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Lelkek Amelyek

Börtönben Vannak Most

` Käszänäm. Hajtsuk meg a fejènket csak egy pillanatra.
Mennyei Atyànk, hàlàsak vagyunk Neked ma ezárt az

elåjogárt, hogy mág egyszer ässzegyèlhettènk, tudva azt, hogy
egy napon ässze fogunk gyèlni a mi utolsã alkalmunkra, mint
halandãk ás azutàn ässze fogunk gyèlni egy megdicsåèlt
àllapotban Veled, ás az ässzes kor minden megvàltottjai ässze
lesznek ott gyèlve.
2 Ãh, a szâvènk magassan ver a^ás nagy elåárzettål, vàrva,
hogy az az ãra elárkezzen! Ezzel minden fálelem eltænik
tålènk. Nincs mitål fálnènk, nincs mitål rámèlnènk. Elåre
vàrjuk az âgáretet, amelyet az Äräkkávalã Isten tett nekènk, ás
tudjuk hogy ez Igaz. Ez az, amiárt mi álènk. Mi azárt álènk,
azárt az ãràárt, idåárt, amikor ez a halandã meg fog vàltozni ás
olyannà leszènk mint Å, ás ott nem lesz täbbá betegság, nem
lesz täbbá fàjdalom, nem lesznek täbbá szâvfàjdalmak. Ãh,
akkor mindennek váge lesz. Ás mi a szâv ärämável, hitben ás
bàtorsàgban elåre vàrjuk azt a Napot.
3 Ez az, amiárt itt ma ässzegyèltènk Urunk, hogy megvalljuk
a hibàinkat ás irgalmat kárjènk. Ez az, amiárt ma reggel ez az
oltàr elått àllunk, mert tudjuk, hogy halandãk vagyunk, ás sok
távedás van bennènk, ás tele vagyunk hibàval. De jävènk, hogy
megvalljuk hibàinkat, ás azutàn názzènk a mi Mennyei
Atyànkra nyitott szâvekkel az àldàsokárt ás az erånek ás hitnek
megçjulàsàárt, amit Å adna nekènk ebben az ãràban, amint mi
itt ässzegyèltènk az âgáretnek megfelelåen, “Mennyei helyeken
Krisztus Jázusban.” Mert azt àllâtjuk, hogy àtmentènk a
halàlbãl az Áletbe az Å âgárete àltal, ás fel lettènk ragadva a
Mennyei atmoszfáràba, ás most Åvele èlènk. Tanâtsa Å nekènk
ma reggel azokat a dolgokat, amit akar, hogy tudjunk ás adja
meg nekènk az Álet Kenyerát, hogy mi kitarthassunk a
jävåben, ami elåttènk àll. Add meg ezt nekènk Urunk. Ez a mi
imànk amit Jázus Krisztus Neváben kárènk. Àmen.

Leèlhettek.
4 Jã reggelt mindenkinek. Ás ez nagyon jã, hogy çjra
ässzegyèltènk itt ma reggel veletek ebben az imàdatnak
Mennyei atmoszfáràjàban.
5 Csak egy parànyit kástènk, mert volt egy^egy valãban,
valãban sèrgås hâvàsunk csak egy pàr perccel ezelått; egy fiç
fekèdt ott haldokolva. Ás ápp olyan biztosan, ahogy án itt
àllok, az Çr megárintette az å testát ás tovàbb kèldte az çton.
Tehàt^
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6 Ás egy_egy_egy fiç àll itt, aki az unokatestvárem fia. Åk
valãban Katolikusok voltak, kezdjèk azon, de ma reggel
elmentek a misáre ás valami mondta nekik, hogy jäjjenek ide.
Ás âgy åk^Van egy vàltozàs. Tehàt åk_åk most jännek a
hàzba, ás kászèlnek a vâzkeresztságre. Igy aztàn åk egy_åk
egy^egyszeræen csodàlatos dolgok, melyeket a mi Urunk
àllandãan tesz. Å egyszeræen àllandãan tesz dolgokat. Jättek,
hogy bejussanak, ás nem tudtak bejänni. Mondtàk, hogy
egyszeræen nem volt esályèk bejänni.
7 Azt mondtam, “Hàt, ha akartok velem beszálni,” mondtam,
“hàt csak gyertek fel a hàzhoz, ás odaàt megbeszáljèk.”
8 Tehàt azt gondoltam most a New York-i felá vezetå utam
alkalmàval, erre az ässzejävetelre amely kävetkezik, hogy ez
egyszeræen olyan nagyszeræ lenne^Tudom, hogy felfrissèlnák,
ha beugranák ás_ás segâtenák meggyçjtani a tèzemet abbãl a
tæzbål, ami mindnyàjatoknak van, ás megàlltunk egy napra ma
reggel. Ás tegnap megárkeztènk, tegnapelått dálben.
9 Ás aztàn el kell hogy menjènk. Ma dálutàn akartam
elmenni, de azt hiszem, hogy menni fogok^Ás reggel
kezdènk koràn, egászen koràn^Esetleg havat kaphatunk az
çton, ás dolgok, innen New York-ig. Àt kell mennènk
Virginiàn, àt a hegyeken, ás àt az Alleghenyken is, ás aztàn
áppen az Adirondack-alsã rászán.
10 Tehàt mi kezdènk a, elfelejtettem, az ott egy arána, egy çj.
Åk leromboltàk a rági Szent Miklãs aránàt, çgy tudom.
Megápâtetták ezt az çjat. Ás amennyire án tudom, mi
kärèlbelèl az elså estáket kapjuk meg, amit valaha^amit
kiengedtek. Tehàt mi hàlàsak vagyunk ezárt, a nagyobb New
York-i Pènkäsdi emberekárt. Ás azt hiszem, hogy täbb
gyèlekezet is egyètt fog mækädni velènk, ás mi egy nagyszeræ
idåt vàrunk.
11 Ás ha az Çr is çgy akarja, akkor valamikor a kävetkezå
háten fogunk visszaárkezni. Ás_ás ha ez az Isten akarata, nos,
remáljèk, hogy megàllhatunk vasàrnaptãl egy hátre, a_a
vasàrnap reggeli szolgàlatra.
12 Ás aztàn çjra betolakodtam a mi pàsztorunkra, ahogy
mindig teszem, làtjàtok, ás_ás gondoltam talàn, ha bejäväk, ás
mág kárás nálkèl is. Ás aztàn mivel hogy, ez itt egy
ragyogã csoport ás làtok embereket, vàroson kâvælieket
làtogatok vannak itt; gondoltam, hogy talàn ma este, ha a
pàsztornak nincs valami kèlänleges, hogy lenne nekènk ma
este egy kis szolgàlatunk, csak egy rävid, ás, hàt, talàn
imàdkozunk a betegekárt. [Neville Testvár ás a gyèlekezet
ärvendeznek_Szerk.] Käszänäm.
13 Remáljèk, hogy ma este imàdkozunk a betegekárt,
beszálènk az Isteni gyãgyâtàsrãl, ás_ás imàdkozunk a
betegekárt. Koràn kezdènk, hogy koràn kimehessènk. Ás ha a
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pàsztor akarja, ami^Ti àltalàban hát harminckor kezdetek.
Igy van ez? Mi lenne, ha ma este hátkor kezdenánk, hátkor?
[Neville Testvár, “Àmen.”_Szerk.] Ás hadd legyek fent hát
harminckor, ás âgy kint lehetek nyolckor, vagy nyolc
harminckor ás ez idåt ad az embereknek azutàn, hogy_hogy
elmenjenek, ha ez_ez minden_rendben van. Mindenki nevetett,
amikor án_amikor nyolcat, vagy nyolc harmincat mondtam.
Án_án_án remálem, hogy abban az idåben kint leszek. Ha a
betegekárt imàdkozunk tudjàtok, soha nem tudhatjak.
14 Tehàt nekènk egy_egy nagyszeræ idånk volt miãta
elhagytunk benneteket ezen a kora åszän, ás az Çr sok nagy
dologban megàldott bennènket. Hogy^Ás ma este, ha az Çr
çgy akarja, beszálni akarok nektek Isten legutãbbi
làtogatàsàrãl án velem Coloràdoban, egy pàr háttel ezelått. Ás
ez az, amit gondoltam, hogy elhoznàm most nektek, talàn hogy
felserkentsem a hitet ma este egy jã gyãgyâtã szolgàlatra a
betegekárt ás az eråtelenekárt.
15 Most ma reggel, hogy egybål a szolgàlatra tárjènk, án^
Valami megragadta a szâvemet çgy egy hãnappal ezelått. Ás
talàn most lehet, azt gondolom, hogy åk^Kászâtenek errål
felvátelt? Kászâtenek errål felvátelt? Igen. Rendben. Azárt, hogy
tudjam hogyha, ha a szalag kikerèl màsokhoz. Án nem
mondhatom hogy az, amirål ma reggel beszálni fogok^Nem
mondhatom hogy ez_ez_ez^Tudom hogy ez helyes, làtjàtok,
az Èzenet rász helyes lesz. De a dolog, amit tenni akarok, az egy
kárdás az elmámben. Olyan valãsàgosnak náz ki. Ás mágis,
miãta bejättem, ás miãta ás^ez ki lett nekem jelentve, annyira
meg voltam ijedve, hogy a helytelen dolgot mondanàm, ás egy
rossz benyomàst hagynák az embereken. Ás ez egy^Ás án^
16 Ami jegyzeteim le vannak ârva, amirål beszálni akartam,
egy rászát kihagyom azárt, hogy ne legyek esetleg tçl erås.
Mert, làtjàtok, ha egy_ha egy szemály^Án_án szeretem az
Çr Istent, ás az egyetlen mãdja, hogy tudom hogy szeretem Åt,
mert án szeretlek benneteket. Làtjàtok? Ez az egyetlen mãdja,
hogy tudom. Ás mágis án_án nem akarom, hogy bàrmi ami ki
lett nekem jelentve, hogy aztàn ne mondanàm el nektek, ha el
kell mondani. Ás azutàn án fálek, hogy ha mondok valamit egy
picit tçl eråsen, akkor az megsárthet valakit. Ás tudjàtok, ez
egy^Neked egyszeræen majdnem csupàn az emelványre kell
lápned, ás aztàn árzed a vezetást, hogy mondjad amit mondani
akartàl. Ez minden. Ás aztàn náha esetleg mondasz valamit, ás
valaki veszi a^annak egy màsik szempontjàt, ás åk lefutnak
azon az oldalon; ás aztàn valaki azt mondanà, “Ãh, ez ez,
làtjàtok.”
17 De szeretnám, ha tudnàtok, hogy amit mondani fogok az
csupàn feltátelezás, ás a feltátelezni szã jelentáse “megkâsárelni
felhatalmazàs nálkèl.” Tehàt án^Án_án nem mondom, hogy
ez igaz, hanem ez csupàn egy kis gondolat, amelyet leejtenák
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hozzàtok, hogy ti ezt megmárjátek ás megnázzátek, hogy mit
gondoltok rãla. Ás azutàn ez persze, ez_ez Iràs szerinti lesz,
mert án nem prádikàlnák semmit^

18 De ez màr az az ãra? Elárkezett ez ehhez az ãràhoz, ás ezt
jelentetták ezek a dolgok? Imàdkozom mindazzal, ami bennem
van, hogy nem çgy van. Làtjàtok? Imàdkozom, hogy nem
helyes hogy nem ez az az ãra. Ez meglesz, de elárkezett màr
ahhoz az idåhäz? Làtjàtok, ez az amit tudni szeretnák. Most
mindenki megárti alaposan, hogy án nem tudom? [Gyèlekezet,
“Àmen.”_Szerk.] Án csak^Ez az az idå? Ha ez az, akkor
Isten legyen irgalmas hozzànk. De ha nem ez az az idå,
hadd^az el fog jänni.

19 Most mihelyt tudunk, van elåttènk egy nagy çtiterv, ha az
Çr çgy akarja. Ás nekem a tengeren tçlra kell mennem
käzvetlenèl karàcsony utàn Eurãpàba ás Àzsiàba; kèlänäsen
Eurãpàba. Ás azutàn visszajäväk ide az Egyesèlt Àllamokba
egy pàr szolgàlatra, ás azutàn lemegyek vissza Dál-Afrikàba.
Szeptember màsodikàn kezdek Durbanban, ás megyek
màsodikàtãl, azt hiszem kärèlbelèl tizedikáig, ás azutàn van
hàrom napom, hogy onnan elmenjek Johannesburgba ás çjra
kezdjem. De azt hiszem, hogy àprilis hãnapja az, amikor
kezdènk a skandinàv orszàgokban, Norvágiàban ás
Svádorszàgban ás_ás Finnorszàgban, ás_ás Hollandiàban ás
Svàjcban ás Námetorszàgban, ás_ás keresztèl Eurãpàn. Tehàt
legyetek imàban ártènk.

20 Van itt nekènk egy pàr ässzejävetelènk, most karàcsonyi
idåben, käzvetlenèl karàcsony utàn. Mellesleg, itt akarunk
lenni karàcsonyon àt, làtjàtok, itthon. A gyerekek haza
akarnak jänni karàcsonyra. Ás mi_mi szeretjèk Arizonàt, de
tudjàtok a_az a helyzet, hogy nekènk hiànyzik ez a gyèlekezet
ás ti emberek, ás egyszeræen nem tudunk efelett napirendre
tárni. Mindegy hovà megyènk, mit teszènk, az csupàn^A
gyerekek, án, a feleságem ás mindnyàjan. Egyszeræen nincs
olyan hely, mint ez. Ez âgy van. Egyszeræen nincs hely.

21 Àtvitorlàztam a hát tengert, ás_ás voltam mindenhol, de
nincs olyan hely, amely olyan megszenteltnek tænik szàmomra,
mint ez a kis hely ápp itt. Ez az. Csak kerèlj el innen egyszer,
ha tudni akarod. Egyszeræen van valami itt. Prádikàltam az
egász vilàgon àt gyakorlatilag, ás soha, semmikor, sehol nem
áreztem az Isten Szellemát szabadsàggal ás dolgokkal çgy,
ahogy ápp itt àllva. Errål van szã.

22 “Istenem, engedd^” Amint azon a napon, amikor
lefektettem azt a szegletkävet ott, azt mondtam, “Uram
Istenem, ne engedd elesni.”

Az emberek mondtàk, “Kát hãnap mçlva ebbål garàzs
lesz.”
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23 Azt mondtam, “Ne engedd leesni Uram. Hadd àlljon, ás a
náp itt dicsárjen Táged, amikor Jázus visszajän.” Bâzom benne,
hogy çgy lesz.

24 Most lapozzunk a Bibliàban, ás_ás vàrjuk, hogy az Çr ide
adja nekènk az Å àldàsait. Ás akarunk olvasni náhàny
Iràshelyet. Van nekem náhàny Iràshely itt leârva, amelyre
utalni akarok, ás náhàny jegyzet. Ás hàrom helyrål akarok
olvasni a Bibliàbãl, ás elåszär àtadom azt nektek. Olvasni
akarok a Jçdàs 5 ás 6-bãl. Jçdàs csak egy Känyv, tudjàtok. Ás
azutàn olvasni akarok a Màsodik Páter 2. rászánek 4. ás 5.
versát. Azutàn olvasni akarok az Elså Páter 3:18-20-ig.

25 Ás az án támàm ma reggel, ha az Çr çgy akarja: Lelkek
Amelyek Bärtänben Vannak Most. A-ha. Lelkek Amelyek
Bärtämben Vannak Most, bezàrva, äräkre elitálve. Soha nincs
mãdja az èdvässágèknek, làtjàtok, azoknak a lelkeknek,
amelyek most be vannak bärtänäzve.

26 Most olvassunk elåszär a Jçdàs Känyvábål. Azt hiszem,
hogy elsånek itt ezt jegyeztem le a Jçdàsban; ás azutàn àt a
Màsodik Páterbe, ás aztàn_aztàn àt az Elså Páterbe. Most
Jçdàs, szeretnám az egászet felolvasni; de csupàn, hogy idåt
takarâtsunk meg, mert màr tâz ãra harminc van, án az 5.verssel
fogom kezdeni. Nos, Jçdàs Jázus Krisztusnak egy testváre volt,
mostoha testváre, ahogy azt mindnyàjan tudjuk. Làtjàtok? Å
Jãzsef fia volt.

Emlákeztetni akarlak tovàbbà titeket, mint akik
egyszer màr tudjàtok, hogy az Çr, amikor a nápet
Egyiptom fäldábål kiszabadâtotta, viszont azokat, akik
nem hittek elvesztette.

27 Kiszabadâtotta åket elåszär, kihozta åket Egyiptombãl, ás
azutàn el kellett hogy pusztâtsa åket, mert nem maradtak meg
az å èzenetèkben, làtjàtok.

Ás az angyalokat is, akik nem tartottàk meg az å elså
rangjukat, hanem elhagytàk az å lakãhelyèket, a nagy
nap âtáletáre äräk^bilincseken, sätátságben tartotta.

28 Angyalok, akik egykor a Mennyben tartãzkodtak, ás nem
tartottàk meg az å rangjukat, ás azt a mãdot, amelyben åk
voltak, elestek ás most a sätátságnek Äräkkávalã làncain
vannak, a sätátságnek äräk làncain, ebben az àllapotban årizve
amâg a nagy Nap Itálete eljän, amikor åk meg lesznek âtálve az
ässzes täbbi hitetlennel.

29 Most a Màsodik Páter, 2. rászábål, kezdve a 4. verssel,
amely e mägätt csupàn egy, vagy kát känyvvel lesz, làtjàtok.

Mert ha nem kedvezett az Isten a bænbe esett
angyaloknak, hanem a pokolba taszâtvàn, a sätátság
làncaira adta åket, hogy fenntartassanak az âtáletre;
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Ás ha a rági vilàgnak sem kedvezett, de Noát az
igazsàg hârdetåját nyolcad magàval megårizte,
äzänvâzzel borâtvàn el az istentelenek vilàgàt;

30 Nem kedvezett az Angyaloknak; a sätátság làncaira vetette
åket, ás elâtálte az egász vilàgot a_a Noá-pusztâtàsa àltal.
31 Most az Elså Páterben az elså rász ás a^Elså Páter, a 3.
rász ás kezdve a 18. verssel, çjra olvassuk. Most figyeljetek
nagyon.

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bænäkárt, mint
igaz a nem igazakárt, hogy minket Istenhez vezáreljen,
megälettetván ugyan test szerint, de megelevenâttetván
a Szellem szerint: megälettetván ugyan test szerint, de
megelevenâttetván a Szellem szerint:

Amelyekben elmenván, a tämläcben lávå
szellemeknek is prádikàlt; Å prádikàlt azoknak az
embereknek a tämläcben;

Amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer
vàrt az Isten hosszadalmas báketæráse a Noá
napjaiban, mialatt a bàrka kászèlåben volt, amelyben
kevás, azaz nyolc lálek tartatott meg vâz àltal.

^ami minket is megtart most kápmàs gyanànt,
mint keresztság (nem veszi el a test szennyát, hanem jã
lelkiismeret keresáse Isten irànt,) a Jázus Krisztus
feltàmadàsa àltal;

Aki felment a Mennybe ás az Istennek jobbjàn van;
akinek alà lettek vetve az angyalok, hatalmassàgok, ás
eråk.
Imàdkozzunk çjra.

32 Most, Mennyei Atyànk egy_egy olyan Iràshelyek vonala
van itt, hàrom tanç, az Iràsban hàrom hely ad bizonysàgot. Ás
Te azt mondtad a Te Igádben, hogy “Kettå, vagy hàrom
tançbizonysàg szàjàval legyen minden szã megeråsâtve.” Most
án imàdkozom Hozzàd, Ãh Istenem, hogy Te jäjj az
emberekhez ás magyaràzd ezt az Igát, ezt az Èzenetet abban a
fányben, amelyben ennek lenni kell, hogy minden fárfi,
asszony, fiç vagy làny megárthesse abban a
fogadãkápesságben, amelyet Te elrendeltál szàmukra, hogy
ártsák, ás most tudva azt, hogy ez a hàrom tançbizonysàgot
tesz az Igazsàgrãl.
33 Ás imàdkozom, hogy Te kèldd el a Szent Szellemet most
rànk. Ás mi Årà tekintènk, Aki a mi Kiràlyunk itt ma reggel
käzättènk, az Çr Jázus Krisztus; ahovà mi most
felemelkedtènk hit àltal, èlve Åbenne ezeken a Mennyei
helyeken. Vàrunk az Å Èzenetáre. Szãlj rajtunk keresztèl
Urunk, halljad rajtunk keresztèl, amint mi kárènk Táged, hogy
metáld kärèl az ajkakat, amelyek beszálnek ás a fèleket,
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amelyek hallanak, hogy ez legyen annak a tiszteletáre ás
dicsåságáre, Aki az Iràs. Mert mi ezt az Å Neváben kárjèk.
Àmen.
34 Most emlákezzetek a maesti szolgàlatokra, egy gyãgyâtã
szolgàlat lesz. Nem hiszem, hogy szèkságes lenne imajegyeket
kiadni, tehàt mi egyszeræen imàdkozni fogunk a betegekárt.
Van valami, amit el akarok mondani nektek, ás án_án
remálem, hogy ez a gyèlekezetet egy olyan helyzetbe fogja
hozni, ahol egyszeræen minden fále gyãgyulàsok lesznek. Án
tudom, hogy az lesz, ha mi egyszeræen ezen a mãdon hiszènk.
35 Most ezek a lelkek a tämläcben, lelkek, amelyek most a
bärtänben vannak!
36 Most, az ember lelke az nem az ember teste, hanem ez a
lálek. Làtjàtok? Ás a lálek az valami, amely a_a szellemnek a
termászete. Ás aztàn, amikor egy embernek a termászete^
Amikor å azt mondta, “Mi halottak vagyunk,” az Iràs
vilàgosan mondja nekènk, hogy “mi halottak vagyunk, ás a mi
áletènk el van rejtve Istenben Krisztuson keresztèl,
bepecsátelve ott a Szent Szellem àltal.” Most ez nem az volt,
hogy a te tested meghalt; nem az volt, hogy a te szellemed
meghalt. Ez az volt, hogy a te szellemed termászete halt meg;
làtjàtok, a termászete, amely a lálek. A ti lelketek termászete_
Isten, ha çjjà vagytok szèletve. Ha nem, akkor az a vilàgtãl
van. Minden ami elkezdådik annak kell hogy váge legyen, azárt
tehàt az egyedèli mãdja annak, hogy Äräkkávalã Áletetek lehet
az, hogy olyan Áletetek legyen, amely soha nem kezdådätt el.
Ás aztàn a ti áletetek akkor kezdådätt, amikor megszèlettetek,
amikor Isten belelehelte az áletnek leheletát a ti
orrlyukaitokba, ás ti álå lálekká lettetek, ti akkor kezdådtetek.
De amikor ti^
37 Az a termászet, amely bennetek volt, termászet szerint ti a
vilàgbãl voltatok elidegenedve Istentål, valãjàban egy àllat
voltatok. Ez pontosan âgy van. Mindenki tudja, hogy mi emlås
àllatok vagyunk. Hànyan tudjàtok ezt? Mi, mi emlås àllatok
vagyunk, mi melegváræ àllatok vagyunk, de ez az, amik mi
vagyunk a fäldi teremtásènk àltal. De làtjàtok, mi tett
bennènket kèlänbäzåvá a täbbi emlås àllattãl, hogy_hogy
Isten egy lelket tett belánk. Làtjàtok? Nos, a täbbi emlås
àllatnak nem kell ruhàt viselnie. Semmilyen màs àllatnak nem
kell ruhàt viselnie azárt, hogy elrejtse a szágyenát, csak
nekènk. Mi vagyunk az egyedèliek, akik viselènk, mert nekènk
van lelkènk. De làtjàtok, Isten kezdetben tudta, hogy milyen
lesz egy ember. Ás Å megteremtette a fäldet, ás felhozott
minden fále àllatot, a legalacsonyabbtãl a legmagasabbig; ás a
legmagasabb àllat, amely látrejätt, az ember volt.
38 Ás azutàn elåszär az ember meg lett alkotva, å egy szellem
ember volt, az Isten kápáben.
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39 Ami, “Isten egy Szellem,” Szent Jànos 4. Most, “Å egy_egy
Szellem. Ás akik Åt imàdjàk, Szellemben ás Igazsàgban
imàdjàk Åt. Ás a Te Igád Igazsàg.” Most mi Åt Szellemben ás
Igazsàgban imàdjuk. Å egy_egy Szellem Lány.

40 Aztàn nem volt ember, hogy a fäldet mævelje, ás aztàn Isten
megformàlta az embert a fäldnek poràbãl.

41 Azutàn Å kivett az oldalàbãl egy melláktermáket, egy
bordàt; ás abbãl, kettávàlasztotta ezt az embert, amelynek
kettås termászete volt, amely nåi ás fárfiçi is volt. Ás Å kivette
a nåit, mert az szeretet volt, ás Å belehelyezte azt egy Áva
nevezetæ szemálybe akit Àdàm hâvott Ávànak, aki az å feleságe
volt. Ez az, ahol az å szeretete, a termászetes, filio szeretete
ragaszkodott az å feleságáhez. Ez az a mãd, ahogy egy fárfinek
ma lenni kell, ás ahogy az asszonynak viszonoznia az å
fárjáhez. A fárfi, a hâmnemæ; az asszony, a nånemæ.

42 Ás azutàn, làtjàtok, miutàn Å elkászâtette az embert az Å
sajàt kápáre, “Teremtette åket fárfiçvà ás asszonnyà,” nem volt
ember, hogy mævelje a fäldet. Ás Å beletette åt a fäld poràba,
ás ezárt å vàlt^å az az ember volt. Ez az emberi ember emlås
àllat volt, làtjàtok å àllat volt; de Å beletette az Istennek ezt a
szellemát, egy áletet belá, ás megalkotta åt azon az alapon,
hogy tudhatott vàlasztani. Ás azutàn, amikor ez az ember^

43 Most mi azt gondoljuk, hogy valamik vagyunk. Csak
emlákezzetek, mik vagyunk mi? Egy sàr räg. Ez minden. “Ás
mert te por vagy, azárt porrà leszel.” Tehàt, amikor làtjàtok ezt
az embert lefelá menve az utcàn, aki azt gondolja, hogy å
valaki, tudjàtok, ás van neki egy kis iskolàzottsàga meg dolgok;
emlákezzetek, hogy az Indiana porànak egy räge. Ez minden.
Ás az az asszony, aki rävidnadràgokba van ältäzve, ás
cigarettàkat szâv, ás viselkedik lefelá az utcàn çgy tekergåzve,
mintha ävá lenne az egász orszàg, az Indiana porànak egy räge,
ás ez az, ahovà az visszatár. Tehàt ti nem tçl sok vagytok,
kezdjèk azon, làtjàtok. Tehàt ez, ez igaz, ez az, amik vagytok.

44 De a lálek, amely ott bent van, làtjàtok, az a lálek az,
amelyen Isten munkàlkodik, làtjàtok. Ha Å csupàn
megkaphatja azt a termászetet, azt a szellemet, hogy az Åvele
megegyezzen, akkor az a termászet elhal, a vilàg termászete ás
szeretete elhal, ás a vilàg dolgai halottak. Làtjàtok? Mert, “Ha
szeretitek a vilàgot, vagy a vilàg dolgait, akkor az Isten
szeretete nincs bennetek.” Làtjàtok? Ás egy embernek çjjà kell
szèletnie. Tehàt, ennek a termászetnek meg kell halnia, ás
Istennek a termászete jän ás bennetek ál. Ás Isten az egyetlen
dolog, amely soha nem kezdådätt vagy soha nem vágzådhet.

45 Tehàt, ezárt Å tàrsul, làtjàtok, ás vette ezt a fäldi embert ás
ezt az Äräkkávalã Szellemet, ás azokat ässzetette. Mert Isten
abban tèkräzte vissza Änmagàt, hogy Å egy emberrá lett,
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amikor Krisztus Jázussà lett, ás Å Isten volt, làtjàtok. Isten
Krisztusban volt; Aki, làtjàtok, Åbenne ált, megbákáltetve a
vilàgot Änmagàval. Ás azon a täkáletes Emberen keresztèl
mindannyiunkat, akik täkáletlenek vagyunk, de hiszènk
Istenben ás elfogadtuk Azt, az Å täkáletesságává vàlunk.
46 Ás Å soha nem hagyta el az Å testát, hogy rothadàst làsson,
sem nem hagyta az Å lelkát a pokolban, hanem feltàmasztotta
Åt a harmadik napon, ás Å äräkká ál. Ás nekènk is lesz egy
testènk, mint az Å Sàjàt dicsåságes teste.
47 Ez az, amiárt mi az Å Neváben keresztelkedènk meg, hogy
mi az Å Neváben jelenhessènk meg, az Å halàlàban, az Å
feltàmadàsàban, hogy çjra feltàmadunk bizonysàgot táve a
vilàgnak, hogy nekènk çj Áletènk van, hogy az ã-ember halott.
Eltemettèk azt az elså termászetet. Làtjàtok? Az elså termászet
elmçlt ás most mi az Å termászete vagyunk. Å bennènk ál, ás
mi nem a sajàt akaratunkat tesszèk. Mi az Å akaratàt tesszèk.
Nem a sajàt gondolatainkat gondoljuk. Az ártelem, az ártelem
az, amely gondolkodik. Az ártelem, amely Krisztus Jázusban
volt, az van minden hâvåben. Làtjàtok, ott_ott van a lálek, ás
ez az amirål beszálènk. Most ez az a rász, amelyre án most
gondolok, ez ami bennsånkben van, a lálek.

48 Most ha megfigyeljèk ebben, sok dolog van, ami náha
tärtánik ás mi csodàlkozunk, hogy azok miárt tärtánnek meg,
ás megkárdezzèk magunkat ás megkárdezènk màsokat. De
vágèl egy idå utàn ràjävènk arra, hogy ha mi Keresztányek
vagyunk, akkor mindaz valahogy jãl fog vágzådni. Ti làttàtok
ezt. Minden Keresztány làtja ezt. Csodàlkozunk, hogy miárt
tettèk azt.
49 Valamikor csodàlkoztam, amikor elåszär olvastam a
Bibliàt, “Miárt engedte Isten Àbrahàmot, azt a nagy embert ott
àllni, ás azt mondani, hogy Sàra nem az å feleságe?” Ás hogy Å
engedte åt ott àllni ás hazudni arrãl, ás a dolgok amelyeket å
tett, ás azutàn hogyan engedte meg Àbrahàmnak, hogy
elhagyja az âgáret fäldját, amelyrål Å mondta neki, hogy ne
hagyja el. Minden Zsidã aki elhagyja az âgáret fäldját
visszaesett, mert Isten adta azt nekik ás megâgárte, hogy
ottmaradnak, làtjàtok, ás åk elhagytàk azt. Tehàt å lement
Gáràrba. De ha nem arrãl lett volna szã^
50 Ás azutàn Abimálek aki ott kiràly volt lent a filiszteus
orszàgban, beleszeretett Sàràba ás meg akart vele hàzasodni,
ás å egy jã ember volt, egy igaz ember. Ás miutàn å
valãszânæleg^Ez nevetságesen hangzik, de azárt, hogy ez
szàmotokra olyan valãsàggà legyen táve. Miutàn neki megvolt
az esti fèrdåzáse ás felvette a pizsamàjàt ás elmondta imàjàt ás
àgyba bçjt, akkor az Çr megjelent neki ás azt mondta, “Te
csupàn annyi vagy most, mint egy halott ember,” ás az az
ember nem tett semmit. Làtjàtok? Å teljessággel be volt csapva
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mind Àbrahàm, mind pedig Sàra àltal. Ez âgy van. Azt mondta,
“Te elvetted egy màsik ember feleságát, làtod. Ás án_án nem
fogom meghallgatni a te imàdat, nem szàmât hogy mennyit
imàdkozol. Annyi vagy, mint halott. De az az ember az Án
prãfátàm.” Làtjàtok?
51 Làtjàtok, ezt neház megárteni, làtjàtok. De ha az nem lett
volna, akkor nem tudnànk, hogy mi volt a kegyelem.
52 Miárt ment el ás vette el Hàgàrt, miutàn volt neki egy
kedves feleságe, mint Sàra? Ás å nem akarta azt megtenni
làtjàtok, de Sàra mondta neki. Ás aztàn az Çr mondta neki,
“Hallgass arra amit mondott neked Sàra.” Miárt? Kellett, hogy
legyen egy Izmàel, “hogy a szolgàlã ás az å gyermeke ne
äräkäljenek a szabad asszonnyal ás annak gyermekável.”
Làtjàtok mire gondolok?
53 Mindezek a dolgok jelkápek. Miárt kellett annak a
prãfátànak elvenni egy prostituàltat ás^azokkal a
gyerekekkel, hogy kát gyermeke legyen tåle? Mint egy jel. Miárt
fekèdt az egyik hàromszàznegyven napig a jobb oldalàn, ás
azutàn annyi napig a màsik oldalàn? Mint egy jel. Az egyik
levetette ruhàit ás Izràel elått jàrt. Ás, most mindezek a dolgok
jelkápek ás àrnyákok voltak làtjàtok; ás nekènk meg kell hogy
legyenek azok a dolgok, hogy betältsèk.
54 Ás sokszor dolgok tärtánnek velènk, amelyeken
csodàlkozunk, hogy miárt vannak. Az Isten, Aki elåre mutat
nekènk valamit.
55 Nos, mint kisfiç, ás ti ismeritek az án áletem tärtánetát,
án_án mindig hittem, miãta legelåszär emlákezni tudok^Az
egyik elså dolog, amire emlákszem^Nos ez, most, te esetleg
mondhattàl nekem valamit tegnap, ás án màra elfelejtettem. De
vannak dolgok a mçltban, amelyek a mi fiatal napjainkban
tärtántek, ás sokan vagyunk âgy, hogy mindig emlákszènk
ràjuk. Ás ez majdnem nevetságesnek hangzik, hogy ezt
mondom, de emlákszem, amikor egy hosszç ruhàba ältäzve
nágykázlàb màszkàltam. A kisgyermekek, most náhànyan
käzèletek az án koromban emlákeznek, hogy a kisgyermekek
egászen hosszç ruhàkat viseltek. Ás án emlákszem, amint
nágykázlàb màszkàltam ás havat szedtem le a nagybàcsim
làbàrãl ás ettem azt, amikor å bejätt ás ott àllt a tæzhelynál.
56 Ás azutàn a kävetkezå dolog, amelyre emlákszem hogy
megtärtánt az áletemben, az egy làtomàs volt, az elså amit
valaha is kaptam, ás elmondta nekem, hogy án az áletem nagy
rászát egy New Albany nevezetæ vàros käzeláben fogom leálni.
Ás án egy kis hegyi baba voltam ott fent, mág orvos sem volt,
amikor megszèlettem. Ás_ás án_án^Tudjàtok, åk^Án itt
kärèlbelèl ätven ávig áltem, ápp itt; egy làtomàs.
57 Ás aztàn ahogy án mindig tudtam, hogy van ott valahol
Isten, ás kisfiçkánt Å szãlt hozzàm, “soha ne dohànyozz, ne
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igyàl, ne szennyezd meg” a testemet, ez pedig erkälcstelenèl
jàrni asszonyokkal ás ilyen dolgokat jelenti. Án mindig fáltem
azoktãl, amikor mág fiatalember voltam.
58 Ás azutàn kint voltam egyszer vadàszni, amely çgy tænik,
hogy nekem egy màsodik termászetem, hogy szeretek vadàszni.
Ás kint voltam vadàszni egy fiçval, Jim Poole-lal egy kedves
gyerekkel. Azt hiszem, hogy az å fia ide jàr gyèlekezetbe, a kis
Jim, ás kedves emberekbål àllã csalàd. Ismerem a Poole-akat.
Jimmy ás án egyètt aludtunk ás egyètt áltènk amiãta kisfiçk
voltunk az iskolàban. Kärèlbelèl hat hãnap kèlänbság van
käzättènk korban. Ás Jimmy elsètätte a puskàjàt ás àtlätte
mind a kát làbamat egászen käzelrål, egy låpuskàval. Bevittek
a kãrhàzba ás ott fekèdtem haldokolva, azokban a napokban
nem volt penicillin ás semmi. Ás, akkor åk tettek alàm egy
gumilepedåt ás tudom, hogy azon az ájszaka^Màsnap reggel
akartak megoperàlni.
59 Åk csupàn megtisztâtottàk a sebet, ás nagy hçsdarabok
voltak kifordulva ás åk ollãval levàgtàk azt ás nekem egy
ember kezábe kellett kapaszkodnom. Nekik ott volt Frankie
Eich, aki ápp nemrágen kävetett el ängyilkossàgot, ás fogniuk
kellett, ás kezeimet çgy kellett lefeszâteni az å csuklãjàrãl,
amikor_amikor befejezták. Sikâtottam ás sârtam ás çgy
kapaszkodtam, ás åk levàgtàk a làbnak azt a rászát. Tizennágy
áves voltam, csak egy fiç.
60 Ás aznap ájszaka megprãbàltam elaludni, ás åk^
Felábredtem, mert valami loccsant. Ás vár volt ott, majdnem
kát liter, azt hiszem, amely az erekbål kifolyt. Ás åk^
megräntgeneztek ás azt mondtàk, hogy a lävás olyan käzel volt
mindkát oldalon a fåárhez, hogy csak egy kis karcolàs egybål
kettávàgnà, ás elkezdenák várezni. “Hàt,” gondoltam, “ez az án
vágem.” Letettem âgy a kezeimet ás felemeltem ás a vár lefolyt
a kezeimen, a sajàt várem volt, amiben fekèdtem. Hâvtam,
csängettem. Bejätt az àpolãnå ás csak felitatta egy
tärälkäzåvel, mert semmi nem volt, amit tenni tudott volna.
61 Ás a kävetkezå reggel abban a gyenge àllapotban,
akkoriban åk nem adtak váràtämlesztást tudjàtok, tehàt åk_åk
megoperàltak engem. Ás átert adtak nekem. Ás mikor án^A
rági áter, azt hiszem ti emlákeztek, az volt rágen az altatã. Ás
az áter befolyàsa alatt, amikor kijättem, nyolc ãra elteltável
jättem ki az áter hatàsa alãl. Olyan sokat kellett hogy adjanak
nekem, hogy azt gondoltàk, nem tudok_hogy nem fogok
felábredni. Nem tudtak felábreszteni.
62 Emlákszem, hogy Roeder asszony àllt mellettem, ott kint a
kãrhàzba. Soha nem felejtem el azt az asszonyt. Nem szàmât mi
tärtánik, soha nem tudnàm elfelejteni åt. Å akkor csupàn egy
fiatalasszony volt. A fárje felègyelå volt itt lent az
autãgyàrban. Ás án_án emlákszem, ahogy ott àllt mellettem, å
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ás Stewart asszony. Ás åk voltak valãjàban, akik az án kãrhàzi
szàmlàmat kifizetták. Án^Nekènk mág ennivalãnk sem volt
otthon, tehàt hogyan tudtuk volna kifizetni a kãrhàzi szàmlàt,
täbbszàz dollàrt? De å, a gyèlekezeti tàrsasàgàn keresztèl ás a
Ku Klux Klànon keresztèl kifizetták nekem a kãrhàzi szàmlàt,
Masonistàk. Soha nem tudom elfelejteni åket. Làtjàtok? Nem
szàmât, hogy mit tesznek, vagy mit, án mágis^van valami, ás
az velem marad, làtjàtok, amit åk ártem tettek. Åk kifizetták
Reeder doktornak a szàmlàt. Å mág ál, itt lakik Port Fulton-
ban, å el tudnà mondani nektek a tärtánetet.

63 Amikor kijättem az áter hatàsa alãl, akkor ott tärtánt
velem valami. Án mindig azt hittem, hogy az egy làtomàs volt.
Mert annyira gyenge voltam, ás án^Azt gondoltàk, hogy
meghalok. Az asszony sârt. Amikor kinyitottam a szemem hogy
názzek, hallottam amint å beszált, ás azutàn visszaaludtam ás
felábredtem kátszer, vagy hàromszor. Ás azutàn volt nekem ott
egy làtomàsom. Ás aztàn nekem kellett^

64 Çgy hát hãnappal kásåbb el kellett mennem ás ki kellett
vetetnem a làbaimbãl a puskàbãl bennemaradt kãctämâtáseket
ás zsâros vadàszruha darabokat; az orvos nem vette ki azokat.
Ás âgy nekem vármárgezásem lett, mindkát làbam felpuffadt ás
visszacsavarodott alàm, ás åk le akartàk vàgni mindkát
làbamat csâpåbål. Ás án csak^Azt mondtam, “Nem, csak
jäjjenek feljebb ás vegyák le itt fent,” Án egyszeræen nem
bârtam elviselni làtjàtok. Ás âgy vágèl Reeder doktor ás Pirtle
doktor Lousville-bål elvágezták a mætátet ás felvàgtàk ott ás
kivetták azokat; ás ma nekem csodàlatos làbaim vannak az
Isten kegyelme àltal.

De az utolsã_az utolsã làtomàs alatt, ami nekem volt^

65 Az elså làtomàs, amikor magamhoz tártem ás azutàn
belementem abba a transzba. Ás azt gondoltam, hogy a
pokolban vagyok olyan vilàgosan^

66 [Egy testvár a gyèlekezetben mondja, “Elnázást kárek
uram.”_Szerk.] A-ha. [“Van itt egy asszony, aki áppen
elàjult.”] Rendben van, valaki tegye rà a kezát ás å^talàn
vigyátek a levegåre. Most bàrki is àll ott, tedd rà a kezedet.

Imàdkozzunk.

67 Kedves Çr Jázus, a mi testvárnånk, aki ma reggel beteg ás
elàjult a helyiságben, hadd legyen a Te kegyelmed ás eråd ás
hatalmad^ràtetták kezeiket most Táged kápviselve. Ás az
Iràs azt mondta, “Ezek a jelek kävetik azokat, akik hisznek.
Ha kezeiket betegre vetik, azok meggyãgyulnak.” Ás most
jäjjän ki a mi testvárnånk ebbål a betegságbål ás legyen jãl az
Isten dicsåságáárt. A Jázus Krisztus Neváben kárjèk, ás
odaszànjuk åt Neked. Àmen.
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68 Most vigyátek åt a levegåre. Itt_itt borzasztãan fèlledt.
Árzem itt, hogy nagyon, nagyon rossz. Ez egyszeræen egy bãdâtã
árzás itt az emelványen. Áreztem ezt nágyszer vagy ätszär itt. Ha
van^mihelyt egy kicsit jobban árzi magàt, hàt akkor vigyátek
oda, ahol levegåt kap. Ez jã. A-ha. Làtjàtok, egyszeræen annyira
fèlledt, tudjàtok. Az emberi lányek látrehoznak, mindannyian
annyi nágyzetmáter betegságet. Ha van nektek, ha valakinek
van vize ott, vagy valami amit a testvárnåre tehettek. Å_å most
màr rendben van. Làtjàtok? Rendben. [Egy testvár a
gyèlekezetben mondja, “Mágis nyissuk mág ki az ajtãkat
Branham Testvár”_Szerk.] Igen, talàn ha ki tudnàtok nyitni az
ajtãkat, talàn, vagy beengedni egy kis levegåt, amennyit csak
tudunk valahogyan, làtjàtok.
69 Most abban az idåben, amint nekem az a làtomàsom volt ás
gondoltam, hogy án_án eltàvoztam ebbål az áletbål a
gyätrelembe.
70 Ás hát hãnappal kásåbb itt a Clark Megyei Emlák
Kãrhàzban àtestem a màsodik mætáten. Ás akkor, amikor
magamhoz tártem azt gondoltam, hogy kint àllok nyugaton.
Volt egy màsik làtomàsom. Ás ott volt egy nagy arany kereszt
az ágen, ás az Çr Dicsåságe ämlätt a keresztrål. Ás án a
kezeimet kitàrva âgy àlltam, ás a Dicsåság hullott bele a
mellembe. Ás án^A làtomàs elhagyott. Apàm ott èlt ás názett
ràm, amikor a làtomàs jätt.
71 Án mindig áreztem, ti^Mindazok az emberek, akik
ismertek engem mindezekben az ávekben, tudjàk, hogy án
mindig nyugatra akartam menni. Ti tudjàtok hogy van ez.
Mindig valami vonzott nyugatra. De mivel egy csillagàsz
ugyanezt a dolgot mondta nekem egyszer, hogy án nyugatra
kell menjek^A csillagok, amikor azok keresztezik pàlyàjukat
ás âgy tovàbb, án azalatt a jel alatt szèlettem, ás hogy án soha
nem leszek sikeres keleten; nyugatra kell mennem. Ás a mçlt
ávben elmentem nyugatra, hogy betältsem azt, ami egy álet
vàgya volt, làtjàtok, hogy_hogy megtegyem.
72 Miárt vagyok án ott? Ez a legnevetságesebb dolog. Ott kint
tartãzkodni a sivatagban, szàztâz dollàr bárletet fizetni
havonta amikor itt van fent egy hàz, egy lelkász hàz,
bebçtorozva szàmomra tudjàtok. De ez az Çrnak a kävetáse,
làtjàtok, hogy_hogy ez minden, amit án tehetek. Ás ti
ismeritek a làtomàsokat, ás hogy mi tärtánt ott kint. Most_
most án ebben azt akarom mondani, hogy^
73 Nos ha a mi testvárnånk egy kicsit gyengánek árzi magàt
Roy Testvár, ás å^vigyátek ki åt valahova, ás èltessátek le itt
egy szobàba, ahol täbb levegåt kaphat vagy valami ás ez
teljesen rendben van, mert án çgy árzem, hogy å most rendben
lesz làtjàtok. Jãl van. Csak el van bãdulva, beteg. Ás âgy án_án
mondom, hogy ha å^ha ide akarjàtok hozni åt ahol a
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levegå^nyisd ki ezeket az ablakokat Roy Testvár ás ha a
testvárnå àt akar jänni, akkor_akkor az rendbe van. Làtjàtok,
ha å akarja hogy_hogy àtjäjjän ide, nos csak ne fáljetek attãl.

74 Rà akarom tenni a kezeimet, amikor itt elhalad. Ti
bocsàssatok meg nekem csak egy percre. Ás Isten bocsàsson
meg nekem, mert^Ez ez, rendben van testvárem.

75 Mennyei Atyàm, ez itt a Te lànyod itt èl ma reggel, ás jätt
meghallgatni az Èzenetet, ás^Sàtàn megprãbàlja åt tàvol
tartani ettål, de nem tudja. Å nem tudja. “Sàtàn nem tudja, a
Jázus Krisztus Neváben.”

Rendben van. Nos, az ajtã, azt hiszem hogy ha egy
kevás^?^testvárek, akkor a levegå àtjähet ide hozzàtok.

76 Ãh, fèlledtságrål beszálènk, el kellene hogy menjetek
náhàny helyre a tengeren tçlon, ahol åk egyszeræen egymàs
hegyán hàtàn halmozãdnak lepràval ás ràkkal. Ás ãh, nekem,
alig kapsz levegåt tudjàtok, olyan helyeken. Azokban a nagy
ápèletekben fekèsznek, egyszeræen meg-megfertåzådve
betegságekkel. Ás tudjàtok, hogy milyen egy lepra. Ott
fekszenek fèlek nálkèl ás a fál arca hiànyzik, nincs karja, ás kis
karãk làbak helyett ás effále dolgok, fekszenek, egymàs hegyán
hàtàn. Ás sokan käzèlèk ott a helyszânen meghaltak, ott
fekèdtek az egymàson fekvás miatt, megprãbàlva valahova
bejutni tudjàtok, hogy halljàk az Èzenetet.

77 Ás most_most ebben án elmondom nektek, hogy mi tärtánt.
A làtomàsban, amely nekem volt vissza fogok menni, mert
elhoztam azokat, a kát làtomàst, hogy megmutassam käzèlèk
az egyiket. Nekem nyugaton kellett lennem. Mindig
vàgyakoztam arra.

78 Ás most a ma reggeli Èzenetnek a cálja, hogy tudomàsàra
hozzam a gyèlekezetnek, mindent amit å megenged nekem
hogy a gyèlekezet tudomàsàra hozzak, amennyire án tudom,
amâg a^amint án tovàbb megyek. Ás ez megragadott engem,
ezárt án a gyèlekezet tudomàsàra akarom hozni. Nos, ez
csupàn ennek a Tabernacle-nak van, làtjàtok, itt. Most, ás
ebben a làtomàsban, az elsåben, itt van ami megtärtánt.

79 Miutàn a làtomàs megragadott engem ás án annyira gyenge
voltam, ás elveszâtettem azt az ässzes várt ás elmentem^Azt
gondoltam, hogy lesèllyedek egy vágtelen Äräkkávalãsàgba.
Sokan käzèletek màr hallottàk ezt tålem ezelått, ás_ás
lesèllyedtem egy vágtelen Äräkkávalãsàgba. Elåszär án olyan
felhå fáláken mentem àt, ás azutàn sätátságen ás sèllyedtem le,
le, le. Ás az elså dolog tudjàtok, hogy belekerèltem az
elveszettek terèletábe, ás ott bent án_án sikâtottam. Ás náztem,
ás ott egyszeræen minden, annak nem volt alapja. Soha nem
tudtam megàllni a zuhanàsban. Çgy názett ki hogy Äräkká
lefelá fogok esni. Nem volt megàllàs sehol.
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80 Ás azutàn micsoda kèlänbság volt abban a làtomàsban,
amely nekem itt nemrágen volt, amikor a Dicsåságben voltam
az emberekkel, az ellentát! De ebben, amint án zuhantam, ás
vágèl án_án sikâtottam a papàmárt. Mivel mág csupàn egy
gyerek voltam ez az, amit tenni tudtam. Sikâtottam a papàmárt
ás a papàm nem volt ott. Ás sikâtottam az anyàmárt, “Valaki
kapjon el!” Ás egy anya sem volt ott. Án csak mentem. Ás
azutàn sikâtottam Istenhez. Nem volt ott Isten. Semmi nem volt
ott.
81 Ás egy idå utàn a legkomorabb hangot hallottam, amit
valaha is hallottam ás az a legborzasztãbb árzás volt. Nincs
arra mãd^ Mág a szã szerinti ágå tæz is egy äräm lenne ahhoz
kápest ami az volt. Nos azok a làtomàsok soha nem voltak
távesek. Ás az egyszeræen a legborzalmasabb árzás volt, amit
valaha is áreztem, ás ami^
82 Hallottam egy zajt, amely çgy hangzott mint valamilyen
fajta egy_egy_egy kâsárteties dolog. Ás amikor az volt, ás
odanáztem ás làttam hogy käzelednek, ás azok asszonyok
voltak. Ás rajtuk zäld anyag volt, áppen csak làthattam az å
arcukat, ás nekik zäld anyag volt a szemèk alatt. Ás a szemeik
çgy náztek ki, mintha visszafelá àllnànak, mint egy_ahogy az
asszonyok ma festik a szemèket, çgy ki van hçzva, ás csupàn a
szemeik ás az arcuk. Ás åk âgy csinàltak, “Ççh, ççh, ççh,
ççh!” Ãh, nekem!
83 Án egyszeræen felkiàltottam, “Ãh, Istenem, lágy irgalmas
hozzàm. Lágy irgalmas, Ãh Istenem! Hol vagy? Hogyha
visszaengedsz engem hogy áljek, án megâgárem Neked, hogy
egy jã fiç leszek.” Nos, ez volt az egyetlen dolog amit
mondhattam. Nos, Isten tudja, ás az Itálet Napjàn Å engem
meg fog âtálni ezárt a kijelentásárt. Ez az, amit án mondtam,
“Uram, Istenem, hadd menjek vissza, ás án megâgárem Neked,
hogy egy jã fiç leszek.”
84 Ás amikor meg lettem låve, án hazudoztam, án majdnem
minden olyat megtettem, amit meg lehetett tenni, csak egyetlen
dolog amit án mondok^Jobb ha ápp most letisztàzom ezt
amâg ápp itt vagyok. Ás amikor lenáztem ás làttam hogy
majdnem fálig kettá lettem låve, akkor ezt mondtam, “Istenem,
lágy irgalmas hozzàm. Tudod, hogy soha nem kävettem el
hàzassàgtärást.” Ez volt az egyetlen dolog, amit Istennek
tudtam mondani. Án mág soha nem fogadtam el az Å
bocsànatàt, ás mindezeket a dolgokat. Án csak mondom, ezt
tudtam mondani, “Án soha nem kävettem el hàzasàgtärást.”
85 Ás azutàn åk kivittek engem oda. Ás azutàn, abban án
kiàltottam, “Istenem, lágy irgalmas hozzàm. Án jã fiç leszek,
csak engedj engem innen vissza,” mert tudtam, hogy van
valahol egy Isten. Ás âgy segâtsen nekem, amikor azok a
sãhajtozã teremtmányek ott voltak kärèlättem, án csupàn egy
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çj jävevány voltam. Ás ami abban a legocsmànyabb,
legborzalmasabb, legistentelenebb árzás volt^Azoknak a
nagy szemeknek, nagy szempillàknak a kinázete çgy ás
elkeskenyedett mint egy macskànak, âgy visszafelá; ás zäld
anyag, ás mintha fekályes, vagy valami lett volna. Ás åk_åk
âgy csinàltak, “Ççh, ççh, ççh!” Ãh, micsoda egy árzás! Nos,
amikor án^
86 Azutàn egy pillanatnyi idå alatt án visszatártem çjra a
termászetes áletbe. Az a dolog hàborgatott engem. Azt
gondoltam, “Ãh, hadd legyen çgy, hogy soha täbbet ne menjek
egy ilyen helyre; egyetlen egy emberi lánynek se kelljen egy
olyan helyre mennie.”
87 Hát hãnappal kásåbb volt egy làtomàsom arrãl, hogy
nyugaton àlltam, ás làttam azt az arany keresztet, amint lejätt
ràm. Ás án_án tudtam, hogy van valahol az elkàrhozottaknak
egy rágiãja.
88 Nos, án soha nem vettem figyelemre tçlsàgosan, egászen
nágy háttel ezelåttig. A feleságem^Ebben az ártelemben mág
soha nem gondoltam erre. Kärèlbelèl nágy háttel ezelått a
feleságem ás án lementènk Tucson-ba, hogy vàsàroljunk
valamit. Ás mialatt ott èltènk^A feleságem, mi bementènk a
fäldszintre ás_ás ott volt egy csoport nåies kinázetæ fiç,
akiknek a haja çgy fel volt kãcolva, tudjàtok, amint az
asszonyok teszik, ás_ás itt eläl egy frufru volt lefásèlve, ás
azokban a nagyon magas nadràgokban, valahogy, azt hiszem
olyan beatnik, vagy akàrhogyan is hâvjàtok åket. Ás åk ott
voltak bent, ás mindenki názte åket, ás a fejèk ilyen nagy volt,
mint azoknak az asszonyoknak, akik olyan “vâzhullàmç”
hajvàgàst viseltek, tudjàtok. Ás åk ott voltak lent.
89 Ás egy fiatalasszony haladt el ott, ás megkárdezte, “Mit
gondol ezekrål?”
90 Azt mondtam, “Akkor magànak szágyelni kellene magàt,
ha azokra gondol.” Mondtam, “Neki áppen annyi joga van azt
tenni, mint magànak. Egyikåjèknek sincs joga.”
91 Tehàt án felmentem az emeletre, ás leèltem. Ás amikor çgy
tettem, volt ott egy mozgãlápcså, az a J.C. Penney èzletben
volt, ás a mozgãlápcså hozta fel az embereket. Nos, nagyon
rossz árzás tàmadt a gyomromban, amikor làttam azokat az
asszonyokat oda fel jänni; fiatalokat, idåseket, ás
käzämbäseket, ràncosak, fiatalok ás mindenfále, kicsi pici
rävid nadràgokban; az å koszos testèk, ás azok a szexisen
ältäzätt asszonyok, azokkal a nagy fejekkel, ás âme ott jättek.
Ás az egyik áppen a mozgãlápcsårål lejävet käzeledett, áppen
arrafelá käzeledett oda, ahol án èltem a száken, a fejemet
lehajtva èltem ott.
92 Ás megfordultam ás odanáztem. Ás az egyikèk, mikäzben a
lápcsån jätt felfelá, ezt mondta, “Ãh”, spanyolul beszált egy
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màsik asszonyhoz. Å egy fehárbåræ asszony volt, aki egy
spanyol asszonnyal beszált. Ás amikor odanáztem, [Branham
Testvár pattint az ujjàval_Szerk.], án hirtelen megvàltoztam.
Ime, án ezt màr làttam ezelått. A szemei, ti tudjàtok, hogy
mikánt teszik az asszonyok most, ahogy szemeiket festik áppen
mostanàban, mint a macskàk, tudjàtok ilyen mãdon teszik, ás
macskaszemèvegeket viselnek, meg minden, tudjàtok, ilyen
szemekkel, ás az a zäld anyag a szemeik alatt. Ott volt az a
dolog, amit án akkor làttam, amikor gyerek voltam. [Branham
Testvár täbbszär kopog a szãszáken.] Ott volt az az asszony
ugyançgy. Ás án teljes testemben elzsibbadtam, ás kezdtem
kärbenázni, ás azok az emberek ott motyogtak, tudjàtok,
hangoskodtak az àrakrãl ás dolgokrãl az ápèletben. Ás án
áppen^
93 Çgy tænt, hogy án csupàn egy pillanatra àtvàltoztam. Ás
náztem, ás azt gondoltam, “Ez az amit án a pokolban làttam.”
Åk ott voltak, a fekályesek. Án azt gondoltam, hogy az tette
åket olyannà, hogy a pokolban voltak, hogy azárt volt olyan
zäldes-kák a szemèk alatt. Ás itt voltak ezek az asszonyok
kifestve zäldes-kákkel ápp çgy, ahogy az a làtomàs mutatta
kärèlbelèl negyven ávvel ezelått.
94 Làtjàtok, kärèlbelèl negyven ávvel ezelått volt az. Most
ätvennágy vagyok; akkor tizennágy voltam. Tehàt kärèlbelèl
negyven ávvel ezelått án^Ás ez a_a^ás ez amçgy is az
âtáletnek a szàma, làtjàtok. Nos ott volt^
95 Án làttam azt ás mág szãlni sem tudtam a feleságemhez,
amikor jätt. Å odaàt volt, ás megprãbàlt Sàrànak ás a
gyermekeknek valamit venni, valami egy-egy ruhàt vagy
valamit az iskolàhoz, ás án_án mág csak nem is^Mág csak
nem is tudtam szãlni hozzà. Å azt mondta, “Bill, mi a baj veled?”

Azt mondtam, “Ádes, án egy^án majdnem egy halott
ember vagyok.”

Ás å azt mondta, “Mi a baj? Beteg vagy?”
Mondtam, “Nem. Csak valami áppen tärtánt.”

96 Most å nem tudja. Å vàrja, hogy ez a szalag visszatárjen.
Mág nem mondtam senkinek. Ás gondoltam, hogy vàrok, amint
megâgártem, hogy elåszär a gyèlekezethez hozom. Làtjàtok? A
gyèlekezethez hozom. Ez volt az án âgáretem. Ás ti fel fogjàtok
ismerni a mai este utàn annak az okàt, hogy miárt prãbàlom
megtartani az âgáretemet. Làtjàtok?
97 Azutàn azt gondoltam, amikor megfigyeltem azokat a
fekályes kinázetæ szemeket azokon az asszonyokon. Voltak ott
spanyolok, franciàk ás indiànok, ás fehárek de mind az ässzes
azokkal a nagy fejekkel, tudjàtok, felborzolva azokkal a
fásèkkel, ahogyan åk hàtra fásèlik egász naggyà ás azutàn
olyan lesz. Ti tudjàtok, tudjàtok, hogy åk mikánt csinàljàk,



18  A MONDOTT IGE

ahogy åk elkászâtik. Ás azutàn azok a fekályes kinázetæ
szemek, ás a szemek a festákkel, kihçzva çgy, mint
macskaszemek. Ás ahogy åk beszálgettek ás án çjra ott voltam,
ott àlltam a J.C. Penney àruhàzban, çjra a pokolban.

98 Án_án_án annyira megijedtem. Azt gondoltam, “Uram,
csak nem haltam meg, ás Te mindezek utàn megengeded, hogy
erre a helyre jåjek.”

99 Ás åk ott voltak, çgy^Ápp âgy kärbe a làtomàs
szeræságben, hogy alig tudtad hallani azt a fèleiddel, tudjàtok.
Csak a motyogàs ás az emberek viselkedáse, ás azok az
asszonyok jättek fel a mozgãlápcsån ás ott jàrkàltak kärbe, ás
az “Ççh, ççh!” Ott voltak azok a zäld, furcsa kinázetæ szemek,
ás gyàszos volt.

100 Ás a feleságem odajätt. Ás án azt mondtam, “Csak hagyjàl
egy percre magamra, ádes.” Mondtam, “Ha nem haragszol, án_
án_án haza akarok menni.”

Ás å azt mondta, “Beteg vagy?”

101 Azt mondtam, “Nem, csak menjál tovàbb ádes, ha van mág
valami vàsàrolni valãd.”

Å azt mondta, “Nem, vágeztem.”

102 Ás án azt mondtam, “Hadd karoljak belád.” Làtjàtok? Ás
án kimentem.

Å azt mondta, “Mi a baj?”

Azt mondtam, “Máda, án_án_án^Valami tärtánt ott
fent.”

103 Ás amâg án az alatt voltam, ezt gondoltam, “Milyen
napokban álènk? Lehet hogy ez a Harmadik Hçzàs?” Most van
nekem itt náhàny jegyzetem.

104 Jázus. Mi felismerjèk, hogy Jázus az Å szolgàlatàban,
miutàn Å prádikàlt az embereknek. Most mi ebben nagyon a
Szentâràsnak megfelelåek leszènk. Miutàn Jázus befejezte az Å
szolgàlatàt, ás az Å szolgàlatàt a náp visszautasâtotta. Most ti
olvassatok a sorok käzätt, ás vonjàtok le a sajàt
kävetkeztetáseteket. Emlákezzetek arra, amit án kezdetben
mondtam nektek. Miutàn Å prádikàlt^

105 Å çgy jätt mint Aki azokra a napokra meg lett âgárve. Mi
ezt mindnyàjan tudjuk. Az Iràsok azonosâtottàk Jázus
Krisztust, mint Messiàst. Ez âgy van. Alaposan, ás szilàrdan
igazolva lett Isten àltal ás az Å Igáje àltal, hogy Å volt a
Messiàs. Ebben nincs kárdás. Ha bàrki ezt kárdåre vonja, ha
megteszed, akkor neked az oltàrhoz kell jännäd azzal, hogy “Å
nem Messiàs volt” Å vilàgosan azonosâtva lett, mint a Messiàs.
De miutàn Å vilàgosan^Isten azonosâtotta Åt.



LELKEK AMELYEK BÄRTÄNBEN VANNAK MOST 19

106 Amint Páter mondta Pènkäsd Napjàn, amikor å ott a
Sanhedrinhez beszált a nágy^kärèlbelèl nágy nappal kásåbb.
Å azt mondta, “A Nàzàreti Jázus, Akirål Isten tett bizonysàgot
käzättetek jelek ás csodàk àltal, melyeket Isten tett Å àltala
käzättetek, amelynek mi mindnyàjan tançi vagyunk. Làtjàtok?
Ti vettátek ás gonosz kezekkel megfeszâtettátek az Áletnek
Fejedelmát; akit Isten feltàmasztott, ás bemutatta ezeket a
dolgokat, amelyeket ti làttatok.” Làtjàtok? Krisztus tovàbb ált.
Termászetesen mág ma is ál.
107 Most miutàn Jázus nyilvànvalãan eljätt, azonosâtotta
Änmagàt; Isten azonosâtotta Åt, ás Å prãfátàlt. Ás az Å
prãfátàlàsànak napjai utàn, noha a Szentâràs szerint
azonosâtva volt, az emberek visszautasâtottàk Åt. Ez âgy van.
Ás Å prádikàlt aztàn, miutàn visszautasâtottàk Åt ott, azoknak,
akiknek megvolt a lehetåságèk arra, hogy èdväzèljenek.
Emlákezzetek, hogy amikor Å prádikàlt, akkor megvolt bàrki
szàmàra a lehetåság arra, hogy èdväzèljenek. Mi nem tudjuk,
hogy kik åk. Åk eleve el vannak rendelve. De Å folyamatosan
prádikàlt.
108 De az Å prádikàlàsànak napjai utàn az Å szolgàlata tovàbb
folytatãdott, mert a legutolsã csoport, akiknek Å prádikàlt,
azok lelkek voltak, akik a pokolban voltak, akiknek nem
lehetett megbocsàjtani. Án ezt vilàgosan felolvastam a
Bibliàbãl itt, a Màsodik Páterbål. Làtjàtok? Å elment ás
prádikàlt azoknak a lelkeknek, akik a tämläcben voltak, ami a
pokol, bezàrva az Itálet Napjàig.
109 Mert, làtjàtok, az Itálet nem most van, ás most nincs ágå
pokol. Valaki azt mondja nektek, hogy “Az az illetå most az
ágå pokolban van,” ez helytelen. Làtjàtok? Egy fäldi bârã
áppen elággá igazsàgos ahhoz, hogy mindaddig ne
kàrhoztasson el egy embert, amâg å tàrgyalàsra nem lett hozva.
Ás Isten soha nem fog bevetni egy embert a_a tèzes
kemencábe addig, amâg å elåszär el nem lesz itálve Isten
Sajàt tärványei àltal. Å visszautasâtotta az irgalmat, âgy,
làtjàtok, neki elåszär egy tàrgyalàsra van szèkságe, ás az a
tàrgyalàs a Nagy Fehár Trãn Itálet. De most å egy
tämlächàznak nevezett helyen van.
110 Amint án làttam mindkát helynek a làtomàsàt, ás az Isten
kegyelme àltal^Án ezt nem azárt mondom, hogy szentságtärå
legyek, ás ha ez táves, akkor Isten bocsàsson meg nekem. Án
hiszem, hogy án mindkát helyen voltam, làtjàtok, mindkát
helyen. Ás làttam a megvàltottakat, a megàldottakat; ás làttam
az elveszetteket, ás azt ahol åk voltak. Ás ez az, amiárt án ma
çgy àllok itt mint a ti testváretek, hogy figyelmeztesselek
benneteket arra, hogy megmenekèljetek a lefelá menå
äsványtål. Soha ne menjetek azon az çton. Ás nektek minden
megvan, amiárt áljetek, az àldott felfelá menå çt, ahol a
megvàltottak vannak ärämben ás bákesságben, ás nem tudnak
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vátkezni. Åk nem tudnak_nem tudnak szomorkodni. Nem
tudnak. Ott, ott nincs semmi; åk täkáletesek. Làttam mindkát
helyet! Tudom, hogy ez egy szärnyæ àllâtàs egy szemálytål hogy
ezt tegye, de Isten az án Bâràm, ás án komolyan hiszem, hogy
làttam mindkát helyet. Án_án hiszem ezt.

111 Ás ãh, tàvol legyen bàrmely szemálytål, hogy valaha is
belápjen az elveszettek rágiãjàba! Ha çgy àllnàtok, hogy forrã
drãtot furnak àt rajtatok, mindenfále mãdon kânoznànak, az
nem lenne olyan, mint az az ärdägi gyätrelem ott azon a
helyen. Semmi nem lehetne^az emberi elme nem tudnà, az
emberi elme nem tudnà felfogni azt, hogy milyen az
elveszetteknek a rágiãja. Azt semmilyen mãdon nem lehet
megmagyaràzni. Ás azt sem lehet megmagyaràzni, hogy milyen
az àldottaknak rágiãja, mert az olyan nagyszeræ. Amaz annyira
borzalmas, ás Ez pedig annyira_annyira nagyszeræ, hogy a
kèlänbság a nevetságestål a fennságesig. Tehàt ha valaki hall
engem^

112 Án kezdek egy äreg ember lenni. Nem tudom, hogy mág
mennyi van nekem hàtra. Hamarosan ätvenät áves leszek. Ás
án_án nem tudom, a termászet tärványei szerint nekem nem
lehet tçl sok ávem. Án nem tudom, hogy ez a szalag hovà fog
eljutni. De hallja meg mindenki itt ás a szalagon, vagy ahovà
csak eljut. Soha ne menjetek az elveszttek rágiãja felá. A
pokolt abban a rossz àllapotban nem tudnàtok megfesteni. Ás
bàrmit is tesztek, ne legyetek soha^ne felejtsátek el ezt, hogy
az àldottaknak rágiãja^Án ezt Szent Pàllal mondanàm,
“Szem nem làtta, fèl nem hallotta, sem az ember szâvábe nem
juthatott el az, amit Isten azoknak tartogat, akik Åt szeretik.”
Tehàt àlljatok meg, ha hallgatjàtok ezt a szalagot, ás
kapcsoljàtok ki a gápet, ás tartsatok bænbànatot, ha mág nincs
èdvässágetek, ás jäjjetek rendbe Istennel.

113 Án ezt elså kázbål valã tapasztalat àltal mondom, ahogy a
szâvemben hiszem. Ás azt mondom, hogy ha ezek, ha ezek a
làtomàsok becsaptak engem, akkor Isten legyen irgalmas
hozzàm ezárt az àllâtàsárt. De a szâvemben lávå åszintesággel,
tudva azt, hogy mág soha egyetlen làtomàs sem volt táves, çgy
án hiszem, hogy án mind a kát helyen voltam. Tàvol legyen
minden emberi lánytål, hogy a lefelá menå çton jàrjon!

114 Nos, Jázus, miutàn befejezte az Å szolgàlatàt, prádikàlt
azoknak a lelkeknek, akik megmenthetetlenek voltak, akiket
nem lehetett megmenteni. Most a Biblia mondja nekènk azt “Å
elment ás prádikàlt azoknak a lelkeknek, akik tämläcben
voltak, akik nem tártek meg.” Amikor az irgalom oda lett
nekik adva, åk gorombàn visszautasâtottàk az irgalmat, ás most
åk vàrnak az Itáletre. Ãh, micsoda idå lehetett az! Ãh, bàrcsak
lenne valamilyen mãd szàmomra, hogy án ezzel megràzhatnàm
a vilàgot, hogy meglàttathassam velèk, hogy mi a valãsàg.
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115 Ás Jázus Maga mondta, “Amikánt az Atya kèldätt Engem,
Án çgy kèldelek benneteket.” Ás amikánt az Atya elkèldte Åt
hogy prádikàljon az_az álåknek, azoknak akiknek volt
remányságèk, ás azutàn bemutassa ugyanazt az Èzenetet
azoknak, akiknek nem volt remányságèk, ez most ebben az
idåben megfelelånek tænik, hogy ezt meg kell tenni, mert a
Krisztus Szelleme ál bennènk ás ez nem vàltoztatja meg az Å
termászetát, illetve nem vàltoztatja meg Isten rendszerát. Neki
ugyanannak kell lennie minden generàciãban. Neki
ugyanannak kell lennie. Azt mondta, “Amikáppen az Atya
kèldätt Engem, Án çgy kèldelek benneteket.”
116 A szolgàlatoknak ugyanazoknak kell lennièk olyannyira,
hogy Å azt mondta^Làtom, hogy náhànyan lejegyezitek az
Iràshelyeket. Szent Jànos 14:12, “Aki hisz Ánbennem, az
megcselekszi ugyanazokat a cselekedeteket, amelyeket án
teszek.” Làtjàtok, “a cselekedeteket,” prádikàlni az
elveszetteknek, gyãgyâtani a betegeket, ás azutàn azoknak,
akiknek lehetetlen valaha is èdväzèlni. Làtjàtok? A munka
ugyançgy ment tovàbb. Tehàt ez volt, (ez volt?) âgy fejeznám ki,
hogy Jázus Krisztus szolgàlata çjra meg van testesèlve az Å
Gyèlekezetáben ezekben az utolsã napokban. Ez az, amit
sokan hiszènk. Án veletek egyètt hiszem. Án ezt hiszem. Ha
nem hinnám, akkor valami màst tennák ezzel. Mert, vágèl is, án
vagyok az akire vonat^akire ez vonatkozik. Ás ha az Isten
Szelleme bennetek van, akkor árdekelve vagytok az emberek
irànt.
117 Volt egy Iràshely, amely mindig zavarba ejtett engem, hogy
Mãzes mikánt mondhatott Istennek egy jobb ätletet, mint ami
Istennek volt, mâg vágèl ràjättem, hogy az a Krisztus Szelleme
volt Mãzesben. Làtjàtok?
118 Isten azt mondta, “Mãzes, vàlaszd el magad tålèk. El
fogom pusztâtani az egász dolgot, ás çjra kezdem veled.”
119 Å azt mondta, “Uram!” Å bedobta magàt a rásbe, ás ezt
mondta, “Vegyál engem. Täräld ki az án nevemet.” Ezek felá az
emberek felá, akik làzadoztak, de az å szâve ártèk ment.
Làtjàtok?
120 Ás amikor egy lelkász, akinek az emberek a szâván
vannak^Hogyan árezhetnám án magam valaha is igazolva az
án^Isten elått, ás a magam szàmàra, ha valaha is
visszatartanák valamit az emberektål, akiket jobban szeretek
mint magamat. Hogyan vehetne egy ember egy szemályt a
gyèlekezetbe egy kázfogàssal, vagy valami fräcskälássel, vagy
valami hamis keresztsággel, vagy valami àltal, ás utàna hagyni
åket hogy heverjenek a_a hazugsàg befolyàsa alatt, tudva, hogy
a Biblia ott fekszik, ás azt mondani hogy å szereti azt a szemályt?
121 Noha koldulnom kellene a megálhetásemárt, vagy bàrmi is
legyen, de hadd legyek becsèletes Istennel ás az emberekkel,
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hogy az Igazat mondjam nekik. Soha ne legyek egy csalã.
Hogyan csaphatom be azt, akit szeretek? Noha meg kell
sártenem åket, mágis szeretem åket. Ez az oka, hogy
elfenekelitek a gyermeketeket, mert szeretitek åt. Nem azárt
mert nem szeretitek åt; hanem azárt mert szeretitek åt. Ha å
helytelen, akkor å meghal ha nem helyesbbâtitek åt.
122 Nos, âgy volt a szolgàlat. Ahogy az volt, çgy van az ma is.
Prádikàlva lett, ás alaposan igazolva lett az Isten Igáje àltal
çgy, hogy az nem lehetett ember, hanem Istennek kellett
lennie. Annak kellett lennie. Figyeljátek meg, hogy ugyanazok
a szellemi jelek, amelyeket Jázus tett, çjra megjelentek a
fäldän az utolsã napokban. Ugyanaz a szellemi jel, amellyel Å
Änmagàt mint Messiàst igazolta, az ma is azonosâtotta Åt. Å
mág mindig a Messiàs! Ugyanaz az anyagi jel jelent meg a
fäldän, amely Å àltala is megjelent, ami Å volt. Ugyanaz a
Tæzoszlop, amelyet Szent Pàl làtott, ugyanaz, mindez çjra
megtärtánt, benne ugyanazzal a termászettel, ugyanazt a
dolgot cselekedve.
123 Jázus àllâtotta, hogy Å semmit nem tett addig, amâg az Atya
meg nem mutatta Neki. Ás az Atya a Szent Szellem, mi
felismerjèk ezt. Az csupàn Istennek egy tisztságe. Ha nem az,
akkor melyikèk Jázus Krisztusnak az Atyja? Jázus azt mondta,
hogy Isten az Å Atyja, ás a Biblia azt mondja, hogy a Szent
Szellem volt az Å Atyja. Nos, ti nem csinàlhattok Belåle egy
tärványtelen gyermeket, âgy a Szent Szellem az Isten, tehàt
Jázus is Isten volt. Tehàt Isten, Atya, Fiç, ás a Szent Szellem
az^Az a^Ezek az egy Istennek a hàrom tisztságei. Ez
hàrom tulajdonsàg, de ugyanaz az Isten.
124 Ti Istennek egy rásze vagytok, ás án is Istennek egy rásze
vagyok, làtjàtok; De án nem az egász Isten vagyok, ás ti sem
vagytok az egász Isten. Làtjàtok? Làtjàtok? Hanem ezek Isten
tulajdonsàgai mirajtunk, mint fiçkon, akik Jázus Krisztus àltal
lettènk äräkbe fogadva. Aki Isten Maga testtá lett, hogy
meghaljon ártènk.
125 Nos, a Szent Szellem mindig mutatott Neki eljävendå
dolgokat, ás Å soha nem hibàzott. Az mindig täkáletes volt. Igy
van ez? Å nem tulajdonâtott Magànak árdemet. Å Istennek adta
az árdemet. Azt mondta, “A Fiç semmit nem tehet Magàtãl,
hanem amit làt hogy az Atya teszi.” Ás az Atya, a Szent
Szellem volt az Å Atyja. Igy van ez? “Jãzsef, Dàvidnak fia, ne
fálj magadhoz venni Màriàt, a te feleságedet, mert Az Aki
åbenne fogantatot, a Szent Szellemtål van,” aki az Å Atyja
volt. Ás a Szent Szellem mutatott Jázusnak eljävendå dolgokat,
ás elmondott neki dolgokat, amelyek voltak.
126 Ás Å volt az Isten-Prãfáta. Mert az Çr Igáje csak a
prãfátàhoz jän; megmutatva, hogy a Beszádek jättek kisebb
formàban, ás a prãfátàk leârtàk azt, amit az Çr mondott nekik.
De Å semmit nem ârt, mert Å volt az Ige. Å volt az Ige.
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127 Figyeljátek meg, hogy ugyanaz a Szent Szellem, aki Benne
ált, “Mág egy kis idå ás a vilàg nem làt engem täbbá; de ti
meglàttok Engem, mert Án veletek leszek, mágpedig bennetek,
a vilàg vágezetáig. Án eljäväk hozzàtok,” mondta Å. “Án”, az
Atya volt, aki Benne volt, “aki hozzàtok fog jänni.” Ás Å azt
mondta, “Amikor a Szent Szellem ràtok szàll, akkor Å ki fogja
jelenteni nektek ezeket a dolgokat, amelyeket án tanâtottam
nektek, ás meg fogja mutatni nektek az eljävendå dolgokat.”
Ime itt vagyunk most.
128 Most mi megfigyeljèk, hogy amikánt a Szent Szellem akkor
munkàlkodott a Gyèlekezetben, çgy a Szent Szellem pontosan
ugyanazokat a dolgokat tette ma; bejelentve a Tæzoszlop àltal
ápp çgy ahogy az a kezdetben volt, ugyanaz a dolog. Ás làtva
hogy ez Jázusra jätt, Jànos bejelentette azt a Jordàn folyãnàl. Ás
bebizonyâtott mindent, mág annak tudomànyos fánykápeivel is.
Nem lehet vitatni. Az tudomànyos volt. Az anyagi volt. Az nem
egy misztikus gondolat volt. Nem pszicholãgia volt. Amint azt
George J.Lacy mondta, “A kamera mechanikus szeme nem vesz
fel pszicholãgiàt. A fány megètätte a lencsát.”
129 Ás mi a helyzet veletek, gyèlekezet, akik itt voltatok
kärèlbelèl hat vagy nyolc hãnappal ezelått amikor ezt
mondtam, “IGY SZÃL AZ ÇR, hogy án Tucson, Arizonà-ba
fogok menni. Lesz egy robbanàs, ás hát Angyal fog megjelenni.”
Emlákeztek? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Mág a^
Isten annyira valãsàgossà tette, hogy mág a Look magazin is
fánykápet kászâtett rãla. Szellemi, elåre làtva, anyagi formàban
megjelenve pontosan çgy, a hát Angyal, akik elhoztàk az egász
Szent Iràs lebonyolitàsàt. Mert az egász Biblia minden titka a
Hát Pecsátben fekszik. Mi tudjuk, hogy Ez a_a Känyv, Annak
pecsátei, Azokkal kiegyenlâtette. Az egász Känyv titkai abban a
Hát Pecsátben voltak, amelyet az Çr enged nekènk hozni.
130 Ás itt èlnek emberek ma, akik jelen voltak ott akkor velem,
amikor az tärtánt. A Look magazin ugyanazt a dolgot
bizonyâtotta, hogy az_az tánylegesen megtärtánt. Azárt mert
Isten volt az aki azt mondta. Isten volt az, Aki az Å Igáje
mägätt àll, hogy elvágezze Azt amikor Å azt mondja, hogy Å
meg fogja tenni. Ezárt, ez nem valaki ember, testi szemály mint
án magam, aki käzättetek emberek käzätt van. Ez az
Äräkkávalã Isten.
131 Å embert hasznàl. Ez igaz. Å semmit nem tesz azon kâvèl,
amit Å ember àltal tesz. Mi felismerjèk ezt. Å, ez az Å_ez az Å
kápviselåje. Ez az amit Å vàlasztott. Miárt, án nem tudom. Å
megtehette volna, hogy a nap prádikàlja az Evangáliumot. Å
megtehetette volna, hogy a szál prádikàlja az Evangáliumot. Å
megtehette volna, hogy a szál tegyen dolgokat, de Å embert
vàlasztott.
132 Ez volt az Å szàndáka, hogy ember beszáljen vissza
emberhez; nem änmaga, hanem “Az Çr Igáje a prãfátàkhoz
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jätt,” a prãfátàlãk, a prádikàtorok. Ás az a prãfátàlã, aki
megtagadja az eredeti Igát, hogyan lehet å egy igazi prãfáta?
Làtjàtok? Å nem lehet, mert å megtagadja az Ige Igazsàgàt. Ás
azutàn ha nem tagadja, akkor ez az Ige Maga, ha Az az Ige
igazsàga àltal van prádikàlva, ás a Szent Szellem igazsàga
àltal, akkor Az ki fog nyilvànâtani minden âgáretet, amelyet Az
megâgárt. Ez az, ahogy mi tudjuk, hogy helyes vagy nem helyes.
Ez az, amit Jázus mondott, “Ha Án nem cselekszem azt, ami
Rãlam meg lett ârva, akkor ne higgyetek Nekem.” Làtjàtok?
Most mi làtjuk ezeket a dolgokat.
133 Emlákezzetek, hogy a Hát Pecsát be lett fejezve, ás amikor
az a hát kijelentett Igazsàg^
134 Egyet azok käzèl Å nem engedett meg nekènk, hogy
megtudjuk. Mi^Hànyan voltatok itt a Hát Pecsátnál, ás
hallottàtok? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Azt
hiszem, hogy mindannyian. Làtjàtok, a_a Hetedik Pecsát, Å
azt nem engedte meg.
135 Å käzvetlenèl ott àllt a szobàban ás kijelentette
mindegyiket. Ás ha án valaha is az áletemben prádikàltam çgy,
hogy az ihletve volt, akkor az volt az. Ás annak szàmotokra
igaznak kell lennie. Itt àlltam ás elmondtam nektek, hogy az
meg fog tärtánni, ás odamentem ás mág a tudomàny is ás
minden màs, a tudomànyos kutatàs ás minden, az emberek
szàmàra ez rejtály, bebizonyâtotta, hogy az ott megtärtánt. Ás
egyenesen visszajättem ás ti hallottàtok azt felfedni, ás minden
Ige pontosan helyessá lett táve. Milyen napokban álènk? Hol
vagyunk?
136 Ás emlákezzetek a Hatodik Pecsátben, ahol mind a Hát
Trombita szãl, az a Hatodik Pecsát alatt van. Amikor ahhoz
jutunk akkor meg fogjàtok làtni. Mind a (hát) Trombita a
Hatodik Pecsátben kävetkezett be.
137 A hát az mindig a rejtály. Figyeljátek a hetet, az a
befejezás. Az volt az Çr Eljävetele. A Menny csendes volt,
nyugodt, senki nem mozdult. Mert Jázus Maga mondta, “Mág
egy Mennyei Angyal sem tudja, hogy mikor fogok visszatárni.
Mág Magam sem tudom, hogy mikor. Az Atya helyezte azt az Å
elmájábe.” Isten tudja egyedèl azt, a Szellem. Azt mondta, “Án
nem tudom.” Akkor az nem lett kijelentve. Amikor a Hetedik
Trombita szãlt^vagy a Hetedik Angyal, akkor egy_egy
Pecsát ki lett nyitva, azutàn csend volt a Mennyben. Làtjàtok,
az nem lett megadva, hogy mi fog megtärtánni.
138 De a Hatodik Pecsát alatt, ahol azok a Trombitàk
megnyiltak. Emlákezzetek, hogy azalatt, mi felismerjèk, hogy a
Bàràny elåjätt, megjelent a szânen. Å elhagyta a Kegyelem
Szákát. Az å megvàltàsi munkàja be lett fejezve. Ás Å elåjätt ás
elvette a Känyvet Annak a jobb kezábål, aki a Trãnon èlt ás
“idå täbbá nem volt.” Ás azonnal megjelent egy angyal a
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hetedik rászben, vagy a 10. rászben ás a 7. versben, ezt
mondva^Ez az Angyal lejätt ás megeskèdätt, hogy “idå
täbbá nem lászen.”

139 De làtjàtok, ebben a Känyvben az volt, ami meg lett vàltva.
Az a Megvàltàs Känyve volt. Ás minden amit Å megvàltott, az
be volt ârva abba a Känyvbe. Mindenki akiárt Å meghalt az be
volt ârva abba a Känyvbe, ás Å nem hagyhatta el az Å
käzbenjàrã Szákát addig, amâg Å mindent alaposan meg nem
vàltott. Ás Å nem tudta megvàltani azokat a keresztnál, mert
åk elåre el voltak rendelve a Bàràny Áletánek Känyváben, ás
Neki Ott kellett maradnia hogy käzbenjàrjon amâg az utolsã
szemály be nem lett fejezve. Dicsåság!

140 De egy napon Å felemelkedett Onnan, ás elåjätt. Hol volt a
Känyv? Az mág a tartalmi Tulajdonosnàl, a Mindenhatã
Istennál volt. Ás Jànos kärbenázett, ás sârt, mert nem volt senki
máltã arra, hogy egyàltalàn rànázzen a Känyvre, ás kèlänäsen
nem arra, hogy megnyissa a Pecsáteket, hogy kijelentse hogy
mik voltak az elrejtett titkok.

141 A titkok a Hát Pecsátben voltak. Amikor ez a Hát Pecsát ki
lett nyitva, akkor az megnyitotta az egász Bibliàt. A Hát
Pecsát; Az Hát Titokkal volt bepecsátelve, ás az a Hát Pecsát
tartotta Annak az egász titkàt. Ás az volt a Megvàltàs Känyve,
az Çj Szävetság.

142 Nem az Ã. Az csupàn az Çj Szävetság szàmàra hirdetett.
“Åk lettek^nem lehettek täkáletesek nálkèlènk,” Zsidãk 11.
Làtjàtok? Làtjàtok? Nos, a megvàltàs csak akkor jätt, amikor a
Megvàltã meghalt. Ás åk feltátelesen a bàrànyoknak váre alatt
voltak; ás nem a Megvàltãnak; åk mág nem voltak megvàltva
addig, amâg a Megvàltã el nem jätt.

143 Figyeljátek meg most, amikor ez a Megvàltã^Jànos
kärbenázett, ás ott èlt Isten a Trãnon a Känyvvel az Å kezáben,
amely Hát Pecsáttel be lett pecsátelve, ás a megvàltàs egász
terve abban volt.

144 Ás azt elveszâtette az emberi faj, Àdàm. Ás Isten^Hovà
ment az vissza? Sàtàn nem vehette azt; å csak azt okozhatta,
hogy å elveszâtse azt. De hovà ment akkor az a Känyv? Nem az
emberi fajhoz tartozott. [Branham Testvár täbbszär kopog a
szãszáken._Szerk.] Az àldàsok nem ide tartoztak; itt az emberi
faj elveszâtette azt. Igy az egyenesen visszament az eredeti
Tulajdonosàhoz, aki Isten volt.

145 Å itt èlt Azzal, ás Å szãlâtott valakit, valaki embert, hogy
jäjjän ás igányelje Azt.

146 Jànos kärbenázett, ás egy ember sem volt a Mennyben, sem
a fäldän, senki, semelyik Angyal, semmi nem vehette a
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Känyvet, ás nem oldhatta fel a Pecsáteket, mág csak nem is
názhetett Rà. Senki ember nem volt máltã. Jànos azt mondta,
hogy keseræen sârt.
147 Akkor egy Angyal jätt hozzà ezt mondva, “Ne sârj Jànos,
mert a Jçda Tärzsánek Oroszlànja gyåzätt, ás Å máltã.”
148 Ás Jànos odanázett hogy làssa a bàrànyt^vagy làssa az
oroszlànt, ás mit talàlt å? Egy Bàrànyt, ás az egy Váres Bàràny
volt, egy Bàràny, amely megäletett. Milyen rágen? A vilàg
megalapâtàsàtãl.
149 A Bàràny elåjätt, odament Hozzà, Akinek a jobb kezáben
ott volt a Känyv, ás elvette a Känyvet; felmàszott a Trãnra, ás
leèlt. Errål van szã. Annak váge volt (mikor?) amikor a
Pecsátek ki lettek jelentve. Amikor az utolsã, az volt minden,
amit Å megvàltott, ás nem volt semmi^

Å megvàltani jätt.
150 Azt mondjàtok, “Miárt nem vàltotta Å meg åket negyven
ávvel ezelått? Kátezer ávvel ezelått?”
151 Làtjàtok, az Å neveik benne voltak az Álet Känyváben,
abban a Känyvben. Ás Neki itt kellett àllnia, mert Isten
szàndáka az volt, hogy megvàltsa åket. Az å neveik bele voltak
ârva a Bàràny Áletánek Känyvábe a vilàg megalapâtàsa elått. A
Bàràny azzal egyètt be lett táve, hogy megälessen. Itt jätt a
Bàràny, amikor meg lett älve, visszajätt, hogy käzbenjàràsokat
tegyen.
152 Figyeljátek Åt! Lesznek sok utànzàsok, sok minden màs, de
valãban voltak valakik, akik meg lesznek mentve, mert Å^A
Gyèlekezet elåre el lett rendelve, hogy szeplå ás sämärgåzás
nálkèli legyen. Å Ott lesz. Ás a Bàràny abbãl a cálbãl halt meg.
Ás aztàn amikor a Känyvben lávå utolsã náv meg lett vàltva, a
Bàràny elåjätt ás elvette a Känyvet, “Án vagyok Az, aki ezt
megtettem!”
153 Az Angyalok, a Kárubok, a huszonnágy Ván, a Lelkes
àllatok, minden ledobàltàk koronàikat, ás leestek a Trãn elått,
ás azt mondtàk, “Máltã vagy Te!”
154 Jànos azt mondta, “Minden a Mennyben ás a fäldän hallott
engem kiabàlni, ‘Àmen,’ kiàltottam, ‘Hallelujah,’ ás dicsáretek
Istennek. A kiàltàs felszàllt. Miárt? Az å neveik benne voltak
abban a Känyvben, hogy ki legyenek jelentve, ás a Bàràny
kijelentette azokat.
155 A Bàràny vàltotta meg azokat, de Å nem jähetett elå addig,
amâg minden náv ki nem lett jelentve, ás az a Hatodik Pecsát
alatt tärtánt meg, mielått a Hetedik fel lett tärve. Azutàn a
szeplåtlenek^Aztàn a Bàràny eljätt azokárt, akiket Å
megvàltott. Jätt, hogy igányelje azt, amit Å megvàltott. Neki
azok màr megvoltak, ápp itt a Känyvben, kivette Azt az Å
kezábål. Most Å jän, hogy vegye azt, amit Å megvàltott. Ez az
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Å munkàja. Å elvágezte. Eljätt, hogy elvegye. Ãh, micsoda
egy_micsoda egy idå! Bebizonyâtotta, a Hetedik Pecsát
bebizonyâtotta. Visszajätt ás vette a Megvàltàs Känyvát!
156 Figyeljátek meg, hogy ennek a hetedik angyal Èzenetánek
kellett lennie, amelynek a hetediket ki kellett jelentenie, a Hát
Pecsátet. Jelenásek 10:7, nos, ti meg fogjàtok azt talàlni.
Làtjàtok?
157 “Ás å làtta ezt az Angyalt, amint lejätt, az Å làbait ràtette a
fäldre ás a tengerre,” ez volt Krisztus, “szivàrvàny volt az Å
feje felett.” Figyeljátek meg Åt, megtalàljàtok Åt a Jelenásek 1-
ben çjra, “a szivàrvànnyal az Å feje felett; çgy názett ki mint
jàspis ás sàrdius,” ás âgy tovàbb. Itt jätt Å, egyik kezát^
“Egyik làba a szàrazfäldän, ás a màsik a vizen; felemelte az Å
kezát. Szivàrvàny volt az Å feje felett,” mág mindig. Ez egy
szävetság. Å volt a Szävetság Angyala, aki Krisztus volt; egy
kis idåre kisebbá tátetett az Angyaloktãl, hogy szenvedjen. Ott
jätt Å, “Ás felemelte kezeit az Ág felá, ás megeskèdätt Arra, aki
äräkkän äräkká ál,” az Äräkká Valãra, az Atyàra, Istenre,
“hogy idå täbbá nem lesz,” amikor ez megtärtánik. Az
befejezådätt. El lett vágezve. Be lett fejezve.
158 Ás azutàn az Iràs azt mondja, “Ás a_a hetedik fäldi angyal
Èzenetáben,” a fäldän lávå hârnäk, a hetedik ás utolsã
Gyèlekezeti Kor, “az å szolgàlatànak kezdetekor,” amikor az
elkezdådik a fäldän, abban az idåben, “az Isten titkai, a Hát
Pecsát titkai ismertetve lesznek abban az idåben.” Most mi
làtjuk, hogy hol vagyunk. Lehetett az, baràtaim, lehetett az?
Figyeljátek meg, minden lehetságes.
159 Mindazok, akik meg lettek vàltva a Känyvben, Å elåjätt a
megvàltàsra. Mindazok, akiket meg kellett vàltani, benne
voltak a Känyvben, elåre elrendelve a vilàg megalapâtàsa elått.
Å eljätt, hogy megvàltsa azt. Mindenki akit Å megvàltott, abba
bele volt ârva.
160 Most fel akarok tenni nektek egy kárdást. Ás ti emberek akik
a szalagot hallgatjàtok, figyeljetek nagyon. Azok a szärnyæ
szemek, azok a szärnyæ fejek, lehet hogy azárt van hogy ez az
Èzenet annyira a modern kor asszonyai ellen volt? Ez lehetett az
utolsã angyal Èzenete? Mit mondott Å ott lent a folyãnàl
kärèlbelèl harminchàrom ávvel ezelått? “Amint Jànos el lett
kèldve,” làtjàtok, “hogy bejelentse Krisztus elså eljävetelát, çgy
a te Èzeneted a màsodik Eljävetelát fogja bejelenteni.” Kärbe a
vilàgon, ás ez az amit ez tett, tehàt az Eljävetelnek käzel kell
lennie. Figyeljátek meg, hogy mi tärtánik most.
161 Miárt? Megvakartam a fejemet. Fetrengtem a pàrnàmon.
Jàrkàltam a szobàban. “Mi a baj veled?”
162 Náhàny nappal ezelått megkárdeztem kát embert akikkel
egyètt utaztam. Egy alkalommal megkárdeztem Jack Moore-t.
Ás mindnyàjan ismeritek Jack Moore-t. Hozzà megyek
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Shreveportba. Azt mondtam, “Jack Testvár, te olyan käzeli
baràt voltàl amilyen csak lehetett nekem a fäldän.” Ás mielått
megkárdeztem åt, megkárdeztem a feleságemet.

163 Ha valaki bàrmit tud rãlam, a rossz tulajdonsàgaimat ás_
ás mindent, az az án feleságem, làtjàtok, egy dràga szemály. Ás
án azt mondtam neki egy napon, ezt mondtam, “Ádes, mint a te
fárjed, án az Evangálium szolgàja vagyok. Án nem akarok
szágyent hozni Arra, akit szeretek. Nem. Nem akarlak
megbàntani táged. Nem hoznák ràd szágyent. Isten mentsen
engem, hogy valaha is olyat tennák, ami megbàntana táged. Ás
mit gondolsz, hogy mennyivel inkàbb megbàntanà Istent, hogy
mennyire szeretem Åt! Te az án feleságem vagy; Å az án
Èdväzâtåm ás Istenem. Fel akarok tenni neked egy kárdást. Ne
tárj ki. Az igazat mondjad.” Mondtam, “Olyan sokat
tanulmànyoztam, hogy^”

164 Ás szerettem volna tudni. Án egy, án_án egy lelkizå, furcsa,
kèlänäs vagyok. Án tudom ezt. Mindenki azt mondta,
“Micsoda egy szemály!” Nos, làtjàtok, te nem csinàlhatod
magadat. Te az vagy, ami vagy, az Isten kegyelme àltal.

165 Ás án_án_án azt mondtam, “Elveszâtettem egy kicsit az
eszemet, tudod, ás_ás valahogy elment?” Azt mondtam, “Miárt
itálem án azokat az asszonyokat àllandãan, amikor szeretem
åket?’”

166 Åk azt mondtàk, hogy án egy “asszonygyælålå vagyok,” án
egyszeræen nem gyæläläm^hogy án “gyæläläm az
asszonyokat.” Làtjàtok? Ez helytelen. Án szeretem az
asszonyokat, akarom mondani çgy, mint az án testvárnåimet.

167 Án nem fogom megveregetni a hàtadat, ha làtom, hogy
helytelen vagy. Ezt mondhatom neked. Án ahhoz tçlsàgosan
szeretlek benneteket. Valaki, aki azt tenná, az egy màsik fajta
szeretet. Làtjàtok? Án szeretlek benneteket, mert szeretem
amik vagytok; ti segâtåi vagytok egy Isten fiànak, ás rásze
vagytok neki. Làtjàtok? Ás án_án szeretlek benneteket, mert
hogy_hogy ti a fárfi kápáre lettetek alkotva, ás az ember az
Isten kápáre lett alkotva, ezárt âgy egyètt ti egyek vagytok
Krisztusban. Ez az amiárt án szeretlek benneteket. Bàrmely
màs dolgoknak semmi käze ehhez. Isten tudja egász áletemben.
Làtjàtok? Ez âgy van. Án szeretlek benneteket. Miárt àllnák fel
ás àllandãan^

168 Amikor åk azt monjàk, “Mondd meg az ässzes
asszonyoknak amikor azt mondjàk hogy jännek meghallgatni
Branham Testvárt prádikàlni, hogy fálsèlják màskáppen a
hajukat. Vegyenek fel egy kalapot, vagy valamit, vagy màst,
mert å el fog kezdeni harsogni a rävid hajakrãl, ás a ti^Ne
viselj kifestást,” ás âgy tovàbb ilyenek. Ez az amit åk tettek.
“Ãh, å beszált valakirål^”
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169 Azt mondta, “Miárt nem^” Mondta, “Az emberek azt
hiszik, hogy te egy prãfáta vagy. Miárt nem tanâtod az
asszonyokat arra, hogy mikánt vegyenek nagy szellemi
ajàndákokat, ás ilyen dolgokat, ahelyett, hogy nekik ilyen
dolgokat tanâtasz?”

170 Azt mondtam, “Ha åk nem akarjàk megtanulni az ABC-
jèket, akkor hogyan fognak tudni algebràt?” Làtjàtok? Elåszär
legyetek rendben.

171 Ás minnál täbbet prádikàltam, annàl rosszabb lett. Azutàn
te azt mondod, “Miárt nem fejezed be?” Nem, uram. Kell hogy
legyen ez ellen egy hang, egy tanç.

172 Az egyik legnagyobb ember manapsàg a szolgàlatban nem
olyan rágen ràm tette a kezát, ás azt mondta, “Án imàdkozni
fogok árted Branham Testvár, ha megengeded ezt, hogy Isten
vegye ezt ki a szâvedbål.” Mondta, “Hagyd azokat az
asszonyokat bákán, azokban a dolgokban.”

173 Azt mondtam, azt mondtam, “Te hiszel ebben, uram? Te
egy szentság prádikàtor vagy.”

174 Å azt mondta, “Persze. Án nem hiszem azt, de” mondta,
“Ez az_ez az å^”

Mondtam, “Nem.”

Å azt mondta, “Ez a pàsztorok dolga.”

Án azt mondtam, “Åk nem teszik azt.”

175 Valakinek ezt meg kell tenni. A folyãt keresztezni kell. A
bårt le kell hçzni. Án nem akarom ezt tenni. Isten tudja, hogy
án ezt nem akarom tenni. Azok az asszonyok käzèl sokan
tàplàljàk a gyermekeimet, ás åk majdnem letennák az áletèket
ártem. Gondoljàtok, ás az Isten kegyelme kiäntetett a Szent
Szellem àltal, gondoljàtok hogy án csendben àllhatnák,
mikäzben làtom azt a szegány szemályt àtbukni az
Äräkkávalãsàgba remány nálkèl, ha nem kiàltok fel ellene?

176 Nem azárt hogy okoskodã legyek; de ennek a nemzetnek a
szelleme, a gyèlekezet szelleme, nos nem a Krisztus Szelleme; a
gyèlekezet, felekezet szelleme kilãdâtotta ezeket az
asszonyokat odaàt abba a zærzavarba. Ás án csupàn egy kiàltã
hang vagyok, “Gyertek ki belåle. Menekèljetek attãl a
szennytål.” Ne engedjátek, hogy az ärdäg ilyen dolgot tegyen
veletek. Az helytelen!

177 Ás ti az Isten Ässzejävetelánek nápe megengeditek az
asszonyoknak, megengeditek, hogy lenyârjàk a hajukat, de
megtiltjàtok, hogy kifessák magukat. Valãjàban a kifestás ellen
nincs Iràshely, de a haj lenyâràsa ellen van. Mág arra sem
alkalmas, hogy Isten elått imàdkozzon, mondja a Biblia. A
fárjnek joga van vàlã levelet adni neki ás elhagyni åt. Ez âgy
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van. Å a vilàgnak çgy mutatja be magàt, mint egy erkälcstelen
asszony. A Biblia mondta âgy. Megcsçfolja sajàt fárját, amikor
ezt teszi. Ez pontosan az, amit a Biblia mond. Làtjàtok?
178 Nos, de egy kifestást viselå asszony, mi çgy talàljuk, hogy a
Bibliàban egy asszony tette ezt, csak egy. Az Jázabel volt. Ez az
aki å volt. Az egyetlen szemály a Bibliàban, aki valaha
kifestást viselt, Jázabel volt, ás Isten azonnal megetette åt a_a
vad kutyàkkal. Å dicstelenná vàlt, ás mág az å^Minden,
minden dolgot amely gonosz, Jázabelnek hâvjàk.
179 Nektek nem kell azt tennetek. Nem kell hogy azt tegyátek.
Akkor mi kásztet benneteket arra? Az ärdäg szelleme.
180 Nem ismeritek fel. Tudom, hogy nem. Ti_ti tçlsàgosan jã
emberek vagytok. Ti jãk vagytok. Ti kezet ràztok velem,
beszáltek velem.
181 Ás án szeretlek benneteket. Ez âgy van. De ha án làtom ezt,
akkor nem lennák kápmutatã^Pàl azt mondta, “Nem
vonakodtam kijelenteni nektek az Isten egász Tanàcsàt.” Ne
legyen rajtam egy asszonynak a váre sem azon a Napon, vagy
fárfiá sem. Án elmondtam nektek az Igazsàgot. Án nem szâvesen
tettem ezt; nem azárt, mert nem akarnàm azt tenni amit Isten
mond nekem, hogy tegyem, hanem szeretlek benneteket. Nem
akarlak megsárteni benneteket, tehàt mit tegyek? De a tiszta,
Isteni Szeretet erre fog kásztetni benneteket.
182 Jázus mág azárt is imàdkozott, hogy a keresztet elkerèlje.
“Lehetságes lenne, hogy elmçlna ez a pohàr?” Mondta,
“Mindazàltal ne az Án akaratom, hanem a Tiád.”
183 Nekem kell annak a szemálynek lennie, aki ezt mondja?
Nekem kell vennem azokat a dràga asszonyokat, akik annyira
kedvesek, meg minden, ás egyszeræen darabokra nyçzni åket?
Nekem kell ezt? Nekem fog kelleni venni az án lelkász
testváreimet, ás ott àllni ás azt mondani nekik, hogy åk szeretik
a pánzt ás_ás a felekezetet jobban mint Istent? Nekem, az án
dràga testváreimnek, akik àtkaroltak^Ãh, nekem kell ezt
megtenni? Ãh Istenem, ne engedd nekem ezt tenni.
184 De án nem vonakodtam kijelenteni nektek a teljes
Tanàcsot. Ez a valãdi Szeretet, amely engem erre kásztetett.
185 Ez az amiárt ez az Èzenet ilyen mãdon van? Sehol màshol a
vilàgon nem ilyen. [A gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Hol van ez?
Rendben. Åk fálnek. Làtjàtok? De ez fálelem nálkèl volt.
Pontosan. Isten mindig ilyen, làtjàtok. Rendben. Ez az, amiárt
az asszonyok çgy meg lettek dorgàlva ez àltal az Èzenet àltal?
Nem tudva, nem volt kijelentve. Meg lett nekem mutatva, de
nem ártettem azt egászen az egyik napig. Làtjàtok? Názzetek
oda. Rendben. Biztos, hogy illeszkedik a szolgàlathoz.
186 Most vàrjatok egy percet. Volt màr ezelått egy olyan idå,
amikor egy asszony vilàg lett? Igen. A tärtánelemnek
megfelelåen Illás napjaiban volt egy Jázabel nevezetæ asszony.



LELKEK AMELYEK BÄRTÄNBEN VANNAK MOST 31

Ás å uralkodott az Isten gyèlekezete felett, amirål a Biblia
mondja hogy az utolsã napokban çjra fog; az å szelleme a
gyèlekezeten, egy szervezeten àt. Ás å egy paràzna lesz, ás vele
egyètt az ässzes täbbi gyèlekezet prostituàlt lesz, áppçgy mint
å. Igy van ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
187 Jelenásek 17. azt mondja, “Å egy paràzna, ás å A
PARÀZNÀK ANYJA.” Ez nem lehet fárfi. Ezek asszonyok.
Làtjàtok? Ás åk mind be lettek dobva elevenen a Tèzes Tãba,
ás meg lettek emásztve. Igaz ez? Ime itt van.
188 Figyeljátek meg azt amikor Jázabel szânre lápett, akkor
felemelkedett ellene egy fárfi. Isten hozott egy fárfit. Mág azt
sem tudjuk, hogy honnan jätt. Az å szolgàlatànak nem volt
hàttere. Å soha nem volt sem pap, sem semmi. Å elåjätt egy
äreg torzonborz erdei emberkánt, Illásnek nevezve, ás å a
fejszát a fàk gyäkeráre vetette, ás gyèlälták åt. Nem csak ez,
hanem az å egász gyèlekezete gyælälte åt.
189 Ás egy alkalommal azt gondolta, hogy egyedèl maradt. Azt
mondta, “Nem, Nekem mág van hátezer, akik ápp veled
vannak.” Làtjàtok? Ez volt a kivàlasztott csoport, làtjàtok.
Mindig megvan ez a csoport. Azt mondta, “Ne fálj Illás.
Tudom, hogy azt gondolod hogy ki vagy zavarva, mert a
felekezetek felzavartak táged a hegy tetejáre. De,” mondta,
“van Nekem hátezer, akik ugyanazt a dolgot hiszik, amit te
prádikàlsz. Làtod, Nekem megvannak åk.”
190 Azutàn az å napjai utàn Rãma lápett elåtárbe, ás egy olyan
idå lett, amikor çjra egy asszonyvilàg lett, mind az
asszonyoknak a_a divatjai, ahogy åk kijättek a fåkätåikben ás
dolgokban, làtjàtok. Ás Isten feltàmasztott egy màsikat, rajta
ugyanazzal a Szellemmel, Illás Szellemável. Igy van ez? Ás å
azt mondta, “A fejsze a fàk gyäkeráre lett vetve.”
191 Ás volt ott bent egy kis ènnepsági asszony, aki
meghàzasodott^elhagyta az å fárját, ás hozzàment annak
testváráhez, Herãdeshez. Herãdiàs, ás å egy_egy azokank a
napoknak egy kifestett bohãca volt, aki tàncolt. Å tanâtotta a
lànyàt, hogyan kell tàncolni. Volt egy lànya az å mostoha
apjàtãl, a_a mostoha apja; az apjànak testváre. Herãdiàs! Ez
volt annak a_a_annak az asszonynak a lànya. Ás azutàn å
tanâtotta azt tàncolni, ás lett belåle egy igazi sztriptâztàncos, az
å anyja utàn. Ás azt gondolta, hogy å meghàzasodhat nágyszer
vagy ätszär, ás azt tehet, amit csak akar.
192 Ás itt jelent meg Herãdes. Åk mind Zsidãk voltak, most
emlákezzetek. Åk gyèlekezeti emberek voltak. Itt jelent meg
Herãdes, ás az å gyèlekezete azárt, hogy meghallgassàk ezt a
prãfátàt, akirål az emberek hitták, hogy prãfáta volt.
193 Å egyenesen elájèk sátàlt, ás belemondta az arcukba,
mondta “Ez nem tärványes szàmodra, hogy å a tiád legyen.” Ás
ez aztàn felrobbantotta az asszonyt! Làtjàtok?
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194 Most egy àtlagos ember azt mondhatta volna, “Hogy vagy
Herãdiàs? Mi nagyon ärèlènk, hogy te itt vagy ma velènk a
gyèlekezetben.” De nem Jànos.

195 Jázus azt mondta, “Kit mentetek el megnázni, amikor
kimentetek, hogy Jànost làssàtok? Azárt mentetek hogy olyat
làssatok aki çgy van felältäzve mint egy pap? Nem, az tudja, az
a fajta csãkolja a babàt ás eltemeti a halottakat.” Làtjàtok? Å
azt mondta, “Mit mentetek làtni? Egy szelet, egy nàdat,
amelyet bàrmely szál ràz? Åk azt mondjàk, ‘Gyere ide àt Jànos.
Mi täbbet fizetènk neked, ha nekènk prádikàlsz. Ás mi, mi
vagyunk a legnagyobb szervezet.’” Nem Jànos. Nem, å soha
nem azárt ment, hogy azt làssa.

196 Azt mondta, “Akkor mit làtni mentetek, amikor
elmentetek, hogy meghallgassàtok ás megnázzátek Jànost, egy
prãfátàt?” Å azt mondta, “Ás án mondom nektek, hogy täbb
mint egy prãfáta!^ha be tudjàtok fogadni, akkor å az, akirål
a prãfáta szãlt, hogy el fog jänni, ‘Elkèldäm az Án hârnäkämet
az Án orcàm elått, ás å elå fogja kászâteni az Çr çtjàt.’” Å a
Szävetságnek a hârnäke volt. Azt mondta, “Nem volt olyan
ember, aki asszonytãl szèletett, olyan nagy mint å.” Làtjàtok?

197 Ez az a fajta ember, akit Isten tàmasztott arra a napra,
Illás, egy åserdei ember. Jànos, ugyanaz a dolog. Làtjàtok? Az
Illás Szelleme Jànoson volt. Ás Å azt mondja, hogy amikor çjra
eljän egy asszony napja, akkor az a Szellem çjra fel fog
tàmadni, “Az Çr Eljävetele elått, amikor a fäld meg fog ágni,
ás az igazak àtmennek a_a gonoszok hamujàn, azok làbai alatt
mint hamu lesznek.” Å ezt çjra megâgárte ezekben a napokban.
Figyeljátek meg, hogy a Szent Szellem megâgárte ezt. Ez
beleillik abba az idåbe, amelyben álènk.

198 Valakinek fel kell àllni. Ennek el kell jänni, mert ez az IGY
SZÃL AZ ÇR, Malakiàs 4. rásze. Ez pontosan az, amit Å
mondott, hogy a jel lesz, “Áppen az Çr nagy ás rettenetes
Napjànak eljävetele elått elkèldäm Illást.” Ás mit fog å tenni?
“Visszafordâtja a gyermekek szâvát az atyàk Tanâtàsàhoz,
vissza a Bibliàhoz,” ki ezekbål a felekezeti kèlänbäzåságekbål,
“ás visszajännek a Bibliàhoz, vissza Istenhez.” Ez az, amit å
tenni fog. Figyeljátek meg, hogy milyen nagy idåben álènk.

199 Azok a prãfátàk megdorgàltàk az å napjaik modern
asszonyait, ás åk mind az áletèkkel fizettek azárt. A tärtánelem
bizonyâtja, hogy azoknak az idåknek mindegyike egy
asszonyvilàg volt, amikor asszonyok irànyâtottak.

200 Názzènk kärèl ma. Egy napon lesz nekènk egy Elnäkènk,
çgy náz ki, mintha màr most megtärtánhetne. Valãjàban az
asszony az Elnäk. Làtjàtok? A fárfi az csupàn egy návleges
vezetå. Itt nem olyan rágen a nemzetek käzèl egyben az
asszony olyan sok dicsáretet kapott ás mindent a náptål, amâg
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maga az Elnäk azt mondta, “Án vagyok az å fárje.” Az
Egyesèlt Àllamok Elnäke, làtjàtok. Az asszony formàlja a
divatot, ás az asszonyok kävetik azt, áppçgy, ahogy Jázabel
tette. Ti hallottàtok az án prádikàciãmat a Jázabel Vallàs-rãl.
Tudjàtok.  Ti tudtok arrãl. Làtjàtok hogy hol vagyunk most?

201 Làtjàtok hogy mi tärtánt itt egy vagy kát háttel ezelått, itt a
vàrosban? A Lutherànus Hit gyèlekezetánek lelkásze meghâvta
a Szent Szâv katolikus papjàt, hogy jäjjän el ás prádikàljon
neki, ás å elment, ás a Lutherànus Hit prádikàtora lement a
katolikus paphoz ás prádikàlt neki.

202 Az Egyhàzak Tanàcsa odaàt van most, a Rãmàban lávå
ässzejävetelen. Ez a kärlevál, amelyet az án jã baràtom David
duPlessis; amikor án ott èltem ás arrãl sârtam neki, a Fourteen-
Mile Creek-nál nem olyan rágen; nem ismerte fel, hogy a
gyèlekezetet egyenesen beletaszâtotta Babilonba, amikor
mindenki azt mondja, “Ãh, az ässzes gyèlekezet egy lesz most.”
Igen, án tudom ezt, làtjàtok, hogy pontosan ez lett beârva az án
prãfácia känyvembe 1933-ban, ami meg fog tärtánni. Nos, nem
veszitek ászre, hogy Sàtàn egyesât ässze? A Biblia mondja ezt.
Ás ápp egy kicsivel kásåbb, csak egy kis idå mçlva, mihelyt åk
eggyá vàlnak, akkor a felekezet käziság befejezådätt, làtjàtok.
Ott lesz a ti fenevadotok jele áppen. Làtjàtok?

203 Csupàn nincs idåm most hogy tovàbb menjek ebben, mivel
majdnem hàrom negyed tizenkettå van. Làtjàtok, án ezt be
akarom fejezni, meg akarom vilàgâtani ezt a kárdást. Án
csupàn be akarom helyezni ezeket az Iràshelyeket ide, ahol
làthatjàtok annak a lehetåságát, ahol mi vagyunk, ás azutàn mi
egy pàr perc mçlva befejezzèk.

204 Most figyeljátek csak meg, hogy mi tärtánt. A_a prãfátàk
megdorgàltàk azokat az asszonyokat azokban a napokban, ás
åket “asszonygyælålåknek” hâvtàk. Ez âgy van. A tärtánelem
bizonyâtja, hogy az çgy volt.

205 Most vàrjatok csak egy percet. Ti lejegyzitek az
Iràshelyeket, akkor ârjàtok fel az Elså Timãteus 5:6-ot. A Biblia
mondja, “Az asszony aki vilàgi-ärämäkben ál.” Ezek nem
lehetnek az Isten ärämei; tehàt annak âgy kell lenni, làtjàtok.
“Az asszony aki vilàgi ärämäkben ál, az halott mialatt ál.” Ez
az, amit Szent Pàl prãfáta mondott, “Az asszony aki ebben a
vilàgi àllapotban ál, meghalt mialatt ál.” Ás ha å visszautasâtja
az irgalmat, akkor àtlápheti az elvàlasztã vonalat, ahol
szàmàra nincs täbbá hely. Ás aztàn hol van å az å kifestett
szemeivel, levàgott hajàval? Ás å àtlápte a vonalat çgy, hogy
nincs lehetåság a visszajävetelre, ás kell hogy legyen egy olyan
szolgàlat, amely neki prádikàl. De emlákezzetek, hogy abban
az idåben mindennek váge van màr. El van vágezve. Ez csupàn
egy rámkápes èldäzás.
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206 Lesz egy szolgàlat, amely nagy csodàkat fog mutatni, Jãel
mondta âgy, de a megvàltàsra nem lesz idå. Mindannak váge
van. A Bàràny vette az Å Känyvát, ás az Å megvàltàsa
befejezådätt. Amint Jázus elåszär prádikàlt ás
visszautasâtottàk, ás azutàn elment ás kâsártette azokat, akik
ott voltak, prádikàlt azoknak, akik a tämläcben voltak, akik
nem tudtak megtárni, nem az èdvässág ideje volt, ás
ugyanannak a szolgàlatnak meg kell ismátlådnie. Mi van, ha ez
lehet a Harmadik Hçzàs az Äräkre elveszettek felá. Mi van ha
az ott van? Remálem, hogy nem ott. De mi van ha igen?
Gondoljatok csak egy percre erre most. Mi van ha igen? Isten
mentsen. Nekem vannak gyermekeim. Làtjàtok? De az biztos,
hogy igen käzelnek làtszik az itt.

207 Miárt jätt az a làtomàs akkor amikor án gyerek voltam?
Miárt nem gondoltam soha erre ezelått. Miárt jätt ott az
änkâvèlet az egyik napon a szobàban ezt mondva “Itt van az?”
Áppen az elveszettek käzepette van^a_az elveszett lelkek
käzätt. Ás Jázus prádikàlt nekik, tançskodott, de åk_åk soha
nem tártek meg. Ás minnál jobban prádikàltam, annàl
rosszabbak lettek. Nincs bænbànat. Annak nincs helye.

208 A Bàràny vette az Å Känyvát mikor a Hetedik Pecsátet
áppen kászen àllt a felnyitàsra, a Hatodik Pecsát.
Emlákezzetek, hogy Å a Hetedik Pecsátet elrejtette elålènk.
Azt nem jelentette ki. Amikor az Angyal nap mint nap ott àllt,
ás mondta azokat, de azutàn Å azt az egyet nem akarta
megtenni. Azt mondta, “Csend van a Mennyben.” Senki nem
tudta. Az volt az Çr Eljävetele.

“Ãh,” mondod, “az nem lehet.” Án remálem, hogy nem.

209 Csak menjènk egy kicsit tovàbb innen. Nekem le van itt
ârva valami, làtjàtok. Rendben.

210 Emlákezzetek, “Az asszony, aki vilàgi ärämäkben ál,” a
vilàg dolgaiban ás çgy cselekedik. Å jàrhat gyèlekezetbe ás çgy
cselekedhet mint egy szent, de annak semmi käze nincs ehhez,
làtjàtok, de “å halott, mialatt ált.”

211 Názzátek meg, hogy mit tettek neki a felekezetek. A Szent
Ige kezelåjává tetták åt, ami ellentátes a Bibliàval. Egy
prádikàtorrà tetták åt. Az meg van tiltva az Iràs àltal. Most
mág uralkodovà, polgàrmesterrá, kormànyzãvà ás mindenná is
teszik åt az orszàgban, ás egy lelkásszá az Isten hàzàban.

212 Amikor å minden bænben bænäs amit valaha is elkävettek,
ás å azoknak az oka. Ez igy van. Most án nem, án nem jogokrãl
beszálek. Å bænäs. Minden vakon szèletett csecsemåt å
okozott. Minden sârt amit ki kell àsni, å okozott. Å az, aki
okozta a bænt, betegságet ás szomorçsàgot. Egy mentåautã nem
sziránàzhat çgy, hogy nem egy asszony okozta azt. Nem lehet
sâràs, bæn, halàl, szomorçsàg sem szenvedás, hogy nem az
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asszony tette volna azt. Ás Isten megtiltja neki, hogy a
szãszákre menjen prádikàlni, de åk mágis megteszik. A
felekezetek, làtjàtok hol van az?

213 Å egy istennå. Hogy az ärdäg mennyire dolgozik! Nos, a
katolikus emberek az asszonyokat istenekká teszik, ás
imàdkoznak hozzàjuk; ez âgy van, Mària istennå, ás âgy tovàbb.
Làtom, hogy az Äkumenikus Tanàcsban azt mondtàk, hogy
meg fog tärtánni, hogy egy kicsit täbbet fognak imàdkozni
Jázushoz, ha az segât a Protestànsok bejäveteláben. Làtjàtok?
Làtjàtok? Ãh, a cukorral bevontak! “Vàltozhatatlan,” mondtàk
åk. Làtjàtok? Ez mág mindig ugyanaz a rági ärdäg. A Biblia
mondta, hogy “å idázte elå, hogy mindenki felvegyen egy
bályeget a homlokàra, akiknek a neve nem lett beârva a Bàràny
Áletánek Känyvábe.”

214 Ez az eleve elrendelt Gyèlekezet, amelyhez án beszálek, ás
nem azok ott kint. Nem, uram. Minden csoportbãl kivonta Å az
Å eleve elrendeltjeit. Ezek azok, akikárt Å jänn minden
korban.

215 De az asszony ott àll. Å ott van. Ez å; prádikàlja az Igát,
kezeli az Igát, egy istennåvá vàlt; ás minden bænnek az
okozãjàvà. A Biblia mondta, “Nem engedem meg az
asszonynak, hogy tanâtson, vagy bàrmely hatalmat birtokoljon,
hanem legyen engedelmes, amint azt a_a tärvány is mondja.”
Làtjàtok? Ás nem teheti meg. De åt az orszàg uralkodãjàvà
teszik, polgàrmesterrá, kormànyzãvà; å hamarosan Elnäk lesz.
Biztosan. Ime. Ez az, ahogy, ez az ahogy ez tärtánik, làtjàtok.
Ás az emberek azárt teszik ezt, mert nem tärådnek ezzel az
Igável. Åk soha nem fogjàk meglàtni.

216 Názzetek azokra az ott àllã Zsidãkra, tudãsok, ragyogã
emberek. Ás Jázus azt mondta, “Ti a ti atyàtoktãl vagytok, az
ärdägtål.”

217 Mi lenne, ha án Åt most elåttetek egy tàrgyalàsra hâvnàm?
Csak prãbàljuk meg egy percre, ás Isten bocsàssa meg nekem
azt, hogy Å ellene foglalok àllàst; de csak egy percre, hogy
megmutassak nektek valamit.

218 Mi lenne, ha ti azt mondanàtok, “Hàt án, dicsåság Istennek,
án beszáltem nyelveken! Hallelujah! Án tudom. Án, igen, án_
ánnekem Az megvan. Legyen àldva Isten. Igen!” A-ha, te azt
tetted?

219 Emlákezzetek az Izràel nápáre. A Biblia mondta, hogy
miutàn Å kihâvta a nápet, ás kimentette åket Egyiptombãl,
elpusztâtotta azokat, mert åk nem kävetták az Èzenetet.
Làtjàtok? Åk mannàt ettek a Mennybål. Åk mannàt ettek, amit
Isten hullatott a fäldre szàmukra, hogy egyák ás ott àlltak a
hârnäknek a jelenlátáben, ás làttàk a Tæzoszlopot, ás hallottàk
az Isten Hangjàt, ás làttàk azt megeråsâtve. Ás azutàn, mivel åk
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Kãrának akartak hinni, “Täbb szent ember is lehet. Lehet mág
ez, az, vagy a màsik. Nekènk is szenteknek kell lenni. Nekènk
mindezeket tennènk kell. Az egász náp szent.”

Isten azt mondta, “Szakasszàtok el magatokat tålèk.
Gyertek el onnan.”
220 Mãzes azt mondta, “Mindenki aki az Çr oldalàn àll, jäjjän
velem.” Ez âgy van. Làtjàtok? Ás Å egyszeræen megnyitotta a
fäldet, ás elnyelte åket. Làtjàtok?
221 Åk is jã emberek voltak. Biztosan azok voltak. Åk ragyogã
emberek voltak. Igen uram, de az nem volt elág. “Nem
mindenki aki mondja, ‘Uram, Uram,’ hanem az, aki cselekszi
az Án Atyàm akaratàt.” “Nem az aki elkezdi; hanem az, aki
befejezi.” Az az; nincs lerävidâtás; a verseny befejezásekor ki
lesztek zàrva. Nincs lerävidâtás. Nektek áppen azon a mãdon
kell jännätäk, ahogy az Iràs mondta.
222 Ha Az azt mondja, “Tárjetek meg, ás keresztelkedjetek meg
a Jázus Krisztus Neváben, ás veszitek a Szent Szellem
ajàndákàt,” nincs lerävidâtás, kázràzàs, gyèlekezethez vagy
felekezethez valã csatlakozàs. Nektek ezen az Çton kell
jännätäk! Ha nem haltok meg magatok szàmàra, ás nem
szèlettek az Isten Szellemátål, akkor ti_ti_ti el vagytok
veszve. Ez minden. Nincs lerävidâtás.
223 Te azt mondod, “Hàt, án gyèlekezethez tartozom.” Án
tudom. Az jã. “Hàt, az án anyàm^” Án nem kátelkedem
abban, de te vagy az, akihez án beszálek. Làtjàtok? Nektek
ezen az Çton kell jännätäk, mert nincs lerävidâtás; az Itáletnál
ki leszel zàrva. Nektek az egy Çton kell jännätäk.
224 Csak egy Çt van, ás Krisztus az az Çt. Ás Krisztus az Ige,
amely bennetek ál, amely a maga idejáben igazol mindent, amit
Å megâgárt. Làtjàtok? Felfogtàtok ezt? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Rendben van. Figyeljátek meg most.
225 Valaki azt mondja, “Ezek az emberek jãk.” Biztosan. Án
nem mondom, hogy åk nem jã emberek. Án nem mondom, hogy
Szent Cecilia ás az ässzes täbbi nem voltak jã asszonyok; az án
anyàm is az volt, de az biztos, hogy án nem imàdkozom hozzà.
Biztos hogy nem. Biztosan, án sok jã embert làttam, de åk nem
istennåk. Åk asszonyok, fárfiak. “Csak egy Käzbenjàrã van
Isten ás az ember käzätt.”
226 Akkor miárt, miárt tenná egy ember, egy Pènkäsdi, vilàgi
ember^azt a kärlevelet, amelyet duPlessis Testvárnek, a mi
dràga testvárènknek terjesztenie kellett. Náhànyan käzèletek
talàn megkaptàtok azt. Èl^Igen, ti megkaptàtok. Az
Äkumenikus Tanàcsban a pàpa oldalàn àllt, ás azt mondta, “Ez
nagyon szellemi volt.” Ez a szellemnek megkèlänbäztetáse,
nem? “Ãh, az Çr Szelleme ott volt, nagyon szellemi volt.” Igen.
Ime itt van.
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227 Miárt? Mert ez egy lehetåság a Protestànsoknak ás ennek az
egyesâtásáre, ami ellen mi ávekig harcoltunk, ás a Biblia is
mellettènk àllt ás elmondta nekènk, hogy ez fog kävetkezni. Ás
a mi^az egyik legnagyobb vezetånk egyenesen bejän ás azt
mondja, “Ez âgy van. Ez az amit mi teszènk.” ás az egász
Protestàns egyhàz leborul árte.

228 Ás áppen pontosan, ha ti felnáznátek oda, akkor IGY SZÃL
AZ ÇR. Elåszär az Ige mondta ezt. Azutàn az Çr Szelleme
mondta 1933-ban, amely elmondta mind ezeket a täbbi
dolgokat, a hàborçba menå nemzetekrål, ás hogy milyenek
lesznek a gápek, ás mindent ilyen mãdon, ás elmondta, hogy ez
pontosan az, ami a vágán tärtánni fog. Ás âme itt van. Ez soha
nem hibàzott. Ás âme mi làtjuk ezt megvalãsulni.

229 Emlákeztek az án prádikàciãmra a Jázabel Vallàs-rãl nem
olyan rágen? Emlákeztek Illásre, amint jätt le az çton azon a
reggelen, hogy megmondja nekik? Ez, án prádikàltam errål.
Làtjàtok? Ás ahogy án megjävendältem azutàn, hogy el fog
jänni az idå, amikor ez az Äkumenikus Tanàcs vágezetèl a
fenevad jelává vàlik, mert egyesèlni fog a fenevaddal. Màr
csinàlja. Az án koromban, án megáltem, hogy làssam azt. Ás itt
a Protestànsok milliã szàmra leborulnak árte. Miárt? Ez az,
amire åk vàrnak.

230 Åk vakok! Jázus mondta azoknak a Farizeusoknak, “Ti
vakoknak vak vezetåi. Ha a vak vezeti a vakot,” mondta Å,
“akkor åk nem esnek be mindannyian a gädärbe?” Ás ez az,
ahol åk elesnek. Hogyan tudtam volna án valaha is elhinni,
hogy egy ember, aki velem volt ás velem beszált, hogy å ott
èlhetne, ás egy ilyen megjegyzást tehetne! Làtjàtok, “Ez el van
rejtve a szemektål, a bälcsektål ás okosaktãl, ás ki van jelentve
Ez az olyan gyermekeknek, akik tanulni akarnak.”

231 Án tudom, hogy egy napon ez az án áletembe fog kerèlni. Ez
âgy van. Bele fog kerèlni, de az Igazsàg itt tudatva lett. A-ha.

Az elså akinek meg kellett halnia ezárt a
Szent Szellem tervárt,

Keresztelå Jànos volt, de å nem bçjt ki alãla;
çgy halt meg mint egy fárfi;

Azutàn jätt az Çr Jázus, åk megfeszâtetták Åt,
Å prádikàlta hogy a Szellem megmenti az

embert a bæntål. (Igy van ez?)

Azutàn åk megkävezták Isvànt, å a bæn ellen
prádikàlt.

Å annyira felmárgesâtette åket, hogy betärták
a feját;

De å a Szellemben halt meg, kiadta a szellemát,
Ás elment hogy csatlakozzon a täbbiekhez, az

áletet adã seregekhez.



38  A MONDOTT IGE

Ott voltak Páter ás Pàl, ás az isteni Jànos,
Åk odaadtàk az áletèket azárt, hogy az

Evangálium vilàgâthasson;
(Mit tettek åk?) Ässzekeverták az å várèket a

rági prãfátàk várável,
Azárt, hogy az Isten igaz Igáje becsèletesen

legyen szãlva.
Az oltàr alatt lávå lelkek âgy kiàltoznak,

“Mennyi ideig?”
Az Çrhoz, hogy bèntesse meg mindazt akik

rosszul tettek;
De täbben lesznek mág, akik oda fogjàk adni

az å áletèk várát (Igen, ez igaz.)
Ezárt a Szent Szellem Evangáliumárt ás

annak bâborväräs àradatàárt.
232 Csak folyamatosan csepeg a vártål! Igen, egy napon meg
fogja tenni, de án vàrok arra az ãràra amikor ez be lesz fejezve.
233 Az egyik testvárnånek áppen volt egy àlma. Elkèldte
hozzàm, ás azt mondta, “Án làttam åket, azt a gyèlekezetet,
amelyik eltervezte, hogy meg fognak älni,” engem, titokban
valamikor, amikor kiszàllok az autãmbãl, bemegyek ás tèzelni
fognak ràm^De azt mondta, “Azutàn a Szellem azt mondta,
‘Nem ebben az idåben, de az kásåbb jänni fog.’” A-ha.
234 Isten årizzen engem, hogy bàrmiben megalkudjak. Án
semmi màst nem tudok, mint Jázus Krisztust ás Åt mint
megfeszâtettet. Mi szärnyæ napokban álènk. A bæn tette ezt.
Igen. Åk_åk megkävezták Istvànt. Åk levàgtàk Jànos feját, az
asszony tette ezt. Án nem tudom, hogy mi mikánt fogjuk a mi
áletènket odaadni, de az meglesz egy napon. Rendben van,
figyeljátek meg.
235 A Szent Jànosban, ha akartatok erre egy Iràshelyet. Szent
Jànos 6:49, ez az, ahol åk mannàt ettek, ás Jázus azt mondta,
“Ás åk mindannyian halottak.”
236 Azt mondjàtok, “Hàt az án_az án testvárnåm, án_án
làttam ezt az asszonyt Szellemben tàncolni.” Ãh, igen. A-ha.
“Án làttam åket, amint azt tetták. Làttam åt nyelveken szãlni.
Làttam åt^” Igen.
237 Jázus azt mondta, “sokan fognak Hozzàm jänni azon a
napon ás azt mondjàk, ‘Án mindezeket a dolgokat megtettem.’”
Làtjàtok? “Åk mannàt ettek a pusztàban,” Jázus mondta, “ás
åk mindannyian Äräkre el vannak szakasztva. Åk halottak.”
Ez Äräk elmçlàs. Åk elpusztultak käzvetlenèl ott a pusztàban.
238 Emlákeztek a Zsidãk 6. rászáre, “Azok akiknek egyszer az
Igazsàg tudatva lett, ás megtagadtàk hogy Abban jàrjanak,
szàmukra nincs täbbá bænbànat.” Làtjàtok, egy hatàrszáli
hâvå^Amikor az Igazsàg be lett mutatva egy szemálynek
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utoljàra, ás åk elutasitjàk azt befogadni; akkor a Zsidãk
Känyvánek megfelelåen, làtjàtok, åk^semmi nincs a vilàgon,
amely åket valaha is megmentheti.

239 Nekik vágèk van. Nincs bænbànat, nincs megvàltàs,
szàmukra semmi nincs. Äräkre el vannak szakasztva. A Biblia
âgy mondta, “Vàrva a fálelmetes tèzet ás haragot, amely meg
fogja emászteni az ellenságet.” Ás amikor az Evangálium
Igazsàga bizonyâtva lett, ás alaposan igazolva, ás azutàn
megfordulnak ás elsáltàlnak Attãl, akkor nekik vágèk van. Ez
minden. Ez szärnyæ, de nekem ezt mondanom kell.

240 Emlákezzetek azokra az Angyalokra, amelyek nem
tartottàk meg az å elså rangjukat, hanem elhagytàk azt ás a
sätátságben lávå tämlächàzba kerèltek, ahol ma a vilàg sátàl
ugyanabban a tämläcben, nincs bænbànat.

241 Emlákezzetek, hogy egy pàr ávvel ezelått azt mondtam,
amikor lejättem Chicago-bãl, “Amerika vagy befogadja ezt
ebben az ávben, vagy egyàltalàn nem fogja befogadni.”
Làtjàtok, hogy hova jutott? Igen.

242 Most án szeretnám tudni, hogy meg lehetne-e a Harmadik
Hçzàs? Ãh Istenem, legyen az tàvol attãl! Ez az, amiárt a
Harmadik Hçzàs van? Lehetságes lenne? Ãh nekem!
Gondoljàtok el baràtaim. Gondoljàtok el; án nem szeretnám.

243 Jázus mondta, “Ez a fajta kápmutatàs^” Ha le akarjàtok
jegyezni, akkor Màtá 23,-hát. Án_án itt van nekem, “olvassàtok
ezt,” de ti làthatjàtok. “Ti vak, Farizeusok!” Hadd^

244 Van mág csupàn egy pàr percetek? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Hadd názzèk. Csak lapozzatok ehhez, mert
án azt mondtam, hogy “olvassàtok ezt.” Volt valami itt,
amelyet án olvasni akarok ápp mielått^Most án talàn
kihagyok valami màst, de_de vegyèk csak ezt csupàn egy
percre. Màtá 23, csak egy percre, rendben van, ás a 27. verssel
fogjuk kezdeni. Csak hallgassàtok most. Olvassàtok el az egász
dolgot, amikor hazamentek, ha akarjàtok. Csak mág egy pàr
percet.

245 Most figyeljetek ide. A Màtá 23, ás kezdjèk a 27. versnál,
“Jaj nektek âràstudãk!” Most emlákezzetek, hogy ezek szent
emberek, akikhez Å beszál.

Jaj nektek âràstudãk ás Farizeusok, kápmutatãk!
Mert olyanok vagytok mint a meszelt sârok (Ezek
halott emberek, làtjàtok), Fehárre meszelt sârok,
amelyek kifelá valãban gyänyäræen náznek ki, de belèl
telve vannak halott emberek csontjaival ás minden
tisztàtalansàggal.

246 Kápmutatàsok ás irâgyságek ás versengásek az å
bensåjèkben; kâvèl pedig, “Án Doktor Ez-ás-Ez vagyok.”
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Ápp çgy ti kâvèlrål szintán igaznak náztek ki az emberek
felá (názzátek meg az Äkumenikus Tanàcsot ás a Pènkäsdieket
amint ott èlnek), de belèl ti telve vagytok kápmutatàsokkal ás
tärványtelenságekkel.
247 Mi az a gonoszsàg? Valami, amirål te tánylegesen tudod,
hogy helyes ás mágsem teszed azt. Jázus, most figyeljátek meg
hogy Å mit^Hogy Å most ezt milyen nemzedákre teszi rà.

Jaj nektek âràstudãk ás Farizeusok, kápmutatãk!
mert ti megápâtitek a prãfátàk sârjait, ás felákesâtitek
az igazaknak sârjait, làtjàtok, “Ãh a prãfátàk!”

Ás azt mondjàtok, Ha mi az atyàinknak napjaiban
áltènk volna, akkor mi nem vettènk volna rászt velèk
a prãfátàk váráben.

248 “Mi hittèk volna az Çr Igáját ha mi akkor áltènk volna.”
Figyeljátek.

Annakokàárt ti magatok tanusâtjàtok, hogy ti
azoknak a gyermekei vagytok, akik megälták a
prãfátàkat.

Tältsátek be a ti atyàitoknak mártákát.
249 Ez áppen az, ami tärtánik. Most figyeljátek, hogy mint
mond Å itt.

Kâgyãk, ás viperàk fajzatai, mikánt kerèlhetnátek el
a pokol kàrhoztatàsàt?

250 Hogyan tehetitek? Most Å lelkászekhez beszál, làtjàtok, ez
âgy van, szent emberekhez. Hogyan àllhattok ás tudhatjàtok,
hogy a Biblia jävendäli ás elmondja az embereknek, hogy ne
tegyátek azt, ás ti ott tudtok àllni, ás megalkudtok egy kevás
tetves, bèdäs dollàrárt, valamilyen nápszeræságárt, ás azárt,
hogy valaki megveregesse a hàtatokat, ás “Doktornak” hâvjon
benneteket? Hogyan mondhatjàtok, hogy ti szeretitek azokat az
embereket?

Án szalagra is prádikàlok. Làtjàtok?
251 Hogyan tudjàtok, hogyan tudjàtok azt mondani, hogy
szeretitek azokat az embereket, ás megengeditek, hogy egy
ilyen dolog megtärtánjen? Làtjàtok? Ti_ti Farizeusok, ti vakok,
ti kâgyãk, viperàk fajzatai, hogyan fogjàtok elkerèlni a pokol
kàrhozatàt? Amikor ti^Hogyan tud egy ember ma, aki tudja,
hogy ezek a dolgok helytelenek, ás ott àll, hogy megtartsa az å
gyèlekezetát, hogy nävelje a felekezetát, ás elmulasztja
megmondani az asszonyoknak ás a fárfiaknak? Hogyan
fogjàtok elkerèlni a pokol haragjàt, amikor az szàmotokra lett
kászâtve? Hogyan fogjàtok azt megtenni? Làtjàtok?
252 Figyeljetek, figyeljetek ide. Mi lesz ez? “Annakokàárt^”
34. vers.

^âme, Án fogok kèldeni hozzàtok prãfátàkat,^
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253 “Án fogok,” a jävåben. Itt vannak a ti Farizeusaitok, amint
çjra visszajännek. Làtjàtok?

^bälcs emberek,^âràstudãk: ás náhànyat käzèlèk
ti meg fogtok älni ás megfeszâtitek; ás náhànyat
käzèlèk meg fogtok korbàcsolni a zsinagãgàitokban, ás
èldäzni fogjàtok åket vàrosrãl vàrosra:

254 Å megjävendälte, hogy kèldeni fog nekik prãfátàkat az Çr
Igájável. Ás mit fognak åk tenni? Ugyanazt amit az å atyàik
tettek, mert ez az, ami ti vagytok. Làtjàtok, a szellemek nem
halnak meg. Azok az emberek, akik meg vannak szàllva
àltaluk, meghalnak, de a szellemek nem halnak meg. Å azt
mondta, “Ti vagytok a gyermekek. Ti vagytok azok.” Ás csak
figyeljátek meg, hogy mikánt vannak ezek a dolgok.

255 Ahogy Szent Pàl ott àllt, (hiszitek hogy å egy prãfáta volt?)
ás elâtálte az asszonyokat, hogyha levàgjàk a hajukat; elâtálte
az å szervezeteiket; kihirdette, hogy minden ember aki nem lett
megkeresztelve a Jázus Krisztus neváben, annak el kell jännie,
ás çjra meg kell keresztelkednie. Ez âgy van.

256 Ás ma åk megalkudnak, ás kärbeádesâtik ezt. Persze åk
nem tudjàk a kèlänbságet. Ez sajnàlatos. Ha az ãrànak váge,
akkor án ezt mondhatnàm, làtjàtok: åk vakok voltak, eleve el
voltak rendelve, hogy vakok legyenek. Isten legyen irgalmas.
Åk ezt nem làthattàk.

257 Jázus azt mondta, “Ti vakok vagytok. Ti vak âràstudãk, ás
Farizeusok, ti kápmutatãk! Amikor ti ugyanazt az Igát
olvassàtok, amelyet åk mindannyian olvastak, ás ti itt jättäk ás
megâtáltek Engem. Ás Án pontosan az vagyok, amit az Ige
mondott, hogy ezekben a napokban lesz. Án ezeknek a
napoknak a Hârnäke kellett hogy legyek. Án vagyok a
Messiàs,” mondta Å ezen szavakkal. “Án vagyok a Messiàs.
Nem sikerèlt bebizonyâtanom? Ha Án nem azt tettem, ami
Rãlam meg volt ârva, akkor kàrhoztassatok Engem. Ás ti vak
Farizeusok belevezetitek a ti nápeteket egyenesen egy ilyen
dologba, ás elkèlditek az egász csoportot.” Mondta, “Nos, a
vak vezeti a vakot.” Mondta, “Ti^”

258 Ti azt mondtàtok, “Ãh, ha mi akkor áltènk volna a Szent
Pàl idejáben, akkor igen, akkor án Szent Pàl mellá àlltam
volna.”

259 Ti kápmutatãak! Làtjàtok? Miárt nem àlltok az å Tanai
mellá? Ti ugyanazt a dolgot tettátek volna akkor, amit most
tesztek, mert ti az atyàitok gyermekei vagytok, a ti szervezeti
atyàitoká: Farizeusoká, Sadduceusoká, ás änigazultaká. Ez_ez
az. A-ha. Án mondom náktek, ás_ás arra az ãràra, amelyben
mi álènk, án kâvàncsi vagyok, hogy ez lehet-e a harmadik
Hçzàs? Csak egy percre mág, làtjàtok, Jázus azt mondta, “Ez a
fajta nagyobb âtáletet kap.” Làtjàtok? Hàt nem borzasztã?
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260 Mint egy nagy amerikai, egyidåben, amikor az ellenság be
akarta venni ezt az orszàgot, volt ott egy ember az ájfáli
ãràban, felugrott egy lãra ás lelovagolt az çton, kiabàlva, “Jän
az ellenság!” Ez Paul Revere volt.
261 Án is egy amerikai vagyok. Ás lovagolok ebben az ájfáli
ãràban, nem azt mondom, hogy az ellenság jän, hanem hogy å
màr itt van! Å nem jän; å màr itt van! Å hãdâtott. Fálek, hogy
màr váge van; hãdâtva ebben az ájfáli ãràban.
262 Emlákezzetek Tucson-ban a hát Angyalra, hogy mi volt az
Èzenet, “Az Isten titkainak befejezáse.” Käzvetlenèl azutàn
lejätt a^
263 Mindannyian hallottatok a hegyekrål. Figyeljátek meg.
Fred Testvárnek van náhàny fánykápe arrãl, ás Tom
Testvárnek. Ás nekem is van náhàny fánykápem, náhàny
filmfelvátelem, ás minden. Valamelyik napon meg fogjuk azt itt
mutatni, ás megmutatjuk nektek, hogy az áppen hol volt.
Mindannyian ismeritek a tärtánetet.
264 Figyeljátek a hàrom csçcsot. Å azt mondta, “Itt van neked
az Elså, a Màsodik, ás a Harmadik.”
265 Ás Fred Testvárnek van arrãl egy kivàlã fánykápe, amikor å
ás Màrta Testvárnå elmentek. A felhåk feljättek a talaj
nedvesságábål, ás elrejtetták az ässzes täbbieket, ás ez
egyszeræen megmutatja a Hàrom Hçzàst; az egyik itt, a màsik
itt, ás a harmadik ott. Làtjàtok? A hát!
266 Figyeljátek, az Elså, hàrom. A hàrom a täkáletesság. Ez az
amikor a szolgàlat megjelent.
267 A Màsodik Hçzàs a szellemek megkèlänbäztetáse volt, a
prãfácia. (Az Elså a betegek gyãgyâtàsa volt.) A Màsodik a
prãfácia volt, amely megjelent, ás az tudta a gondolatok titkàt,
amikor Maga az Ige ki lett nyilvànâtva. Ami, ez a kegyelem.
268 De emlákezzetek, hogy a hetedik a befejezás. Lehetságes,
hogy ez a befejezå Hçzàs, hogy ez mindennek a váge?
Lehetságes lenne ez? Gondoljàtok el ezt most. Csak
gondolkozzatok. Hol vagytok? Làtjàtok? A hát az mindig a
befejezás. Hàrom Hçzàs!
269 Jázus szolgàlata Hàrom Hçzàsbãl àllt. Tudtàtok ezt?
Figyeljátek meg! Ás legyetek åszinták ha valaha is azok
voltatok az áletetekben, most egy percre, egy pàr percre.
270 Az Å Elså Hçzàsa a betegek gyãgyâtàsa volt. Å egy nagyon
nápszeræ ember lett. Mindenki hitt Benne, çgy názett ki. Igy
van ez? Amikor Å megjelent a betegeket gyãgyâtva, akkor
mindenki akarta Åt a gyèlekezetábe.
271 De egy napon Å megfordult ás elkezdett prãfátàlni, mert Å
volt az Ige, ás Å volt az a Prãfáta, akirål Mãzes beszált. Ás
amikor Å elment hogy megmondja nekik, ás elmondja nekik
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hogy åk mikánt áltek, ás azokat a dolgokat amelyeket åk
tettek, akkor Å nagyon nápszerætlen lett. Ez volt az Å Màsodik
Hçzàsa.
272 Vajon nem ez ismátlådätt-e meg çjra? Csak gondolkozzatok
egy percre. Lehetságes lenne? Az Elså, mindenkit gyãgyâtani. A
Màsodik: “Ãh, ez lehetne a Csak Jázus gyèlekezet. Ez lehet,
hogy Belzebub, ez lehet, hogy^” Ez ugyanaz a dolog, amit åk
ott tettek. Làtjàtok? Ugyanazok a szellemek álnek ugyanabban
a fajta nápben, elkàrhozott náp, amely soha nem lehet
megmentve, mert åk màr elåbb el lettek kàrhoztatva; åk çgy
mint Iskàriãtes Jçdàs a veszedelem fiakánt szèlettek.

Te azt mondod, “Jçdàs?” Biztosan.
273 Emlákezzetek, hogy å nagyon vallàsos volt, de å nem tudott
vágigmenni az Èzenettel. Å tudott egy rászt venni abbãl, de
annak a täbbi rászát nem tudta megemászteni. Åk vehetnek
gyãgyulàst ás ilyen dolgokat, de amikor arra kerèl a sor, hogy
Isten látezásre szãlât mãkusokat, akkor ez tçl mály szàmukra.
“Az nem lehet!” Ez volt Jçdàs. Az å szelleme ápp eddig a
helyig tud álni. Å azutàn màr nem tud menni. Làtjàtok?
274 Åk rendben elfogadhattàk Mãzest, amikor å megnyitotta a
Väräs Tengert ás âgy tovàbb ilyenek. De amikor arra kerèlt a
sor hogy mondva volt hogy, åk nem szabad mint a täbbieknek
nem szabadott tennièk ezt vagy azt, vagy amazt: “Å Istenná
teszi magàt felettènk.” Làtjàtok, åk nem tudtàk azt elfogadni,
Kãrá ás a täbbiek. Igy nekik kellett egy szervezet, âgy Isten
egyszeræen elnyelte åket.
275 Jázus szolgàlata, amikor Å a betegeket gyãgyâtotta, “Å
csodàlatos, a fiatal Prãfáta Galileàbãl! Hàt, Å a vakokat làtãvà
teszi. Å mág a halottakat is feltàmasztja. Hàrom ilyen esetènk
is van. Å tánylegesen feltàmasztotta a halottat.”
276 De egy napon Å megfordult, ás Å ezt mondta, “Viperàk
fajzatai. Ti a tànyár kèlseját megtisztâtjàtok. Ti szentkánt
jelentek meg, de a bennsåtäkben ti semmi màs nem vagytok
mint egy csomã kâgyã.” Ãh, amikor ez a prãfátàlàs megjelent
kàrhoztatva azt a szervezetet, akkor az megvàltozott. Åk
Ellene fordultak. Ez âgy van, Ás vágèl, visszautasâtva Åt, åk
megfeszâtetták Åt.
277 De ti nem älhetitek meg a Szolgàlatot. Az tovàbb ál.
Elaltathatjàtok a hârnäkät, de nem tehetitek meg azt az
Èzenettel. A-ha. Helyes. Å tovàbb ált. Ás figyeljátek meg,
amikor az Å szolgàlatànak Harmadik Hçzàsa jätt. Az Elså a
betegek gyãgyâtàsa volt.
278 A Màsodik a szervezetek megdorgàlàsa ás a prãfátàlàs volt;
hogy åk mit tettek, mik voltak, ás mi fog jänni. Mi van, mi van,
mi fog eljänni; ás mi volt, mi van, ás mi fog eljänni. Ez az, amit
Å tett. Igy van ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
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279 De az Å Harmadik Hçzàsa az volt, amikor prádikàlt az
elveszettekhez, akiket täbbá nem lehetett megmenteni. Åk ott
lent voltak, ahol azok a nagy kifestett szemek âgy csinàltak,
“Ççh, ççh!” Prádikàlt a pokolban lávå lelkeknek, akik nem
fogadtàk el az irgalmat, hanem Äräkkávalãsàgra el voltak
vàlasztva az Isten Jelenlátátål. De mágis, nekik azt fel kellett
ismernièk, hogy mi volt Å, mert Isten tette Åt oda.
280 Vajon az Å szolgàlata nem jän-e ki ugyanolyan mãdon az
utolsã napokban, amint az akkor volt? “Amikánt az Atya
kèldätt Engem, çgy kèldelek Án benneteket. A cselekedeteket,
amelyeket án teszek, ti is meg fogjàtok tenni.”
281 Elveszettek, soha nem lehetett åket megmenteni. Åk
visszautasâtottàk az irgalmat. Ez volt az Å Harmadik Hçzàsa.
282 Most van valami kárdás? Az Å Elså Hçzàsa, gyãgyâtotta a
betegeket. Igy van ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
A Màsodik Szolgàlata volt, hogy Å prãfátàlt. A Harmadik
Szolgàlata az volt, hogy prádikàlt az Äräkre elveszetteknek. A
hàrom hegy, ás âgy tovàbb; az Äräkre elveszettek!
283 Noá szolgàlata, ás minden szolgàlat ugyanazt csinàlta. Noá
prádikàlt. Ez pontosan âgy van. Å bement a bàrkàba. Ás
amikor bement a bàrkàba, akkor volt hát nap amikor nem
tärtánt semmi. Az å bizonysàga prádikàlt az elveszetteknek.
284 Sodoma ás Gomora! Jázus mind a kettåre utalt mint
eljävendåre. “Mielått az embernek Fia eljän çgy lesz, mint Noá
napjaiban, ás çgy lesz mint Sodoma napjaiban.” Å utalt Noára.
285 Noának Hàrom Hçzàsa volt, ás az å Harmadik-ja az
elveszettek felá volt, miutàn az ajtã be lett zàrva. Mert Isten
engedte hogy ápp ott èljän, ahol senki nem tudott belápni vagy
kijänni. Åk belèl voltak. Mert, (mint a hetedik hegyen) a
legmagasabb hegyen, az volt az, ahol Å leèltette a bàrkàt, a
hegyen. Làtjàtok? Igy van ez?
286 A Sodoma napjaiban az Elså Hçzàs az igaz Lãt volt. Ás a
Biblia mondta, “Sodomànak a bænei gyätärták az å igaz lelkát
naponta,” ahogy azok az asszonyok cselekedtek ás tettek.
287 Emlákezzetek, “Amint az Noának napjaiban volt.” Mit
csinàltak åk? “Ettek, ittak, hàzasodtak, ás hàzassàgra adattak.
Asszonyok, làtjàtok, asszonyok. Mi volt az a_a Sodomànak
napjaiban? Asszonyok.
288 Ás az Elså èzenet Lãt volt. Åk gçnyosan kinevetták åt.
289 Azutàn nekik elkèldtek egy màsik hârnäkät, kettåt käzèlèk
ás åk lementek. Ez volt az Å Màsodik Hçzàsa Lãt szàmàra^
Sodoma szàmàra.
290 De figyeljetek Årà, aki utoljàra ment, ott egyre täbb ás
täbb irgalom volt. Akkor annak mind váge volt, abban az
idåben mindennek váge volt. Az a harmadik Hârnäk, aki
lement oda, a Harmadik Hçzàs, mi volt Å? Milyen fajta
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szolgàlata volt neki? Å a kivàlasztottakkal volt, ás elmondta
nekik, hogy mi tärtánt Mägätte. Igy van ez? De amikor Å
kilápett Babilonba, vagy Sodomàba, akkor Å talàlni akart^
291 Mág Àbrahàm is âgy kiàltott, “Bàrcsak talàlhatnák ätven
igazat.” Egászen le “tâz igazig.”

Isten azt mondta, “Igen, talàljàl tâz igazat.”
292 Hadd mondjak neked valamit testvárnå, csak egy percre.
Te esetleg rágimãdi vagy, de van neked valami, ami azoknak a
szexkiràlynåknek nincs. Neked van valami, ami nekik soha
nem lehet meg. Ez igaz. Te esetleg rágimãdi vagy az
ältäzetedben, çgy ältäzäl, mint egy hälgy. Åk esetleg azt
mondjàk, “Názd màr azt az äreg szent hempergåt.” Te ne
aggãdj. Neki van valami, ami a kis äreg szexkiràlynånek, akire
ott kint az egász vilàg tekint, de neki nincs meg. Neki soha nem
lehet az meg. Å el van veszve Äräkre. Å elveszett. Làtjàtok? Å
soha^Neked van erkälcsäd; neked van erányed. Neki nincs
semmije. Neki van egy csalátke, amely csapdàba ejti az
elveszett lelkeket, bele a pokolba. A vak belesátàl. Nos, neked
van valamid.
293 Tudjàtok, ti esetleg mág egy gyèlekezeti känyvben sem
vagytok benne, de a ti igaz áletetek lehet az, amely
visszatarthatja az Isten haragjàt a vilàgtãl ma. A vilàg nem
hiszi ezt. Te asszony, akit szent hempergånek hâvnak, ás te kis
ember, aki alig tud bàrmit is, de te Istenhez kiàltasz ájjel ás
nappal az orszàg bænei vágett, te lehetsz az, aki visszatartod a
haragot. “Ha talàlhatok tizet, akkor megtartom azt. Ha
talàlhatok tizet!” “Amint az Sodoma napjaiban volt, çgy lesz
az.” Làtjàtok mire gondolok?
294 Nem pedig, “Ha án talàlhatok tâz Metodistàt, ha talàlhatok
tâz Baptistàt, ha talàlhatok tâz Pènkäsdit, ha talàlhatok tâz
atlátàt, ha talàlhatok tâz szenàtort, ha talàlhatok tâz
minisztert.”
295 Hanem, “Ha talàlok tâz igazat!” Egy igaz van, ás az
Krisztus. Krisztus ha ál bennènk, Egy azokba_azokba a
tâzben, làtjàtok, “Án megkâmálem azt.”
296 De az az utolsã hârnäk az elveszetteknek prádikàlt. Ti azt
mondjàtok^Å lement oda. Az Iràs nem mondja hogy mi
tärtánt, de a kävetkezå reggelen a tæz lehullott, ez igaz, miutàn
Å megtette azokat a jeleket, käzvetlenèl azutàn, hogy Å
megtette az Å prãfácia szolgàlatàt. “Miárt nevetett Sàra?”

Å azt mondta, “Án nem nevettem.”
Mondta, “De igen, te nevettál.” Làtjàtok?

297 Most käzvetlenèl azutàn Å belápett Babilonba, vagyis
lement Sodomàba. Å soha nem talàlta meg azokat, âgy a tæz
lehullott. Å megtalàlta Lãtot ás az å kát lànyàt, ás azt mondta,
“Menjetek ki innen azonnal.” Làtjàtok? Az kiment. Å lement
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oda. Emlákezzetek, Å çtban volt lefelá. Kèldätt Maga elått
hârnäkäket, de Å Maga ment le, helyes, azárt hogy megnázze,
hogy mindazok a dolgok çgy voltak-e. Ás mivel talàlta Å azt
tele? Kifestett arcç asszonyokkal. Az Èzenet az elveszettekhez.
Mit csinàltak åk? Nevettek rajta.
298 Mit csinàlnak åk ma? Ugyanazt a dolgot. “Án az
Ässzejäveteliekhez tartozom. Án az Egysághez tartozom. Án_
án^tàncoltam a Szellemben. Dicsåság Istennek, án
beszálek^” Rendben van, folytasd tovàbb. “Án levàgom a
hajamat, ha án çgy akarom. Án ezt teszem. Án_án egyszeræen
ezt mondom. Nekem nem kell megkeresztelkednem a Jázus
Neváben. Engem_engem nem árdekel, hogy mit mondott. Pàl
kèlänben is egy äreg asszonygyælälå. Ez egy^” Rendben van,
menjál tovàbb.
299 A napok egyikán, ha ugyan màr meg nem tärtánt, te àt
fogod lápni a vonalat. Te soha täbbá nem fogod kivànni azt
tenni, ami helyes. Hallottàtok hogy mit mondtam? Ez a^
Testvár, testvárnå, felismeritek, hogy mi hangzott el? Àt
fogjàtok lápni a vonalat, ás soha nem fogjàtok akarni tenni azt.
Ti mág hallani fogjàtok az Evangáliumot, biztosan, de soha
nem fogjàtok Azt elfogadni. Nem tudjàtok Azt elfogadni. De az
Evangálium prádikàlva lesz az elveszetteknek, azoknak, akik
Äräkre el vannak veszve, ás täbbá nem lehetnek megmentve. Ti
màr azon a helyen vagytok, ás nem tudjàtok azt. Azt
gondoljàtok, hogy ärämäkben áltek, ás meg vagytok halva
mialatt áltek.

300 Ãh, figyeljetek. Mindazok, akik visszutasâtottàk az ãra
Èzenetát, a vágzet elått, az Evangálium prádikàlva volt elåszär
az elveszetteknek, mielått elmentek; irgalom nálkèl. Noá
bezàrva egy bizonysàg volt. Isten bezàrta az ajtãt az å
Harmadik Hçzàsa utàn. Sodomàban a Harmadik Hçzàs utàn
az ajtãk be voltak zàrva. Ott täbbá nem volt irgalom. A tizet
nem lehetett megtalàlni. Ás az elveszetteknek az Evangálium
prádikàlva lett, azoknak, akiket nem lehetett megmenteni,
mert az csupàn^Minden korban ezen a mãdon volt, minden
kor visszautasâtja az Èzenetet az âtálet elått.

301 Çjra megtetták ezt? Ez a Tæzoszlop megjelenáse ott lent a
folyãnàl? Ez az asszonyok megdorgàlàsa megjelenik-e az
Èzenetben, ás helyek helyreàllâtàsa, ahogy azoknak lenni kell,
ás azokank a prádikàtoroknak a megdorgàlàsa, akik a
felekezetek mellá àllnak ahelyett, hogy megmaradnànak az
Igán? Amikor Isten alaposan igazolta, hogy ez Å, ás nem valami
szegány tudatlan, tanulatlan dolog, mint egy ember. Ez Isten!
Ás most mi elárkeztènk arra a helyre, ahol a Harmadik Hçzàs
çjra visszatár az Äräkre elveszettekhez?
302 Ez volt az, amit az a làtomàs adott nekem, mint egy kicsi
pici fiçnak odaàt kint? Ás án elmentem Nyugatra, ás ott az
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Evangálium arany Keresztje vilàgât lefelá, ás kijelentette a jelet
a Mennybål áppen pontosan. Emlákezzetek, a Kereszt egy
panoràmàban volt, mint egy_mint ahogy egy piramis is ápâtve
van. Làtjàtok? Lehetságes lenne az, hogy ez a fejrász, ahol az
befejezådätt, ás elkezdådätt innen ás feljätt a fejhez?
303 Mint a piramis, amely feljätt Lutheren, Wesley-en,
Pènkäsdän àt, ás azutàn a kå befedáse. Lehetett ez? Ha ez az,
akkor hol vagyunk mi? [Branham Testvár hátszer kopog a
szãszáken._Szerk.] Ez, ez lehet. Remálem, hogy nem az, de
annak lenni kell. [Branham Testvár hàromszor kopog a
szãszáken.] Ez meglesz. Csak emlákezzetek, azoknak a
szolgàlatoknak kell hogy, azok mindig ápp ugyanolyan mãdon
ässze illeszkednek a màsikkal. Ennek el kell jänni. Ás Isten
nem vàltozik. Gondoljàtok el!
304 Harapjàtok meg a az ártelmeteket a szellemi fogaitokkal, ás
derâtsátek ki, hogy hol vagyunk. Mi van ha ez az, ás te mág
mindig azon a mãdon vagy, ahogy vagy? Akkor te esetleg
egyszeræen mehetsz is^Neked váged van, azoknak akik kâvèl
vannak. Miutàn a Känyvet elvette a Bàràny, a Hatodik Pecsát
ki van jelentve, ás az ässzes Pecsát, akkor annak váge. Ez
lehetságes. Án remálem, hogy nem az. Lehetságes. Rendben
van.

Nos, ez az amiárt ez a Harmadik Hçzàs olyan sokàig
vàratott?
305 Figyeljátek meg, hogy az Elså Hçzàs ás a Màsodik Hçzàs
egyikbål a màsikba ment. Án megjävendältem, emlákezzetek,
amikor elåszär elkezdtem, az Elsårål. Ás azt mondtam, “El fog
jänni az idå, amikor Az mág a szâvek titkait is fogja tudni.”
Emlákeztek? Hànyan? Nos, ti mindnyàjan emlákeztek erre, az
án ässzejäveteleimen mindenfelá. Ás egy este án áppen
besátàltam Reginàba ott fent, ás felmentem az emelványre; ás
Baxter Testvár ott volt ás náhàny ezer ember. Ás egy ember
odajätt az emelványre, [Branham Testvár egyszer pattint az
ujjàval_Szerk.] ás az ott volt. Ás akkortãl ez ugyançgy volt.
306 De ávek teltek el [Branham Testvár täbbszär kopog a
szãszáken_Szerk.] miãta lejättem a szântárrål, nágy, kärèlbelèl
ät áve miãta lejättem. Mi ez? Mi tette ezt? Azárt volt ez, amiárt
ez çgy volt mint a kezdetben, a 1. Mãzes känyváben, “Az Isten
hosszçtæráse?”
307 Emlákezzetek, hogy amikor Å a vilàgot alkotta, akkor a
hetedik napon Å nem csinàlt semmit. Pihent. Làtjàtok? Isten
hosszçtærå volt a hatodik ávben, ás nem akarta, hogy bàrki
elvesszen, hanem hogy mindannyian megtárjenek. Isten
hosszçtærå volt.
308 Çjra szintán az I.Mãzes 15:16-ban, ha le akarjàtok jegyezni,
16, 15. Å mondta Àbrahàmnak, “Odaàt az Emoreusok fäldján,
az å gonoszsàguk,” nos åk Pogànyok voltak. “Án most nem
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tudlak táged bevinni oda, mert mág az Emoreusok, a Pogànyok
gonoszsàga nem telt be. De meg fogom âtálni åket. [Branham
Testvár täbbszär kopog a szãszáken._Szerk.] A negyedik
generàciãban el fogok jänni, ás akkor meg fogom âtálni azt a
nemzetet vasvesszåvel.” Igy van ez?
309 Olyan sokàig tartott ez, hogy Isten hosszçtæráse, a szolgàlat
àllandãan a szalagokon ás minden màson keresztèl àtfásèlte a
vilàgot, hogy megnázze, hogy van-e mág eggyel täbb? De talàn
az utolsã ápp nemrág jätt be. Az a gonoszsàg volt, amely_
amely olyan hosszç ideig volt? Ha Jázus ugyanaz, ami Å, Zsidã
13:8, akkor az Å Èzenetánek ugyanannak kell lennie. (Akarom
befejezni.) Az Å cselekedeteinek ugyanazoknak kell lennièk.
310 Ha az Elså ás Màsodik Hçzàs kátságtelen! Van kárdás a ti
elmátekben az Elså ás Màsodik Hçzàsrãl? Çgy tärtánt az meg,
ahogy Å mondta? [A gyèlekezet, “Àmen.”] Akkor miárt kellene
kárdåre vonni a Harmadikat? Làtjàtok? Miárt vonnàtok
kátságbe Azt? Az elså kettå azonosâtva lett a Szentâràs àltal.
Ma reggel bebizonyâtottam nektek, hogy a Harmadik is
azonosâtva van a Szentâràs àltal.
311 Názzetek a vilàgra, názzátek meg hogy hol àll. Názzátek
meg, hogy åk mikánt utasâtottàk el az Igazsàgot, ás hogy az
mikánt lett alaposan azonosâtva, a prãfácia rász. Most hol
vagyunk? Ãh Istenem, lágy irgalmas! Ez várzást okoz a szâvem
bennsejáben. Mi van ezzel? Hol vagyunk?
312 Emlákezzetek arra a hát csçcsra ott fent, åk meg tudnàk
nektek mondani. Az^Azon tçl màr nincs màsik csçcs. Az a
Kontinentàlis Vâzvàlasztãn van. Egyenesen belemegy onnan a
sivatagba. Az Äräkkávalãsàg beàll. Hát csçcs käzvetlenèl a
Kontinentàlis Vâzvàlasztãn. Ez áppen a helyes ás a helytelen
käzätt van. Ás annak a vágán, a Harmadik Hçzàs volt a sor
utolsã Hçzàsa. Igy van ez? Làtjàtok? Rendben.
313 Noá bement, ás azutàn hát napig semmi nem tärtánt
làtjàtok. Hát nap mçlva az âtálet eljätt. Ha csak^Figyeljetek
most, mialatt zàrunk. Hacsak ismerták volna Noá idejáben a
jelet! Ha csupàn ismerták volna! Most be fogom fejezni. Ha åk
csupàn ismerták volna azt a jelet, a vilàg azokban a napokban!
Hogy Isten bizonyâtotta itt a Szentâràs olvasàsa àltal az elåbb,
hogy Å elpusztâtotta azokat az embereket.
314 Nem irgalom nálkèl; az irgalom el lett kèldve hozzàjuk egy
prãfáta àltal. Åk nem hitták azt. Isten irgalmas, de Å elkèldte
az irgalmat, de åk nem fogadtàk azt el. Å elåszär mindig
elkèldi az irgalmat.
315 Mi lett volna ha tudtàk volna, hogy az a jel a vágidå jele
volt? Ás amikor åk làttàk, akkor az èdvässág hirtelen megszænt
ás senki^Làtjàtok? Egyszeræen az elså dolog tudjàtok, hogy
az ajtã be lett zàrva. Ha åk^Csak egy szemály volt ott, aki
ismerte a jelet, az Noá ás az å csoportja volt. Åk voltak az
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egyedèliek, akik tudtàk. Amikor az ajtã ässzezàrult, akkor Noá
tudta azt. Noá tudta, hogy az volt a vág. Å tudta azt. Ez âgy
van. Ha csupàn tudnàtok a jelet!
316 Ãh, ha åk csupàn ismerták volna a jelet, amikor làttàk ezt
az Egyet bejänni oda, aki ott fent volt Àbrahàmmal!
317 Ha åk csupàn tudtàk volna, hogy annak a napnak a modern
Billy Graham-ja lement oda, å ás egy Oral Roberts, ás
prádikàltàk azt az èzenetet azoknak az elvakâtott embereknek!
Ha åk csupàn tudtàk volna, azokat az äreg igaz Metodistàkat
ás Baptistàkat akkor ott, hogy åk voltak annak a napnak a jele
szàmukra, Lãt, amikor a bænäk gyätärták az å lelkèket.
Azutàn mivá vàltak a Metodistàk ás Baptistàk? Amivá Lãt,
ugyanaz a dolog. De az igaz onnan kijätt. Biztosan.
318 Mi van ha akkor, amikor Billy Graham lement, felmentek
egy däntásre ràgãgumit ràgva, egymàst läkdäsve, ás nevetve,
felnyârt hajjal, kifestett arcokkal ás å arra mág csak egy
mozdulatot sem tett. Visszajätt a kävetkezå napon, ás Billy azt
mondta, “Volt nekem harmincezer; ás visszajättem egy áv
mçlva, ás mág harmincat sem talàltam.”
319 “Ãh, án egy dåntást tettem. Án-án-án nem megyek a
pokolba; án a Mennybe fogok menni,” tovàbb gàzolva a
bænben. Ha åk csupàn^
320 Ás azutàn az Evangálium prádikàlva van, Eråben ás
jelekben ás csodàkban, felette a Tæzoszloppal, ás minden áppen
pontosan folytatãdik, ás meg van jävendälve ás ki van tàrva.
Ha åk csupàn^Åk azt mondtàk, “Egy csomã szent hempergå.
Ez gondolati telepàtia. Valamilyen boszorkàny szellem. Egy
ärdäg, ez minden ami Az. Ne higgyátek Azt el. Ez nem a mi
szervezetènkben van. Nekènk Ahhoz semmi käzènk nincs.” Ha
åk csupàn tudtàk volna a jelet! Ha åk csupàn tudtàk volna!
321 Jázus mondta, mondta, “Bàrcsak megismerted volna a
napodat, Jeruzsàlem. Bàrcsak felismerted volna! De,” mondta,
“Most magatokra vagytok hagyva.” Làtjàtok? “Bàrcsak
megismerted volna. Ãh Jeruzsàlem, Jeruzsàlem, hànyszor
akartalak egybegyæjteni benneteket, amint egy tyçk az å
csirkáit, az eljävendå âtálet elål! De ti nem ismertátek a
napodat.” “Ti akik megkäveztátek a prãfátàkat, ás megältátek
az igazakat, bàrcsak ismertátek volna a ti napotokat! Bàrcsak
ismertátek volna, ás a Szentâràsotokban ismertek lettetek
volna, ás tudtàtok volna, hogy az Án eljävetelem a ti vágetek
jele volt. Most ti vakok vagytok. Most meg lettetek dorgàlva. A
ti idåtäknek váge.” Ás váge volt. Ez âgy van. “Bàrcsak
ismertátek volna az idåt.”
322 Figyeljetek, amikor Jázus megtette azt a kijelentást, akkor
a vilàg egyenesen tovàbbment. Làtjàtok? A vilàg egyenesen
tovàbbment rendes kärèlmányek käzätt. Miárt? Mert åk nem
ismerták az å ãràjukat.
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323 A vilàg egyenesen tovàbbment, amikor Noá bement a
bàrkàba. A vilàg egyenesen tovàbb mozgott. A gçnyolãdãk
azokban a napokban, nekik mág mindig voltak szex partijaik.
Åk mág mindig ettek, ittak, hàzasodtak, ás tetták azokat a
dolgokat, amelyeket ma tesznek. Áppen pontosan, rendes
kärèlmányek käzätt. “Ha-ha! Az äreg szent-hempergå bezàrta
az ajtãt. Hàt, hallottatok màr valaha ilyen dolgot? Ha-ha!
Tudjàtok mit mond? Mi mindnyàjan meg fogunk ‘fulladni.’
Ártelmetlenság! Hol van a vâz?”
324 Gçnyolãdãk a Noá napjaiban. “Çgy lesz az ember Fiànak
eljävetelekor.” Rendben van. Noá ismerte a jelet. Ugyanaz a
dolog a Lãt napjaiban. Ugyanazok a dolgok Jázus napjaiban.
Ás çgy van ma is. Åk utoljàra gçnyolãdnak^?^
325 Ugyanaz Sodomàban, åk soha nem tudtàk meg. Amikor a
Hârnäk ott àllt, az Èzenet Istentål, akkor åk nevettek ràjuk ás
megprãbàltàk azokat megrontani az å sajàt cselekedeteikhez.
Igy van ez? “Gyere be ás csatlakozzàl hozzànk. Legyál egy
käzèlènk.” Igy van ez? “Gyere be ás csatlakozzàl hozzànk,
legyál egy käzèlènk. Te egyike leszel a fiçknak. Gyere ás
csatlakozzàl hozzànk.” Làtjàtok? Åk soha nem ismerták az å
jelèket.
326 Åk nem tudtàk, hogy amikor az Èzenet folytatãdott, hogy
az a^Åk nem tudtàk azt làtni, hogy az âtálet tèze ás haragja,
mint Isten egy kánkåvel ágå tæz gyulladt meg az egekben. Åk
azt nem làttàk. De a hârnäkäk igen. A-ha. Lãt is tudta azt. Å
tudta, hogy az ott van. Biztosan.
327 Ugyanaz mint ma, ápp ugyanaz a dolog. A harag
meggyullad, az atombombàk lãgnak, ás minden a vágán van.
Ez most ugyanaz.
328 Figyeljetek emberek, hallgassàtok. Tudtàtok^Ti azt
mondjàtok, “Branham Testvár, ãh, mi van mindezzel?”
Tudjàtok, az emberek mehetnek egyenesen prádikàlva az
Evangáliumot, ahogy åk azt mindig is tetták, amit åk az
Evangáliumnak hâvnak, de annak váge lehet. Åk azt tetták
Noának napjaiban. Åk azt tetták a Lãt napjaiban. Azt tetták
Jázus napjaiban. Igy van ez?
329 Mág a Zsidãk is, miutàn Jázus megmondta nekik, hogy a
harag^“Ti el vagytok intázve. Vágetek van. Täbb màr nincs.
Nektek vágetek van.”
330 “Ãh,” mondta å, “az a szent-hempergå. Milyen iskolàbãl
jätt Å? Honnan jätt Å?”
331 Emlákezzetek, hogy Å akkor màr kászen àllt az Å
Harmadik Hçzàsàra. A-ha. Ez âgy van. Azt mondta, “Hànyszor
akartalak ässzeterelni benneteket!”
332 Lãt megtette az å utolsã hâvàsàt^vagyis akarom
mondani, az angyal, a hârnäk, akàrki is volt. Isten volt
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kápviselve arra a napra, Isten kápviselve emberi testben
megtette az utolsã jelet, elvágezte az utolsã kätelesságet.
Azutàn mindennek váge volt.
333 Noá prádikàlta az å utolsã prádikàciãjàt; az ajtã bezàrãdott
mägätte. Ez volt az egász. Åk nevettek ás mulattak azon.
334 Gondoljàtok el, az emberek egyenesen tovàbbmehetnek
prádikàlva! Az Äkumenikus Tanàcs csatlakozhat a Katolikus
egyhàzzal ápp çgy, ahogy azt åk megâgárták. Minden szervezet
tovàbb mehet, de a fenevad jele màr ott van. Åk veszik azt
abban. Làtjàtok? Ás azt mondjàk, “Ãh, hallelujah, àldott
legyen Isten, tegnap este olyan sokan meg lettek mentve.” Meg
lettek? “Åk tàncoltak a Szellemben. Beszáltek nyelveken.” Az
nem jelent semmit. Làtjàtok? “Ãh, åk szelâdek ás làgyak ás
alàzatosak. Igen, uram. Nekik megvannak a Szellem
gyèmälcsei.” Az nem jel. Egy kicsit sem.
335 Hadd adjam meg nektek a Szellem gyèmälcseit Jázus ás a
Farizeusok käzätt, ás názzátek meg, hogy melyikèknek voltak
meg a Szellem gyèmälcsei. Mi lenne, ha án most itt àllnák,
ahogy az elåbb elkezdtem mondani, egy percre Krisztus ellen?
Isten bocsàsson meg nekem mág azárt is, hogy mondom,
làtjàtok, de csupàn hogy megmutassak nektek valamit.
336 Mi lenne, ha odajännák hozzàtok ás azt mondanàm,
“Mondd te gyèlekezet, ki a te baràtod? Ki mutatja meg a
Szellem gyèmälcseit? A ti kedves äreg papotok. Ki megy be a
kãrhàzba, amikor beteg vagy? A te gyengád äreg papod. Ez âgy
van. Ki az, aki mindig kälcsänäz neked valamennyi pánzt,
amikor te felàllsz az ellen egy szoros helyen? Ti az å
gyèlekezetánek tagjai nem mentek oda a ti kedves äreg
papotokhoz, ás akkor å nem kälcsänäz nektek pánzt? Làtjàtok?
Ki az, aki mindig szeretå ás kedves, ás bemutatja a Szellem
gyèmälcseit? A ti kedves äreg papotok.
337 “Ki az, aki ávekig ás ávekig tanult ott lent a zsinagãgàkban,
ahonnan az å èk-èk-èk-èk-èk-èk nagyapja jätt egászen idàig?
Ki az aki tanult ás volt^kemányen dolgozott ás megszerezte a
doktori fokozatot ás a Filozãfiait ás Jogtudomànyit azárt, hogy
ismerje ezt az Igát, ás itt àlljon ás àtadja azt nektek minden
vasàrnap dálelått az å gyèlekezetáben? A ti kedves äreg papotok.
338 “Ki ez a hitehagyott, akit ‘Jázus’-nak hâvnak? Melyik
iskolàbãl jätt Å? Melyik iskolàbãl kerèlt Å ki? Hol van az Å
käzässági igazolvànya? Melyik szervezethez tartozik Å?
339 “Mit csinàl å, amikor nektek mindnyàjatoknak van egy
csalàdi vitàja? Ki jän tihozzàtok? A ti kedves äreg papotok
azárt, hogy megprãbàljon^Ás ha nektek van egy vitàtok
azzal a szomszáddal odaàt, akkor a ti kedves äreg papotok
eljän ás elrendez benneteket. Azt mondja, ‘Ti mindnyàjan Isten
gyermekei vagytok. Ezt nem szabadna csinàlnotok.’ Ez az
amit å^”
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340 “Mit csinàl ez a Nàzereti Jázus? Szátdçlja a dolgokat. Mit
csinàl Å? Letolja a ti szervezeteteket. Mit csinàl Å? A ti
papokat ‘vakok vak vezetåinek’ hâvota. Å ‘fæben lávå kâgyãnak’
nevezte åt. Vette azt az àldozatot, amelyet Isten elrendelt, ás
felrçgta az asztalokat, ás kiszãrta a pánzt, ás haraggal názett
ràjuk. Làttàtok màr valaha a ti papotokat çgy názni?” Akkor
most hol vannak a Szellem gyèmälcsei? A-ha. A-ha.
341 Nem a nyelvekenszãlàs àltal. Nem a Szellemben valã
tàncolàs àltal. Nem a gyèlekezethez valã csatlakozàs àltal.
Nem a Szellem gyèmälcse àltal; a Keresztány Tudomàny
bàrmelyikåtäket lepipàlhatja abban, làtjàtok, ás mág Jázus
Krisztus Istenságát is letagadjàk. Nem az.
342 Hanem az ált Ige az! Ime itt van. Ha csupàn odanáztek
volna, hogy Å volt a Messiàs. Å volt az álå Ige
szemmellàthatãvà táve.
343 Ás egy ember akiben az Isten Szelleme van, vagy egy
asszony, az áli az Igát, az egyenesen annak megfelelåen ál
bennènk. Ez a szâv verás, az eleve elrendeltek, mert az Çr Igáje
hozzàjuk jän, ás åk az Ige a náp felá. “Irott levelek, minden
ember àltal olvasva.” Igy van ez? Lehetságes, hogy a Harmadik
Hçzàs zajlik?
344 A szalagot hallgatã emberek, ezek ti vagytok, akik
hallgatjàtok ezt a szalagot, bàrcsak megnázhetnátek most ezt a
gyèlekezetet. A-ha. Remálem, hogy ugyançgy áreztek.
345 Mi van ha ez az? Názzetek az itt felhalmozãdott
Iràshelyekre. Lehetságes lenne? Az a Harmadik Hçzàs, hogy
prádikàlni az Äräkre elveszetteknek, akik visszautasâtottàk az
èdvässág Èzenetát?
346 “Hàt,” mondod te, “a gyèlekezet megy^” Igen, åk
fognak. Åk egyenesen tovàbbmennek ápp ugyançgy.
347 De emlákezzetek, hogy mind azalatt az idå alatt Noá a
bàrkàban volt. A Menyasszony be van pecsátelve Krisztussal,
az utolsã tag meg lett vàltva. A Hatodik Pecsát látrehozta
magàt. A Hetedik Pecsát visszahozza Åt a fäldre. A Bàràny
eljätt ás elvette a Känyvet az Å jobb kezebål, ás leèlt ás
igenyelte azt, ami az Å tulajdona volt, amit Å megvàltott. Igy
van ez? Mindig ez volt a Harmadik Hçzàs.
348 A hàrom az täkáletesság. A szolgàlat täkáletesságre jut,
amikor az çjra látrehozta Krisztust a termászetesben, az
emberi lányek käzätt, ahogy az meg volt jävendälve, “Amint az
Lãt napjaiban volt.”
349 Ãh, gondolkozzatok, az emberek egyenesen
tovàbbmehettek prádikàlva, ás azt gondolva, hogy åk
èdväzèlnek, azzal a hittel, hogy åk jãl csinàljàk, azzal a hittel,
hogy az å szervezetèk nävekedik, biztosan, pedig a remánynek
mág csak egy sugara sincs. Ás ha az a làtomàs ez volt, ás ez
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olyan kemány volt az asszonyok ellen, akkor mi elárkeztènk
ehhez az ãràhoz. Az ajtã be van zàrva, elmçlt, a Känyv màr az
Å kezáben van. Gondoljàtok el.

350 Hadd mondjam ezt el nektek käzvetlenèl a befejezás elått.
Be fogom fejezni. Irorszàgrãl mondtàk, amely szemben àll a
vizekkel. Volt ott egy nagy zàtony, amely lement a parttal
egyvonalban, ás fel arra a nagy hegyre. Ás ott ment egy ember,
egy napon arra jàrt, ápp_ápp akkor, amikor a dagàlynak be
kellett jänni. Ás volt ott egy nemes ember, aki a hegyen lakott,
ás ismerte azokat a dagàlyokat. Å ismerte annak a napnak az
ideját, amikor a dagàlyoknak jänni kellett. Tudta, hogy mikor
àllt be a dagàly. Ez az ember viszont nem tärådätt azzal, hogy
mikor. Å egyike volt azoknak a mindentudãknak. Neki megvolt
a sajàt elkápzeláse. Å egy atláta termetæ ember volt, okos,
intelligens szemály, de å egyszeræen nem tudta a dagàly ideját.
Å nem ismerte azt a vidáket. Å nem ismerte azt az idåt, amikor
a jel helyes volt, amikor a hold elvette vonzàsàt a fäldtål.

351 Ás amikor Isten màr elveszi az Å Szellemát a fäldrål
testvár, akkor Å elment, ás mindennek váge.

352 Az a hold ha valaha is elhagynà a helyát, akkor a vizek
elborâtanàk a fäldet çgy, ahogy az akkor volt, amikor Isten
elekezdte azt az I.Mãzes 1-ben. De a hold ott van, ás amikor
csak ápp elfordâtja a feját, akkor a dagàly elkezd beämleni.

353 Ez a bälcs idås ember, aki ott ált annak a jelenlátáben,
tudta, hogy az milyen idåszak volt. Ez a szemály nem tudta. Å
soha nem tanulmànyozta azt. Å nem tärådätt azzal. Ás ez a
bälcs idås ember kirohant, ás azt mondta, “Jã ember, ne
menjen tovàbb. Forduljon gyorsan vissza. Ott van egy fal. Nem
tud felmàszni a falon. El fog pusztulni. A^A jelek
mutatkoznak, az idå. A_a dagàly hirtelen be fog ämleni ás nem
fog tudni visszatárni. Ne menjem tovàbb.”

354 Ás az ember megfordult ás rànevetett ezt mondva, “Menjen
ás foglalkozzon a sajàt dolgàval. Án tudom, hogy mit tudok
tenni ás mit nem tudok.” Ás a dagàlyok elragadtàk åt.
Làtjàtok?

355 Kásåbb lehet, mint gondoljuk. Làtjàtok? Az el fog ragadni
benneteket. Ne menjetek tovàbb. Ne tegyátek azt emberek. Ha
mindig hittetek bennem mint Isten szolgàjàban, akkor
fogadjàtok meg a szavamat ma reggel, ha valaha màr tettátek.
Màr tçl káså lehet. Olyan sok Iràshely mutatja ezt âgy. Most
emlákezzetek, án nem azt mondom, hogy ez az. Án nem tudom.
De csak figyeljetek.

356 Ás án kivàgtam itt kärèlbelèl tâz oldalt, amelyet fáltem
elmondani nektek. Làtjàtok? Làtjàtok? Woods asszony
tançsâtja ezt, ás Woods çr. Amikor ma reggel lementem
meglàtogatni åket, azt mondtam, “Án_án ezt nem mondhatom
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el nekik, olyan messze nem mehetek el. Án csupàn ennyi
Iràshelyet adok meg, ás velèk hagyom, mert ez szalagra lesz
váve.” Az menni fog.
357 Ás az emberek nevetni fognak erre az Èzenetre. Ez rendben
van, a napok egyikán a mçlt vissza fog fordulni. Menjetek
tovàbb, ás csak legyetek egy gyèlekezeti tag. Vàgjàtok le a
hajatokat, stuccoljàtok fel, ás fessátek az arcotokat. Menjetek
tovàbb, ás vegyátek az “Atya, Fiç ás Szent Szellemet,” ha
akarjàtok azt, ás tegyátek azt hàrom Istenná, ás legyetek
pogànyok. Menjetek tovàbb, ás ragaszkodjatok a ti
szervezetetekhez. Tegyetek çgy ha akarjàtok.
358 Mondjàtok, “Án tàncoltam a Szellemben, beszáltem
nyelveken; nekem Az megvan.”
359 Án làttam ärdägäket ugyanazt tenni. Làttam
boszorkànyokat nyelveken szãlni ás magyaràzni azt; ás ârni
ismeretlen nyelveken, ás magyaràzni azt; akik várt ittak emberi
koponyàbãl, ás hâvtàk az ärdägät, tàncoltak a szellemben.
360 A Mohamedànok tàncolnak a szellemben mindaddig, amâg
szilànkokat tudnak venni ás àtszçrjàk azt az çjjaikon; ás
vesznek egy làndzsàt ás àtszçrjàk vele az arcukat çgy, ás
kihçzzàk ás mág csak egy várcsepp sem jän ki abbãl.
361 Az indiànok àtsátàlnak a tæzän mezâtlàb nyolcvan centi
mályen; ás szàz-, nyolcvan-vagy szàz centi hosszçsàgban;
fçjnak, legyezik az izzã szenet addig, amâg az feháren izzik; ás
soha mág egy perzselådás sincs a làbukon, ás tagadjàk, hogy
van olyan dolog mint Jázus Krisztus.
362 Nem, nem, baràtaim. Az Ige az, amely megmondja ezt. Az
embereknek ás az Igánek egynek kell lennie. Làtjàtok? Jázus ás
az Ige ugyanaz volt; Å volt az Ige. Ás amikor Jázus az emberi
lányben ál, akkor az Åt ás az Igát ugyanazzà teszi. Ne^A te
áleted mondja el, hogy mi vagy.
363 Most csak názzetek magatokra Isten tèkráben, ás
mondjàtok, “Hogy názek ki ma reggel?” Mialatt imàdkozunk.
364 [Egy testvár màs nyelven szãl. Egy màsik testvár adja a
magyaràzatot_Szerk.]

Messzire elvàndoroltam Istentål,
Most án hazajäväk;

Imàdkozzatok ha valaha is imàdkoztatok!
Nyisd meg szálesre a Te szeretå karjaidat,
Uram, án hazajäväk.
Jäväk^

365 Mialatt folytatjàtok az áneklást án kárdezni akarok tåletek
valamit. Van egy olyan hely a szâvetekben amely çgy náz ki
hogy megsätátedett a bæntål? Ha van, akkor most van az ideje,
hogy megszabaduljatok attãl, ápp most, ha van mág irgalom.
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366 Ezt án remálem, hogy nem çgy van. Remálem, hogy nincs
itt. De nem çgy náz ki mintha az lenne? Figyeljátek azt, amit a
Szent Szellem mondott az emberek käzätt, miutàn án
befejeztem. “Ez egy Hang hozzàtok.”

367 Ás ha van ott, ha bàrmi sätátság van az áletetekben, akkor
jäjjetek ide kärbe az oltàrhoz most, mialatt mi tovàbb
ánekelènk. Ápp most, ha van ott egy csèggedás, ha van ott egy
hely, akkor ne odàzzàtok tovàbb.

368 Remálve ás bâzva abban, hogy ez nem çgy van; de a napok
egyikán çgy lesz, ás lehet hogy màr ma.

Most Uram án jäväk^

369 Az orrotok leheletável käzvetlenèl kärèlättetek! Bàrcsak
làtnàk a szalagot hallgatã emberek, hogy mi folyik itt most;
egyszeræen tolongnak egymàson àt, sârnak, jännek
mindenfelål.

370 Lehetságes, hogy a làtomàs, amikor án egy kisfiç voltam,
hogy ez az az ãra? Ez az az idå, amikor azok a csèggedt
kinázetæek, málabçsak; amikor itt a fäldän a pokol látrejän?

371 Az oltàrok ás sorok, ás minden most telve vannak. Ha nem
tudtok idejutni az oltàrhoz vagy a száksorokhoz, bàrhol ezek
käzätt a szàzak käzätt; akkor csak àlljatok fel, ha azt
mondjàtok, “Fel akarok àllni ás imàdkozni, csakhogy az
emberek tudhassàk,” vagy letárdelni, amit csak akartok. Ãh
nekem! Most alig lehet làtni valakit is, aki èl. Emberek àllnak
mindenhol.

372 Hadd mondjam ezt. Isten årizzen, Isten årizzen azárt, amit
mondtam hogy most van. Hadd ártse ezt meg mindenki; Isten
årizzen. Van egy^Vannak gyermekeim, akik nincsenek bent.
Kát lànyom ás egy fiam van. Vannak testváreim. Vannak
rokonaim, akik nincsenek bent. Isten årizzen meg bennènket
attãl, hogy a kegyelem elhagyott bennènket; ás hogy ez mind
csak szânlelás lenne.

373 Van mág kegyelem Uram? Hadd ne legyen igazam ebben
Uram. Hadd legyen az helytelen erre az idåre. Hogy án, ha ez
nem az, akkor az emberek mág èdväzèlhessenek. Add meg
Urunk. Imàdkozom ás àtadom most ezt a hallgatãsàgot Neked
a Jázus Krisztus Neváben.

374 Mindenki imàdkozzon most ápp çgy^Mi van ha ez volt?
Nos, án nem tudom, hogy ez az, de mi lenne, ha ez lenne?
Imàdkozzatok a magatok mãdjàn. Csak imàdkozzatok çgy,
ahogy akartok imàdkozni. Csupàn mi van ha ez volt az igazsàg,
akkor mit tennánk baràtaim? Mit tennánk? Mi, mi fog tärtánni?
Most imàdkozzatok, mindenki. Csak_csak kiàltsatok, csak
imàdkozzatok çgy, ahogy akartok. Csak kiàltsatok egyenesen
Istenhez a ti sajàt mãdotokon. Ãh Istenem!
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^a Te szeretå karjaid,
Ãh Uram, án jäväk haza.

375 “Uram án ezt màr hosszç ideje szàndákoztam megtenni. Tçl
sokàig vàrtam Uram? Ez az, váge van? Ãh Istenem, nyisd meg a
Te szeretå karjaidat ás fogadj el engem. Valami, az án szâvem
känyäräg azárt, Uram. Nyisd meg mág egyszer. Ha a nevem
benne volt a Bàràny Känyváben, akkor szãlj most hozzàm
Uram. Hadd vegyem ezt ápp most. Kárlek tedd meg, Istenem.”

Jäväk haza, jäväk haza,
Ãh soha, án soha täbbá Uram, nem fogok

kãborolni;
Nyisd szálesre a Te szeretå karjaidat,
Ãh Uram, án jäväk haza^

376 A Biblia mondta, hogy amikor åk felismerik Jázust, hogy
“Mindegyik sârni fog çgy, mintha az å egyetlen fiuk lett volna
megälve.”

^jäväk haza,
377 Ti akik kint vagytok, az autãkban, a rävidhullàmon, ti akik
az ápèlet kärèl àlltok, sokan käzèletek, csak hajtsàtok fejeteket
az ápèlethez, ás mondjàtok “Uram Istenem, lágy irgalmas
hozzàm. Nyisd^” Legyetek halàlosan åszinták baràtaim!
Gondoljàtok el, hogy milyen idåben álènk! Hol vagyunk?
[Branham Testvár täbbszär kopog a szãszáken_Szerk.]

^szeretå.
Uram, án most jäväk haza.
Jäväk haza,^

378 Çr Jázus, án a legjobbat megtettem amit tudtam, hogy
mikánt. Án mindent megtettem amit tudtam, hogy mikánt. Add
Uram, hogy az irgalom ajtajai mág nyitva legyenek. Ezek a
szàzak, szã szerint szàzak keresnek Táged ez alkalommal,
vegyál el minden bænäs foltot Uram, ás vedd åket be ma.
379 Án_án känyärgäk egász szâvembål, amikor mi nem csupàn
làtunk valakit aki beszál, hanem Maga az Iràs hoz bennènket
ehhez az ãràhoz. Ás egy kisfiç làtomàsa, làtva azokat az
embereket abban az àllapotban; ás most elgondolni, hogy maga
a pokol, az irgalom màr el lett tärälve a fäldrål, ás most maga a
pokol van itt, ás az emberek, Uram, ebben a borzalmas
àllapotban vannak.
380 Ãh Hatalmas Isten erre a Kivàlasztott Gyèlekezetre, án
imàdkozom Istenem, hogy äntsd ki a Te àldàsaidat, hogy åk
vehessenek egy_egy bizonysàgtevå szolgàlatot, ahogy Lãtnak
volt, ahogy Noának volt, ahogy Jázusnak volt az Äräkre
elveszettek felá, ha az itt van; hogy åk maguk legyenek
bepecsátelve az Isten Kiràlysàgàba, de adjanak tançsàgot
Jázus Krisztusrãl, hogy ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.
Add meg Urunk. Fogadd el a mi káráseinket, amint mi Jázus
Neváben känyärgènk.
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381 Csak imàdkozzatok çgy, ahogy most akartok. Ne legyetek
semmilyen sietságben. [Branham Testvár kopog a
szãszáken_Szerk.] Ne legyetek semmilyen sietságben. Mi van,
ha a tiátek az utolsã náv a Känyvben?

Án jäväk haza.
Jäväk haza, jäväk haza,

382 Neville Testvár, te menj fel ás imàdkozzàl ártèk. A pàsztor
imàdkozni fog veletek most, mialatt imàdkoztok. Án ánekelni
fogok.

Nyisd szálesre a Te szeretå karjaidat,
Uram, án jäväk haza.
Jäväk haza, jäväk haza,
Soha täbbá nem fogok kãborolni;
(Igen, Uram.)
Nyisd szálesre a Te szeretå karjaidat,
Uram, án jäväk haza.
Jäväk haza, jäväk haza,
Soha täbbá nem fogok kãborolni;
Nyisd szálesre a Te szeretå karjaidat,
Uram, án jäväk haza.

383 [Branham Testvár ás a gyèlekezet ánekelták a fenti áneket
mialatt Neville Testvár imàdkozott. “Mindenhatã Isten,
Mennyei Atyànk, ahogy ez ma volt, mi annyira boldogok
vagyunk, hogy Te megadtad nekènk ezt a pillanatnyi idåt, hogy
kápesek legyènk àttekinteni a mi çtjainkat Elåtted. Istenem,
ma a mi lelkènk mályábål kiàltunk Hozzàd, Urunk, nem csupàn
a mi árdekènkben, hanem egymàsárt. Hadd legyen ez az ãra,
Istenènk, az az idå, ma reggel, Atyànk, amikor Te fogsz, ha van
mág Neked hosszan tartã irgalmad, Atyànk, hadd legyen, hogy
ezek akik ma elhagyjàk mind az å bèszkeságèket,
kápzelådásèket, ás minden màs dolgot. Çr Jázus, ma,
imàdkozunk hogy Te hallgasd meg azokat akik tárdelnek, ãh, ás
meghajtsàk az å fejèket mindenètt ebben az ápèletben. Ã
Istenem, az a Hang, a Mennybål hadd beszáljen ezen a reggelen.
Adjon egy bizonyossàgot, Uram. Hadd legyenek ezek a fárfiak,
akik haldoklã fárfiak ás asszonyok, Jázus, legyen meg ma
nekènk, a vigasztalàsa annak a Tançnak amely a Mennybål jän
ezen a reggelen. A Jázus Krisztus Neváben, jàrunk käzben,
Urunk, ha van mág az irgalomnak egy kiterjedáse a Váren
keresztèl, hadd jäjjän az mindenkire, ma, az å jävetelèknek
megfelelåen. Legyen az çgy, ma.”—Szerk.]

[Neville Testvár folytatja az imàdkozàst. “Ás mindenki,
Uram, legyen megelágèlve, ma, hogy Te látezå Mindenhatã
Isten vagy. Ha ez lenne az irgalomnak a kiterjedáse, legyen az
mindenki szàmàra, egyánenkánt.”] Add meg ezt, Uram.
[“Legyen ez most, Atyàm. Ás az Isten bákáje, amely mindig
tçlhaladta az ártelmi kápesságet, hadd jäjjän ismát a vàrakozã
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szâvekhez.”] Igen, Uram. [“Hadd legyen ez az ãra.”] Igen. [“Mi
hisszèk, hogy Te hallottàl a Mennybål.”] Istenem, add meg ezt.
[“Bàrmi mi is van elraktàrozva szàmunkra, ha annak váge
lenne, akkor, Uram, mi tudjuk hogy mi a däntå.”] Igen, Uram.
[“De, ha nem, hadd jäjjän a Tanç.”] Igen, Uram. [“Ezek akik
jännek, hadd talàljanak bákát ma,”] Add meg ezt, Uram.
[“Jázus Krisztuson keresztèl. Ás mi az Å Neváben imàdkozunk.
Àmen.”—Szerk.]
384 Çr Jázus, imàdkozom, hogy Te mentsd meg Becky-t ás Sàràt
ás Jãzsefet ás åket is Uram. Ne engedd, hogy ez megtärtánjen a
gyermekeimmel Uram. Ne engedd, hogy ez az án testváreimmel
ás baràtaimmal megtärtánjen. Add meg Urunk.
385 Mi nem tudjuk, mi nem tudjuk, de mi làtunk valamit,
Urunk. Ez egy megràzã jel áppen most elåttènk? Add meg
Urunk. Vonjàl mindannyiunkat käzel Magadhoz gyorsan
Urunk. Szeretènk Táged ás szèkságènk van Ràd. Hadd legyen
çgy Atyànk, hogy a Szent Szellem adjon nekènk vigasztalàst a
szâvènkbe most.
386 Imàdkozunk, hogy lehessènk Neked tançid ebben az
ãràban, mert tudjuk, hogy ennek meg kell tärtánnie. Ez meg
lett jävendälve a korokon àt, ás nekènk szembe kell názni
azzal, hogy mi a vágidåben vagyunk amikor làtjuk megjelenni
ezeket a jeleket. Tudjuk, ás sok áven àt el lett nekènk mondva,
hogy ez a dolog meg fog tärtánni. Most mi làtjuk ezt egyenesen
az ajtãnkban amint Istennek a nagy hatalmas haragja jàr az
utcàkon àt, ás kiveszi a kärèlmetáletleneket. Ahol nincs Vár az
ajtãn ott a halàl angyala làtogat; ás åk egyenesen tovàbb álnek,
de halottak mialatt álnek, irgalom nálkèl, Isten nálkèl, ás soha
nem lehetnek megmentve.
387 Istenènk, hogy mennyire käszänjèk Neked ezeket akik meg
vannak mentve! Hogy mi^Milyen nagy àldàs ez a mi
szâvènknek, hogy most bent lehetènk a Vár alatt, mialatt az
utolsã angyal àthalad az orszàgon, ás kiveszi a^
388 Azok akik nem voltak a vár alatt, meghaltak irgalom
nálkèl. Az volt Mãzes utolsã hçzàsa. Elåszär egy_egy fiatal
ember beszált Izràelhez; màsodszor lement, hogy
megszabadâtsa åket; harmadik volt az utolsã èzenet. A csodàk
el lettek vágezve, Mãzes çtban volt az âgáret fäldjáre a
megvàltottakkal.

Ãh Istenènk, lágy irgalmas kárlek a Jázus Neváben.
389 Most án meg szeretnám ezt kárdezni. Ti akik imàdkoztok,
akik árzitek hogy van szàmotokra irgalom, ás hogy (Isten) ti
árzitek, hogy bent vagytok az Isten Kiràlysàgàban, árzitek,
hogy_hogy ti valami mãdon lehorgonyoztatok, ás hogy
Krisztusban van hitetek arra hogy ti Keresztányek vagytok,
çjjàszèlettetek, ás tudjàtok, hogy Keresztányek vagytok, ás
kátelkedás nálkèl. Kâvànom, hogy mindannyian àlljatok fel, ti
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akik ezt akarjàtok, ezt hiszitek, hogy az irgalom most ki lett
terjesztve ràtok, ás ti Keresztányek vagytok, ás ti_ás ti
hiszitek, hogy_hogy a Vár alkalmazva lett a ti szâvetek
szàmàra, ás_ás_ás hogy nektek minden bænätäk meg lett
bocsàtva.
390 Ezt elmondani nektek emberek nagyon kemány dolog volt.
Annyira hàlàs vagyok, ás làtom az embereket àllva
mindenhonnan. Ás ti, án_án âgy^
391 Án nem tudom, hogy ez a dolog igaz-e, de ennek valamikor
âgy kell lennie. Làtjàtok, ennek el kell árkeznie ehhez, ás ez
lehet hogy most van. Làtjàtok? Minden esetre a vilàg egyenesen
tovàbb fog haladni. Az emberek mág mindig fognak jänni az
oltàrhoz, åk mág fel fognak kiàltani, de az nem fog hasznàlni.
Làtjàtok? Nekik màr vágèk lesz, làtjàtok, annak váge lesz. Nem
lesz irgalom. Emlákezzetek erre. “Ás a szentály fèstäs lett.”
“Aki ocsmàny, az legyen ocsmàny; aki igaz, az legyen igaz; ás
aki szent, az legyen szent.” Nincs täbbá irgalom akkor amikor
a Bàràny elveszi a Känyvet; ez az, ez minden. Ás nagyon çgy
náz ki, mintha ez most lehetne.
392 Talàn van egy màsik napunk; talàn ma van az a nap. Talàn
holnap van az utolsã^Talàn maeste van az utolsã ájszaka.
Talàn ez az utolsã áv. Án nem tudom baràtaim. Mondom
nektek, án nem tudom. Ez soha nem lesz elmondva nekem.
393 De amikor Isten veszi az utolsã nevet ás megvàltja azt az
Álet Känyvábål, akkor az minden. Làtjàtok, åk täbbá
egyábkánt sem lehetnek. Täbb màr egyábkánt sem lehet. Ez
minden. Be van fejezve.
394 Hànyan tudjàtok, hogy ez az Igazsàg? [Gyèlekezet,
“Àmen.”] Rendben van. Ez a_az az Igazsàg. Most, hogy mi
árezzèk^
395 Ás án làtom ezt a gyèlekezetet, amelynek án prádikàltam ás
intettem mindezek alatt az ávek alatt, ás làttàk âgy ezt az
Èzenetet, hogy án^hogy án_án ezt ebben az amatår
formàban hoztam. Ás csak emlákezzetek, án ezt çgy mondom,
hogy ti megártsátek, amatår forma; náhàny tovàbbi dolog
egyszeræen majdnem darabokra ràzhatna benneteket, làtjàtok.
De án egyszeræen elhagytam azt, âgy áreztem, mert nem vagyok
bizonyos. Ha nem vagyok biztos hogy hovà lápek, án kännyen
fogok lápni, làtjàtok, de csupàn elmondom nektek.
396 Figyeljetek. Boldogok vagytok? Lehetne bàrmi nagyobb
attãl amerre gondolhattatok, amit az áletetekben tettetek?
397 Mi van, ha ennek màr váge van? Mi van, ha minden el van
vágezve? “Ãh,” mondjàtok, “Branham Testvár, talàn^” Igen,
án tudom. Åk egyenesen tovàbbmehetnek. Minden alkalommal
azt tetták. Án ezt elmagyaràztam ás bizonyâtottam az Iràs àltal,
làtjàtok, a vilàg egyenesen tovàbbgärdèlt, de az el volt vágezve.
Làtjàtok? Làtjàtok?
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398 “A prádikàlàs bolondsàga megmenti az elveszetteket. Ez
bolondsàg az emberek szàmàra. Ez Istennek a bälcsesságe.”
Làtjàtok? Isten egy Szellem. Å szellemi mãdon munkàlkodik,
làtjàtok, hogy vágrehajtsa csodàit; csodàlatos mãdon. De mi
emberek vagyunk, vágesek vagyunk. Mi nem tudjuk; mi csak
arra názènk amit làthatunk. De Valami a bensånkben^

399 Amikor ti kimentek ebbål a helyiságbål, ha ti mág soha
nem làttatok azt áletetekben, ha soha nem làttatok napvilàgot,
akkor tudnàtok amikor kimentetek innen, ebbål a helyiságbål
a napfányre, vagy valamibe. Meleg lenne. Árezhetnátek. Ha
nincs a testetekben semmilyen árzák hogy kijelentse azt, de ti
tudnàtok, ãh, nem lenne làtã árzák hogy làssatok. Nem lenne
mãd làtni a zäld fàkat, làtni a termászetet; nektek nem lenne
làtàsotok, senkinek nem lenne. Ti tudnàtok, hogy ti valaminek
a jelenlátáben vagytok; a ti árzásetek elmondanà nektek azt. Ti
tudnàtok azt. Ha án azt prãbàlnàm mondani nektek, “Ez a nap.
Ez visszaverådik. Megmutat dolgokat.” Làtjàtok, ti tudnàtok,
hogy az ott van, mert árezhetnátek a ti árzáseitekkel. Igy van
ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

400 Most mi tudjuk, hogy Krisztus itt van. Làtjàtok? Talàn ti
nem làtjàtok Åt a szemeitekkel. Làtjàtok? Talàn nem. De
làtomàson keresztèl án elmondom nektek, hogy Å itt van. Mi
árezzèk Azt. Tudjuk, hogy van itt Valami, amelyet a mi
árzákszerveink nem jelentenek ki. Ezt a Szellem jelenti ki,
hogy Krisztus itt van.

401 Án árzem, hogy Å megvàltott bennènket. Árzem, hogy a mi
neveink benne vannak az Å Känyváben. Hiszem, hogy mi meg
lettènk vàltva a Bàràny Váre àltal.

Án szeretlek benneteket, ás tudom, hogy ti szeretitek
egymàst.

Ãh, àldott legyen a kätál, amely ässzekäti
Szâvènket, Keresztány szeretetben;
A rokon elmák käzässáge olyan,
Mint Az ott Fent.

402 Nekènk mindig âgy kellene áreznènk egymàs irànt.
Làtjàtok, nekènk âgy, nekènk âgy kell áreznènk egymàs irànt.
Làtjàtok? Mert ahogy egymàst szeretjèk çgy szeretjèk Istent.
“Gyælälheted a te testváredet, akit làtsz, ás mondhatod azt,
hogy szereted Istent, Akit nem làttàl?” Nekènk szeretnènk kell
egymàst. “Senkinek nincs nagyobb szeretete mint Neki, Aki
letette az Å áletát az Å ellenságeiárt, hogy azok az Å baràtai
lehessenek.” Ãh!

403 Ismeritek ezt az áneket, hogy Àldott Legyen A Kätál Amely
Ässzekät? Hàt nem csodàlatos? Àldott legyen a kätál!
Megadnàd erre az akkordot testvárnå? Csak hadd jàtsza egy
percre.
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404 Mi van ha váge van? Mi van, ha a Harmadik Hçzàs, amely
most jän az, hogy prádikàlni az elveszetteknek? Mi van, ha az
ässzes jelkáp most meg fog jelenni? Ás mi bent vagyunk, ás mi
bent vagyunk, nem csodàlatos lenne? Micsoda käzässág!

Ãh, àldott legyen a kätál, amely ässzekäti (itt
van az, ami teszi.)

Szâvènket Keresztány szeretetben;
A rokon elmák käzässáge olyan,
Mint a^(Menjetek csak tovàbb.)

405 Mi volt ez? Rokon elmák käzässáge. “Jäjjän el a Te
Orszàgod. Legyen meg a Te akaratod.” Làtjàtok?

406 Mi megprãbàljuk Istent egy_egy kabala babàvà tenni, egy
kèldetássá, vagy valamivá, “Istenem, tegyed ezt, tegyed azt.”

407 Jázus azt mondta, “Imàdkozzatok, ‘jäjjän el a Te Orszàgod.
Legyen meg a Te akaratod a fäldän, amint a Mennyben.’”
Akkor a Menny le van hozva hozzànk, ás mi_mi fel vagyunk
emelve a Mennybe, ás mi most Mennyei helyeken èlènk
Krisztus Jázusban. Mindnyàjan hisszèk, hogy az az Èzenet
Igaz, hogy Jázus Krisztus az Isten Fia megvàlt bennènket.

408 Zàrjuk be most a szemeinket, ás emeljèk fel kezeinket,
mialatt ezt ánekeljèk.

Àldott legyen a kätál, amely ässzekäti
Szâvènket Keresztány szeretetben;
A rokon elmák käzässáge olyan,
Mint a^(Jàtszàtok tovàbb.)

409 Most senki ne mosolyogjon. Ez nem mosolygàsi idå. Az
åszinteság mályságável, mialatt az ánek jàtszva van, ràzzunk
kezet valakivel mellettènk, ás mondjuk “Isten àldjon meg
Keresztány,” åszintesággel.

410 Isten àldjon meg Neville Testvár. [Neville Testvár mondja,
“Isten àldjon meg Branham Testvár!”_Szerk.] Ätvenkilenc
áves. [“Ez igaz.”] Egy hosszç çt!

Isten àldjon meg, Testvár^?^

Most emeljèk fel kezeinket Åhozzà.

Amikor elvàlunk,
Akkor belèl fàjdalmat okoz;
De mi mág a szâvènkben egyètt maradunk,
Ás remáljèk, hogy çjra talàlkozunk.

411 Most hajtsuk meg a fejènket ás egyètt, nem tudva hogy mit
tartogat a jävå ebben a pillanatban, ás nem tudva azt hogy
váge van-e. Án nem tudom. Nem tudom megmondani. Nem
tudom megmondani. Án nem tudom. De azoknak a tányeknek a
tèkráben amit ma reggel kinyilatkoztattunk, imàdkozzuk el azt
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az imàt, amelyet az Çr mondott nekènk. Mág akkor is ha itt
van, “Jäjjän el a Te Orszàgod. Legyen meg a Te akaratod.”
Làtjàtok? Tegyèk ezt egyètt.

412 [Branham Testvár ás a gyèlekezet elmondja egyságben a
kävetkezå imàt a Màtá 6:9-13-bãl_Szerk.]

^Mi Atyànk, ki vagy a Mennyekben,
Szenteltessák meg a te neved.

Jäjjän el a te orszàgod. Legyen meg a Te akaratod a
fäldän, amikánt a mennyekben.

Mindennapi kenyerènket add meg nekènk ma.

Ás bocsàsd meg a mi vátkeinket, amikánt mi is
megbocsàjtunk az ellenènk vátkezåknek.

Ás ne vâgy minket kâsártásbe, de szabadâts meg a
gonosztãl: Mert tiád az orszàg, ás a hatalom, ás a
dicsåság mindäräkká. Àmen.

413 Most lehajtott szâvekkel. A Biblia azt mondta, “Åk
elánekeltek egy áneket, ás kimentek.” Emlákezzetek, hogy
amikor åk azt tetták az Iràsban, az azárt volt, mert åk
megfeszâtetták a mi Urunk màsodik Hçzàsànak szolgàlatàt, ás
a Harmadik Hçzàs kászen àllt a belápásre. Egy pàr ãràval
azutàn Å leszàllt a pokolba, ás prádikàlt az elveszetteknek,
akik visszautasâtottàk az å kegyelmèket.

414 Egy akkordot: Az Án Hitem Felnáz Teràd.

Az án_az án hitem felnáz Teràd,
A Golgota Bàrànyàra,
Az isteni Èdväzâtåre;
Most hallgass meg engemet mialatt

imàdkozom;
Vedd el minden bænämet,
Ne engedd^a mai naptãl kezdeve,
Hogy egászen a Tiád legyek!

Amâg az álet sätát çtvesztåjáben lápek,
Ás kärèlättem szomorçsàg terjed,
Legyál Te az án Vezetåm;
Parancsolj, hogy a sätátság vàltozzon

nappallà,
Mossàl el fàjdalmat ás fálelmet,
Ãh engedd, hogy a mai naptãl kezdve
Egászen a Tiád legyek!

415 Az Çr àldjon meg benneteket, ás az Å Fia ás kegyelme
ragyogjon rajtatok. Ás az Çr adjon nektek Äräkkávalã Áletet,
ás legyen veletek itt ebben a vilàgban, ás abban a vilàgban,
amely ezutàn jän. Ás Äräkkávalã áletben, szolgàljàtok Åt vágig
az idå äräkkávalãsàgàn àt, amely eljävendå.
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416 Ha ez az az idå, ás mi elárkeztènk arra a helyre, akkor án
nem szágyellem azt, amit prádikàltam. Ás ha minden
lelkásznek az å gyèlekezetável kell megàllnia ás megâtáltetnie,
ahogy án azt a làtomàsban làttam, akkor án hàlàs vagyok azárt
az Evangáliumárt, amelyet prádikàltam, mert ez ugyanaz az
Evangálium, amelyet Pàl ás åk prádikàltak.

417 Ärèläk nektek. Ärèläk, hogy elfogadtàtok Krisztust, mint
Megvàltãtokat. Szeressátek Åt, ás imàdkozzatok.

418 Ás talàlkozni fogok veletek ma dálutàn ha az Çr çgy akarja
hát ãrakor itt a gyèlekezetben. Isten àldjon meg benneteket. El
vagytok bocsàjtva. `

Lelkek Amelyek Bärtänben Vannak Most, Vol. 4  No. 5
(Souls That Are In Prison Now, Vol. 2  No. 22R)
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