuk.”
418 Csak amit án làttam a sajàt szolgàlatomban, làttam Åt
tenni, nem tudnàtok a käteteket felhalmozni itt ezen az
emelványen. Ha leârnàm azokat rászleteiben, amit làttam hogy
Å tett csak az án sajàt szolgàlatomban, amit làttam Åt tenni.
Làtjàtok? Neki täbb sikere volt az án szolgàlatomban, mint
amit Å tett az Å Sajàtjàban. Most, emlákezzetek, hogy Neki
volt täbb sikere most, nem nekem; Neki volt. Dicsåság!
Hallelujah!
419 Täbb sikere volt Jeffersonville-ben, mint amit Å
Nàzàretben tett. Å tette ezt abban a gonosz vàrosban, ás ebben
a gonosz vàrosban. Àmen! Dicsåság! Mert, “Å ott nem tudott
csodàkat tenni,” de Å itt megtette. Å vágèl itt àttärt. Megtette
itt. Å vehetett volna embereket valahol màshol, de Å_Å
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megtette mágis. Tehàt, Neki täbb sikere volt ápp itt, mint
amit_amit Kapernaumban tett, vagy_vagy Nàzàretben,
abban. Å täbb csodàt tett ápp itt ebben a Tabernacle-ban, mint
amit az egász szolgàlatàban a fäldän. Ez âgy van, Å megtette.
Most mi a helyzet a vilàg täbbi rászável? Ãh, nekem! Most ez
az, amit Å tett.
420 Most emlákezzetek, “Å” tette. Nos, soha nem lett mondva,
hogy án tettem, làtjàtok, nem, mert án nem tettem. Án
egyszeræen nem tettem. Án csak szeretem Åt, ás csak
àtengedem magam Neki, ás mondtam, amit Å mondott, ás a
Szent Szellem odament a täbbi emberhez, ás åk hitták amit Å
mondott, ás azutàn Å tette a munkàt. Ez minden.
421 Ha Å mindannyiunkat erre a hitre vihet! Mit tenne Å ápp
most, ha mindnyàjunkat erre a hitre vihetne ápp most, igaz?
Nem lenne egy gyengálkedå szemály sem kärbe a vàrosban. Ez
âgy van. Ha Å mindenkit erre a hitre vihetne, akkor mindennek
váge lenne. Làtjàtok?
422 Tartsàtok a Jeleteket a ti mozdâthatatlan hitetek felett az Å
megâgárt Igájáben, ás Sàtàn el fog menni.

Most be fogom fejezni.
423 Isten egyszer adott egy màsik jelet a vilàgnak; az egy
szivàrvàny volt. Emlákeztek erre? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Å mindig, mindig igaz maradt ahhoz a
jelhez, mert Å azt egy jelèl adta. Vágig ezeken az ezer áveken,
Å soha nem mulasztotta el bemutatni azt a Jelet. Igy van ez?
[“Àmen.”] Miárt? Å tiszteletben tartja azt. Å adta azt. Adott a
vilàgnak egy jelet, hogy täbbá nem pusztâtja el a vilàgot
àrvizzel. Ás Å mindig, mindig attãl a naptãl fogva, bemutatta.
424 Vannak elemek a levegåben, amelyek a szivàrvànyt
alkotjàk. Amikor esik az eså, ás a nap kijän, az megmutatja. A
nap felszàrâtja az esåt, tehàt Å odateszi a szivàrvànyt, hogy
bizonyâtsa, hogy soha nem lesz elág vâz, hogy a fäldre essen,
hogy azt çjra elpusztâtsa. Ez az Å szävetságe. Ez egy jel. Å
mondta, “Án ezt nektek egy jelèl adom.”
425 Å tiszteletben tartotta az Å jelát. Tiszteletben tartotta az Å
jelát Noának napjaiban. Å mág mutatja azt. Tiszteletben
tartotta az Å jelát Egyiptomban. Å tiszteletben tartotta azt
Jerikãban. Å tiszteletben tartja Azt ma. Å mindig tiszteletben
tartja az Å Jelát amikor az be van mutatva.
426 Vágig ezeken az ezer ávek alatt, Å szerette bemutatni azt a
jelet. Soha nem felejti azt el. Nem felejti el az Å jelát. Nos, nem
szàmât, hogy mennyire vàltozik a vilàg, a szivàrvàny mág ott
van. Làtjàtok, Å tiszteletben tartja a Jelát.
427 Igy tesz Å most, Å tiszteletben tartja az Å jelát. Nem
szàmât, hogy mennyire vàltozik a gyèlekezet, hogy mennyire
teszi ezt; Isten mág tiszteletben tartja az Å Jelát, csak azt.
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Megmutatja nekènk, hogy Å soha nem mulasztja el tiszteletben
tartani azt, amit Å tesz ás amit Å mond. Mi elfogadjuk ás
tiszteljèk Azt. Án teszem.
428 Å tålènk is elvàrja, hogy bemutassuk az Å Jelát a mi hitènk
felett, Sàtànnak ás az å hitetlen kultuszainak ás felekezeteinek,
hogy mi hisszènk, hogy az Å âgárete igaz, ás Å megteszi azt,
amit Å megâgárt megtenni. Ime a Gyèlekezet.
429 Nem csoda, hogy åk nem tudnak eljutni ott kint az elså
alaphoz, ahogy mi ezt nevezzèk; bocsàssatok meg a
kifejezásárt. Nem csoda, hogy åk nem jutnak el sehova, hanem
visszamennek egy felekezethez, ás alkotnak egy csomã
felältäzätt, kifányesâtett embert, ártelmiságit, iskolàzottat.
Soha nem jutnak el sehova, mert ez az amit åk bemutatnak,
“Án Metodista vagyok. Án Presbiteriànus vagyok.” Ez minden,
amik åk.
430 De a hâvåk veszik a Jelet! Ás amit Jázus elkezdett tenni
Galileàban, Å folytatja azt tenni most az Å Jelánek
bemutatàsàn keresztèl, ami a Szent Szellem visszatárve a
Gyèlekezetre. Mert, az nem az apostolok cselekedetei voltak,
azok a Szent Szellem cselekedetei voltak az apostolokban, ás
az volt a Jel.
431 Azt mondtàk, hogy nekik Páterre ás Jakabra figyelnièk
kellett, amint åk^Páter ás Jànos, amint åk àthaladtak az
Ákes kapun, làtva, hogy åk tanulatlanok voltak. Ezt
mondhattàk, “Èsd, nincsen, vidd, tápd, hozd, cipeld. Mondani
fogok neked errål.” Làtjàtok? Talàn minden olyanfále
nyelvtant hasznàltak, amit åk nem árthettek. Åk talàn nem
tudtàk a kèlänbságet, mind a_a^A Szentâràs ässze
matematikàjàrãl. De azoknak ászre kellett venni, hogy åk
Jázussal voltak. Åk bemutattàk a Jelet, mert ugyanaz a
Szellem volt Årajta az Å megfeszâtáse elått, ami azokon volt a
feltàmadàs utàn. Àmen!
432 Akkor Ez teszi Åt a Zsidã-levál 13:8, “Jázus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká.” Ez az, ahonnan mi
tudjuk, hogy Å ál. Mert miárt? Honnan tudjuk, hogy mi álènk?
Mert Å ál. Ás azárt mert mi tudjuk, hogy álènk mert mi
olyanok vagyunk mint Å, ás mi Åbenne vagyunk. Ás Å mondta,
“Mert Án álek, ti is álni fogtok. Án Å vagyok,” A Jelenásekben,
“aki halott volt, ás äräkká álek.” Ás ha_ha mi meghalunk a
magunk szàmàra ás Åbenne álåvá vàlunk, akkor mi äräkká
álènk. Ás aztàn az Å álete bennènk ápp olyan, mint bàrmely
màs álet, Az bemutatja, ami Å volt. Ás ez teszi Åt ugyanazzà
tegnap, ma, ás mindäräkká.
433 Most hogyan tudod, amikor åk tagadjàk Ezt? Nem làtjàtok,
“halott cselekedetek”? Szolgàlni az álå Istent, az Äräk^Azt
akarom mondani, az Álet äräkkávalã szävetságe àltal, amely
Jázus Krisztus Váráben volt. Most tovàbb haladva, hogy
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befejezzem, án^Hàt, án^mi egyszeræen befejezzèk.
Làtjàtok, az Å kegyelme, szeretet Jelánek a bemutatàsa! Most,
ennek a Jelnek alkalmazàsa nálkèl^

434 Nos, ez egy Jel. Mi egy Jel? A Jel egy adãssàg kifizetásánek
a jele. Egy megkävetelt àr ki lett fizetve. A mi èdvässágènk àra
halàl volt, làtjàtok, ás senki nem tudta azt kifizetni, csak
Krisztus. Ás nem egy felekezetnek a_a szelleme, nem egy
pàpànak a szelleme, nem valamely embernek, vagy szentnek a
szelleme; hanem Jázus Krisztusnak a Szelleme, a
Gyèlekezeten, egy Jel, hogy az adãsàg ki lett fizetve ás Å
megfelelt minden kävetelmánynek, amit Isten kävetelt, ás mi ás
Å egyek vagyunk. “Azon a napon, meg fogjàtok tudni, hogy Án
az Atyàban vagyok, az Atya Ánbennem; Án tibennetek, ás ti
Ánbennem.”

435 Alkalmazzàtok a Jelet! Alkalmazzàtok az Å
feltàmadàsànak a Jelát. Hogy, mert Å fel lett tàmasztva a mi
megigazulàsunkárt, Å fel is tàmasztott bennènket Åvele. Ás
most mi Mennyei helyeken èlènk Krisztus Jázusban, a Jel
käzässáge alatt.

436 Amint Izràel ott èlt, ás kiàltozàsok tärtántek, kint az utcàn,
nekik nem volt semmi aggãdni valãjuk. Az egyetlen dolog, csak
hogy legyetek biztosak abban, hogy a vár, a jel be lett mutatva.

437 Ez az egyetlen dolog amely felål aggãdnunk kell ápp most.
Baj van a_a mãdban, baràtaim. Nem fog sokàig tartani, a baj
lesçjt. Ti tudjàtok ezt. Legyetek bizonyosak, hogy a Jel be van
mutatva. Ás a Jel a Szent Szellem. “Mert egy Szellem àltal
vagyunk bekeresztelve egy Testbe, ás rászeseivá lettènk az Å
dicsåságánek,” a mi Fäldènkän, hazamenetelás most az Igáret
Fäldjáre.

438 Szeretitek Åt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Hiszitek a Jelet? [“Àmen.”_Szerk.] Hànyan szeretnátek
mondani, “Ãh, Branham Testvár, imàdkozzàl ártem, hogy alà
menjek a Jel alà”? [“Àmen.”]

Hajtsuk meg a fejènket.

439 Çr Jázus, a Legkänyärèletesebb! Amikor a vilàg bænben
volt, ás senki nem tudott segâteni, Isten, irgalombãl, elåre
bemutatta egy jelkáp àltal, hogy fog jänni egy Jel, amely el
tudta venni a bænt; azt nem csak befedezni, hanem el is tudta
venni. Ás Jázus a megfelelå idåben jätt, ás Å kiontotta a Várt,
az Å Sajàt Áletát, váve^jãvàtátelt táve a mi bæneinkárt, ás
azutàn visszaajàndákozta Åt a Szent Szellem formàjàban,
amely most egy Jel, amelyet a Gyèlekezetnek meg kell tartani,
amâg Å eljän. Mert Páter Apostol azt mondta, “Az âgáret
nektek szãl, ás a ti gyermekeiteknek, ás azoknak akik tàvol
vannak, akiket csak az Çr a mi Istenènk elhâv.”
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440 Uram, a Te kegyelmed àltal, a Te segâtságed àltal, án
igánylek mindenkit akik halljàk ezt az Èzenetet. Igánylem åket
Isten szàmàra, kárlek Táged, Uram, mind azokárt akik itt
vannak ma reggel ás azokárt is akik hallgatni fogjàk a szalagot.
Ás ha valahol van egy Mag, amely eleve el van rendelve, Uram,
hogy hallja az utolsã nap Igáját, akkor jäjjenek åk most, ádesen
ás alàzatosan ás tegyák le az å trãfeàikat a keresztnál, vagy
änmagukat, mint ami az Isten kegyelmánek a trãfeàja, amely
åket hâvta. Ás legyenek åk betältve a Szent Szellemmel ás
mutassàk be Jázus Krisztus Áletánek a Jelát az Å
feltàmadàsàban, mindaddig amâg åk itt a fäldän maradnak.
Add meg, Urunk.
441 Ezek az Igák, Uram, talàn nem helyesen mondtam åket. Ás
ha nem, akkor án imàdkozom, hogy a Szent Szellem vegye
azokat az Igáket ás nyçjtsa åket oda çgy, ahogy azokat
nyçjtani kellett volna, hogy az emberek megártsák ás tudjàk,
rosszindulat nálkèl. Ás hadd tudjàk åk meg, hogy a szeretet az
helyesbbâtå. Ás hogy åk megtudhassàk hogy ez azon ãra miatt
van, amelyben mi álènk, ás az Çr käzeli eljävetele miatt, ás mi
làtjuk a nagy väräs fányeket villogni, az egász vilàgon, hogy az
idå käzel van.
442 Vegyák az emberek a Szent Szellemet ezen a napon! Án
imàdkozom, ás odanyçjtom åket Neked, Jázus Krisztus
Neváben. Ás legyen Ez egy Jel nekènk mindaddig, amâg álènk,
amit Te megâgártál, hogy Ez lesz. Ezt kännyæ lesz kárnènk,
mert Te Ezt megâgárted, hogy âgy lesz, ás án tudom, hogy Ez
lesz. Mi Jázus Neváben imàdkozunk. Àmen.

Most lehajtott fejekkel, csak egy ercre.
443 Hittel, hâvå mãdon, án imàdkoztam ártetek, amennyire
csak tudtam hogyan. Án_Án åszintesággel imàdkoztam
mindazzal, amit tudok hogy imàdkozzam.
444 Figyeljetek, án felismerem ezt. Tudjàtok mit? Án a ti
tizedetek ás adakozàsotok àltal álek. Ez a ti tàmogatàsotok itt
a gyèlekezetben, hogy nekem van valaki, akinek prádikàlok.
Ez a ti szeretetetek, ás a ti “àmen”-etek, ás a ti käzässágetek.
Ás a ti kedves szavaitok a kärèlvalãk käzätt a vilàgban, ahovà
ti mentek, kèlänbäzå àllamokba az egász orszàgon àt, ezek a ti
szavaitok, melyek segâtenek az Èzenetet vinni. Ezek ti vagytok.
Mi partnerek vagyunk ebben Krisztussal. Mi testvárek ás
testvárnåk vagyunk, ás Å a mi Kiràlyunk. Ás án szeretlek
benneteket. Án_án_án_án, ahol án vagyok, azt akarom, hogy
ti is ott legyetek. Utazom az egász orszàgon, hogy szãljak
hozzàtok náhànyszor. Vàgyakozom hogy talàlkozhassam
veletek itt Vasàrnap reggel. Szeretlek benneteket. Mindig
szerettelek benneteket. Náha igazàn álesen kell hogy beszáljek,
de ez csupàn helyesbbâtás. Làtjàtok, ez csupàn azárt van, mert
án szeretlek benneteket, làtjàtok, ás nem akarom, hogy Ezt
elmulasszàtok. Nektek, nektek azt nem szabad megtenni.
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445 Most, csak ádesen ás alàzatosan, mindazzal ami a
szâvetekben van, egász mályen lent, csak fogadjàtok Ezt.
Mondjàtok, “Çr Jázus, ápp most csak vegyál mindent ami
benem van, ami nem hasonlât Tehozzàd, hadd tegyem fálre
minden bèszkeságemet, mindent ami bennem van hadd tegyem
ki. Minden szemetet, minden hitetlenságet ami bennem van,
án_án elvetem most, Uram. Egyszeræen kirçgom. Ás az Isten
ádes Szent Szelleme jäjjän le ràm, mint egy galamb. Án_án
Äräkká álni akarok, Uram, ás án_án azt akarom, hogy Te
segâts nekem most. Add meg most.”

446 Mialatt imàdkoztok, ás mi dçdolni fogjuk ezt az áneket,
vagy halkan ánekeljèk, egyètt, Án Szeretem Åt. Ás,
emlákezzetek, szeretet àltal jän, mert Å szeretet. Mialatt án a
kezeimet ezek felett a zsebkendåk felett tartom, hogy az
emberek elvihessák åket mág az ájszaka elått.

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

Án szeretem Åt, án szeretem Åt.
Mert Å elåbb szeretett engem, (most csak

adjàtok àt áleteteket Neki)
Ás megvàsàrolta az án èdvässágemet
A Gol-^

447 Szeressátek, szeressátek, szeressátek Åt. Làtjàtok mit tett
ártetek. [Branham Testvár kezdi dçdolni az Án Szeretem
Åt_Szerk.] Ez szeretet àltal van. A szeretet engedelmesságet
hoz. A szeretet udvariassàgot hoz. A szeretet hàzassàgot hoz.
Ás ez az amerre mi tartunk, a Bàràny Hàzassàgi Vacsoràja felá.
Hallom az Èdväzâtåmet szãlni, hogy Å is szeret engem. Án is!
Án^

448 Csak egász szâvetekkel, csak árezzátek, amint Valami
igazàn ádes jän belátek. Ez a Szent Szellem.

Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsàrolta az án èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

449 Ha^felemelem a kezeimet a hallgatãsàggal, a zenável. Ha
vátkeztem, ha bàrmi rosszat tettem^

Most imàdkozom ártetek ás magamárt.

450 Ha bàrmi rosszat tettem, a kezem Hozzàd, Uram, azt
jelenti, hogy sajnàlom azt. A kezem Hozzàd, Uram, azt jelenti,
hogy án nem_nem akartam azt tenni. Án tudom, hogy
meghalok Uram. El kell hogy hagyjam ezt a vilàgot, fizikai
formàban. Veled akarok talàlkozni. A kezem azt jelenti Uram,
hogy vedd el. Tälts be a Szellemmel. Add meg nekem a Te
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szeretetednek Jelát ràm, a Szent Szellemet, aki engem ádesen,
làgyan álåvá tesz, azzà tesz, azzà tesz, hogy a Krisztusban valã
Áletet áljem; hogy az án szâvem ágjen màsokárt, hogy csak alig
tudjak nyugodni ájjel ás nappal, amâg mindenkit elhozzak akit
tudok. Olyan leszek mint a hârnäkäk Jerikãnàl; minden
szemályhez el fogok menni, ahovà tudok, ás meglàtom hogy
bevihetem-e åket a Vár szävetság alà, a Bàràny Váre alà, hogy
vehessák a Jelet.

451 Làtjàtok, a Vár tisztât. A Szellem egy Jel, hogy a Vár
alkalmazva lett. Làtjàtok? A Szellem a Jel, hogy a Vár
alkalmazva lett. Amâg a Vár nem lett alkalmazva, a_a Szellem
nem jähet. De amikor a Vár alkalmazva lett, akkor a Szellem
az egy Jel, visszakèldve tehozzàd, hogy a te hited a Várben el
lett fogadva, ás a te menetjegyed ki lett fizetve. A menetjegyed
ki lett fizetve. Mindennek váge. Az ègy le van zàrva. Te egy
Keresztány vagy. Te egy hâvå vagy. Krisztus benned van, ás te
Krisztusban vagy.

^elåbb szeretett engem
Ás megvàsàrolta az án èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

452 Szâvetekkel meghajolva most Isten elått; a pàsztorotok,
Neville Testvár, az å zàrãszavaival ás amit å mondani fog.

453 Emlákezzetek a ma esti szolgàlatra, gyãgyâtã szolgàlat.
Gyertek koràn. Kezdjèk hát ãrakor, hadd legyek a szãszáken
hát ãra harminckor. Rendben van âgy Neville Testvár? [Neville
Testvár mondja, “Jãl van.”_Szerk.] Most nekènk käzässágènk
lesz, làtjàtok, maeste. Gyertek!

454 Ma dálutàn maradjatok käzvetlenèl Ezzel. Ne engedjátek
ezt az Èzenetet eltàvozni. Emlákezzetek, soha ne engedjátek
ezt az Èzenetet eltàvozni!

455 A Vár egy Jel lesz, hogy az Álet oda lett adva. Làtjàtok? “Ás
amikor án làtom a Várt, el fogok haladni felettetek.” A Szent
Szellem az egy Jel, hogy a Vár alkalmazva lett a szâvetek
szàmàra, ás Az a Jel, hogy a Vár alkalmazva lett. Ha soha nem
volt alkalmazva, akkor a Jel nem fog jänni. Ártitek?
Mondjàtok, “Àmen.” [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] A
Várt alkalmazni kell ás azutàn a Jel jän. Ez egy Jel, hogy a
megvàltàs Váre alkalmazva lett ás a ti menetjegyetek ki lett
fizetve. Isten àldjon meg benneteket. Neville Testvár. `
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