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Forditsd El Szemeidet Jézusra

` Àmen. Käszänäm, George, Becky, ás Ungren Nåvárnek,
ezt a száp áneket! Ez igaz, “Minden megvàltozik amikor

Jázus jän.” Å egyszeræen kizàrja a sätátságet, ás szátszãrja a
Vilàgossàgot, ás mi hàlàsak vagyunk ezárt. Hàt, ez volt
Becky-nek az elså alkalom, hogy itt a gyèlekezetben jàtsszon,
ás egy ilyen nagyon megfelelå áneket, Amikor Jázus El-jätt.

2 Tehàt mi hàlàsak vagyunk, hogy çjra itt lehetènk ma este,
ás azárt is^a ti ma reggeli kedves jelenlátetekárt is. Ás most
este, van nekem egy kis támàm, amelyrål egy kevás ideig
beszálni szeretnák de käzvetlen azelått van náhàny
bejelentenivalãm, ás dolgok.

3 Ás egyszeræen egy kicsit rekedt vagyok. Gondolom hogy
csupàn a tçl-sok beszád miatt. Hosszç ideig prádikàltam. De
mikor ezeket, az egy vagy kát ãràs, szalagokat veszem, ás
mikor ide visszajäväk, ez azárt van mert án ezt szalagra veszem
az egász vilàg szàmàra. Ás âgy käszänäm nektek hogy ma
reggel olyan tèrelmesek voltatok velènk.

4 Ás most van egy pàr dolog amit most itt megszeretnák
emlâteni. Mágpedig, hogy_hogy szeretem megkárdezni a
gyèlekezetet, eloszär is, valami amit án-tettem, ás án_án
megakarom kárdezni, hogy ma este megvàltoztathatom e. Mi
nem vagyunk^

5 Án nem teszek çjávi fogadalmakat. Aztàn mág^holnap
haza kell mennènk, ás âgy az çj ávre nem leszènk itt, hogy^
de emlákezni fogunk ràtok. Ás azt hiszem, hogy az çj áv estáján
lesz itt ässzejävetel. Igen, âgy van, egy_egy virrasztãszolgàlat,
ahogy mindig van az áv utolsã napjàn. Szeretnánk maradni, de
egyszeræen nem tudunk idåben vissza_visszamenni, hogy a
gyermekeket iskolàba engedjèk. Ás a feleságemnek ki kell
mosni a ruhàikat; tudjàtok hogy van ez.

6 Igy mindnyàjatoknak megakarom käszänni a kedves
dolgokat melyeket ártènk tettetek a Karàcsony folyamàn. Ás
nektek asszonyoknak akik felmentek ás álelmet vittetek a
hàzba, ás dolgokat, nekènk, hogy amikor oda_odamentènk-a
dolgok màr meg voltak fåve ás evásre elkászâtve. Án nagyon
käszänäm ezt nektek. Az Isten mindig àldjon meg benneteket.

7 Ás a gyèlekezetet, az å kis tikettjeikárt, melyekkel
àtmehetek ide ás_ás vehetek ruhàt ha akarnák, ältänynek.
Minden ávben adnak nekem egy ältänyt. Ás náhàny kedves
baràtom vett nekem egy ältänyt. Igy hàt çgy gondolom, ha nem
baj, szèkságem van náhàny màs dologra is mint ingek ás
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alsãingek, ás dolgok, szeretnám a pánz ilyenekre felhasznàlni
ha a gyèlekezet egyetárt. Jobban szèkságem van ezekre^mint
az ältänyre áppen most.
8 Ás most, ez a fiatalember aki az imánt ánekelt nekènk,
George Smith Testvár, lentrål Tucsonbãl, az å gyèlekezetèkbe
jàrunk ott, az Çj-Szävetsági Baptista gyèlekezetbe. Az å apja
misszionàrius. Azt hiszem hogy Ã-Mexikãban kärèlbelèl hát
gyèlekezete van. Ás bizonyos hogy van ott náhàny kedves
ember. Ás apja ás anyja ás mindnyàjan kedves emberek. Ás
George egy nagyon kedves fiatalember. Csak azt sajnàltam
hogy nem tett bizonysàgot mielått leèlt, Krisztus megmentå
kegyelmárål az å áletáben.
9 Ás most,-az Èzenetek, melyeket nem rág megâgártem
nektek, hogy az Èzeneteket, mielått kimennák az
ässzejävetelekre, elåszär idejännák ás elåszär magnãra vennám
ás azutàn mennák ki. Ez azárt volt hogy a szalagokat az
emberekhez eljuttassuk. Akkor idejännák ás magnãra vennák
egy Èzenetet, ás azutàn kimegyek ás prádikàlom Azt. Ez
lehetåvá tenná az embereknek, a_a felvátelkászâtåknek, hogy
magnãra vegyák ás elhozzàk velènk amikor elmegyènk. Most
szàndákomban àll hogy egy nagy evangálizàciãs sorozatra
megyek, âgy án_án mostantãl kezdve nem fogom tudni csinàlni
ezt, làtjàtok, ás az aki viszi a szalagokat csak akkor kell hogy
megkapja amikor çtban vagyunk.
10 Án minden esetre, azt gondolom, nem lesz ässzejävetel ezen
a háten a hangfelvátelekre? Vagy, valami vagy màs ilyen,
valami a hangszalagokkal kapcsolatban ezen a háten. Bàrhogy
is, gondolom hogy Sothmann Testvár itt van, ás å kápviseli
Maguire Testvárt. Nem tudom itt van vagy nem. Gondolom
Fred Testvár itt van. Valaki mondta hogy itt van. Ás å^ Azt
hiszem ässzejävetelèk lesz a háten, talàn holnap este, vagy
valamikor, a hangszalagokkal kapcsolatban. Beszáltènk rãla
az egyik este, ott a szobàban. Azt hiszem hogy az idå valamire
ki van jelälve, hogy akkor intázkedáseket hozzanak felåle.
11 Tehàt, mostantãl kezdve, valãszânæleg csak olyan
Èzeneteket szãlok melyeket itt a Tabernacle-ban mág nem
árintettem, kint az ässzejäveteleken.
12 Ás most, án hàlàs akarok lenni Istennek a Blair Testvár
bizonysàgàárt. Tärtánetesen az a Testvár ás Blair Testvárnå itt
vannak ma este, ápp itt èlnek elåttènk, akinek a kis fiuk van.
Emlákszem amikor az Çr mondta nekem, amikor å^Blair
Testvár, teljesen ässze volt tärve, zokogott. Ás a kis fiànak az
arca ässze volt tärve âgy, egy felborult autãban, ás nagyon
rosszul volt. De amikor án-imàban voltam, làttam a kis pajtàst
hogy rendben volt. Ás Blair Testvár, persze, megkárdezett,
mondta, “Branham Testvár, ez az IGY SZÃL AZ ÇR?”

Mondtam, Blair Testvár, Blair, ez IGY SZÃL AZ ÇR.”
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13 Ás Blair Testvár itt van ma este. Ás mi nagyon hàlàsak
vagyunk hogy Blair Testvár velènk van. Ás å egy_egy kis idegi
problámàban szenvedett. Ás Sàtàn nagyon megragadta åt, itt
nem rágen, hogy ràbârja ne higyjen nekem. Ás mâg Sàtàn ezt
tette, az Ur jätt ás kinyilatkoztatta ezt neki; ás beszált neki
rãla, csakhogy elvàgja mielått erre az idå eljätt. Ás Blair
Testvár egy kitænå ember. Ás azt akarom hogy emlákezzetek
meg rãla. Å valahogy megàllt kát válemány käzätt hogy mit
tegyen. Nem tudja hogy ápp hogyan forduljon. Ás án bâzom
benne, Blair Testvár, hogy Isten^Te egy nagy szolgàja vagy
Krisztusnak, ás Neki båven van munkàja szàmodra, mert a
Vilàgossàgok gyengèlnek. Hol voltàl ma reggel? Ahha. Hàt, az
kitænå.

14 Nos_nos, án feltátelezem, hogy legkäzelebb talàn tavasszal
làtlak benneteket, egy kicsit. Ás akkor màr talàn tudni fogjuk,
hogy ässzejäveteleinket megtartjuk, vagy nem, itt
Jeffersonville-ben, amikor nekem Norvágiàban ás a Skandinàv
orszàgokban káne lennem. Nos mág mielått egy szäveget
vennák^

15 Mert, mi fel fogunk àllâtani egy imasort, ás sokan àllnak, a
helyiságek, ás a falak kärèl, ás âgy tovàbb, ás án tudom, ti, hogy
ez nagyon neház nektek. Ás án magam is, màr sokat, àlltam. Ás
amint elhaladtam az elåbb, mikor a feleságemet lehoztam
ászrevettem, hogy az emberek az ajtãk elått àllnak. Ás azt
gondoltam, “Ki mondja hogy az Evangálium mág mindig nem a
legvonzãbb dolog a vilàgon?” Biztos hogy az. Ez, csàbâtja
azokat akiket Ez árdekel. Azokat, akiket nem árdekel, persze
åket nem csàbâtja. Nekik, nem vonzã. De, Jázus, “Ha” mondta,
“ha Án felemeltetem a fäldrål, minden embert Magamhoz
vonok.” Mennyire igaz ez!

16 Ás mikor idejäväk, olyan sok a mondanivalã, hogy
valahogy le kell jegyzetelnem amit mondani fogok itt, egy
ideig. Vagy án^Olyan sok a mondanivalã, hogy ápp elfelejted
amit mondani akarsz.

17 Nos. çgy tudom hogy Ungren Testvár apja me reggel
bemerâtkezett, a Jázus Krisztus Neváben. Ás ha Ungren Nåvár
meg åk itt vannak, án biztos vagyok hogy ez nagy dolog nekik,
mert ez sok áven àt az å àllandã imàjuk volt. Ás Ungren
Testvár, akàrhol is vagy, Isten gazdagon àldjon meg, testvárem.

18 Ás ha ez nem helyes, akkor Isten szàmonkári tålem az Itálet
Napjàn. Làtjàtok? Án tudom hogy helyes. Án_án vàllalom árte
a felelåságet. Ez pontosan helyes, mert ez az Igazsàg.

Te azt kárdezed, “Hàt szàmât ez valamit?”

19 Pàlnak szàmâtott. Kárdezták hogyan voltak
megkeresztelkedve. Åk azt mondtàk hogy åk màr Jànos
bemerâtette, å aki Jázust is bemerâtette. Pàl azt mondta hogy
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çjra, be kell merâtkeznièk, a “Jázus Krisztus” Nevábe. Ás a
Bibliàban egyetlen szemály sem lett valaha is az “Atya, Fiç, ás
Szent Szellem” Nevábe bemerâtve.
20 Senki nem volt valaha is ilyen mãdon bemerâtve a
Katolikus egyhàz szervezásáig a Lao-^ Lao-Niceànàl, a
Lao-Niceai Tanàcsnàl Lao-Niceànàl, Rãmàban. Ez az ahol
valaha is az elså szemály a câmeket hasznàlva, lett bemerâtve.
21 Egy ember modta nekem az egyik nap. Azt mondtam, “Nos.
ha^ Az ‘Çr Jázus,’ ez az Å Neve.” Å azt mondta^ “Hàt,” án
mondtam, “ha egy ember odajän hozzàd^”

Å azt mondta, “Án nem hiszem hogy ez bàrmit szàmâtana.”
22 Án egyszeræen elkaptam åt a sajàt tanàban. Azt mondtam,
“Ha egy ember hozzàd jänne ás azt mondanà, ‘Án
bemerâtkeztem a ‘Sàron Rãzsàja, a Välgy Lilioma ás a Hajnal
Csillag,’ Nevábe,’ akkor te ‘àment’ mondanàl erre?”

Å mondta, “Nem, uram.”
Mondtam, “Hogyan tennál^ çjra bemerâtenád åt?”
Mondta, “Igen, uram.”
Mondtam, “Hogyan keresztelnád meg åt?”
Azt mondta, “Án åt az ‘Atya, Fiç, Szent Szellem Neváben

keresztelnám meg.”

23 Ás án azt mondtam, “Ez az a mãd ahogy án is
megkeresztelnám åt, igen, az Atya, Fiç, Szent Szellem
Neváben.” Azt mondtam, “Nos. a ‘Sàron Rãzsàja, a Välgy
Lilioma ás a Hajnal Csillag’ ezek nem nevek.”

Å azt mondta, “Igy van. Azok câmek.”
24 Án mondtam, “Ugyançgy az ‘Atya, Fiç ás a Szent Szellem.’
Nos án åt az Atya, Fiç, ás Szent Szellem Nevábe merâtenám be;
ás az Atya, Fiç, ás Szent Szellem Neve az ‘Çr Jázus Krisztus.’
Pontosan. Tehàt mondom^” Ás å meglàtta.
25 Ez Joseph Mattsson-Boze Testvár volt Chicagobãl, a
legkemányebb ember akivel talàlkoztam, amâg àt sikerèlt
tärni. Ás çgy hiszem hogy käzel hàrom vagy nágyezer
bennszèlättet kell bemerâtenem, amikor vele àtmegyek
Afrikàba, ás åket çjra kell keresztelni.
26 Nos, tehàt mi hàlàsak vagyunk az Evangálium
Vilàgossàgàárt. Ás âgy tehàt, Jázus mondta, amikor Å itt a
fäldän volt, “Án, amit hallok, azt beszálem.” Ás most án azt
fogom mondani^csupàn a szävegènk rászáre, çgy tâz, vagy
tizenät percig, käzvetlen mielått a szävegemet veszem, ás egy
nagyon rävid szäveget, ás aztàn felàllâtjuk az imasort.
Szolgàlatomban egy olyan helyre árkeztem, ahol^
mondanom kell_kell valamit. Ás án^
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27 Jázus mondta ezt. Azt amit Å hallott, az volt amit Å
beszált. Ás azt mondta, “Hogy án Baràtaimnak hâvlak
benneteket, ás egy baràt mindent elmond a baràtainak.”
28 Pàl azt mondta, az Ap.csel 20:27-ben, “Mert nem
vonogattam magam hogy hirdessem náktek az Istennek teljes
akaratàt.” Làtjàtok?
29 Bàr csatlakoznák ehhez án is, ma este, ás ugyanazt a dolgot
mondanàm mint ez a rági szent. A legjobb ismeretem szerint,
án nem^nem vonogattam magam, hanem hirdettem nektek
az Isten teljes Tanàcsàt.
30 Valaki a napokban hallgatta, az egyik hangszalagot. Ás
csupàn mert az valakit felmárgesâtett, ràjuk låttek az ablakon
àt, ás megsebesâtettek egy asszonyt.
31 Igy egy napon talàn be fogom pecsátelni a bizonysàgomat.
De amikor az az idå eljän ás az^Án kász vagyok menni. De
amâg az án idåm el nem jän, semmi nem àrthat nekem addig.
Làtjàtok?
32 Nos, mi ugyanabban az Evangáliumban hiszènk, ugyançgy
ahogy a Biblia ârva van. Ez le van nullàzva. Ás-ás ha egy puska
pontosan le van nullàzva, ás be van àllâtva; ha elåszär eltalàlja
a cált, akkor màsodszor is, ás mindenkor el fogja talàlni.
33 Ha egy fa, vagy egy gally, szålå, egy àgat hajt, ás az àg egy
bizonyos gyèmälcsät hoz; legkäzelebb aa szålå egy àgat hajt,
akkor ugyanazt a fajta gyèmälcsät fogja hozni.
34 Ás Jázus a Szålåtå, ás mi vagyunk az àgak; ás az elså Àg,
Gyèlekezet, amelyet a Szålåtå kihajtott, åk ârtak egy
Apostolok Cselekedetánek a Känyvát utàna. Ás az elså Àg a
Jázus Krisztus Neváben keresztelt. Ás käzättèk volt az álå
Isten, Aki ugyanazokat tette käzättèk amit tett amikor a
fäldän volt. Azárt, az emberek ászrevetták, noha åk
tanulatlanok ás tudatlanok voltak, hogy åk Jázussal voltak,
mert az Å Álete àltaluk volt.
35 Amint mondtam, hogy ha bennem Beethoven szelleme
lenne, akkor zenát ârnák. Ha Beet^ha án^Ha Beethoven
bennem álne, akkor án Beethoven lennák. Làtjàtok?
36 Ha Shakespeare álne bennem, akkor án Shakespeare
lennák. Án-án kältemányeket, ás_ás_ás jàtákokat ârnák, stb,
ha Shakespeare álne bennem.
37 Ás ha Krisztus ál bennem, akkor a Krisztus cselekedeteit
fogod tenni. Igy van. Igy kell legyen. Ás mi a Krisztus? Az Ige.
Å mondta, “Ha Bennem maradtok, ás Beszádeim bennetek,
akkor kárjetek amit akartok; ás meglesz nektek.” Mert, az Ige
ott van, csak Vilàgossàg kell neki; ás a Vilàgossàg teszi Azt
álåvá.
38 Tehàt most valamit mondani fogok nektek, most, amit
eddig mág nem mondtam. Ás ez, az a dolog, amelyre olyan
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hosszç ideig vàrtunk (legkevesebb sok ávig, nágy vagy ät ávig,
vagy talàn tovàbb), a Harmadik HUzàs, amely most màr
igazolva lett, ás biztos vagyok benne hogy mindnyàjan
tudjàtok mi az.
39 Nos emlákezzetek, hogy ennek soha nem lesz utànzàsa,
mert nem is lehet. Làtjàtok, nem lehet. Most ez megvan. Ás
án^figyelmeztetve vagyok, hogy hamarosan^Áppen most
hogy megtärtánt, tehàt âgy felfedheti jelenlátát käzättetek,
làtjàtok, de nem lesz egy feltænå mãdon hasznàlva addig mâg
ez a Tanàcs el nem kezd ässzehçzãdni. Ás mikor,
ässzehçzãdik^A Pènkäsdiek, ás a täbbi màr majdnem
mindent utanozni tudnak. De amikor az az idå eljän, amikor a
práselás lejän, akkor làtni fogjàtok azt, amit àtmenetileg
làttatok, ás megnyilvànul az ereje teljesságáben. Làtjàtok?
Làtjàtok? Làtjàtok? Làtjàtok?
40 Most nekem folytatni kell az evangálizàciãt. Ápp çgy ahogy
legelåszär meg lettem bâzva, folytatnom, kell. Azárt, nektek
meg van az Ige, ás tudjàtok hogy mit vàrtok, ás hogyan
àlljatok. Nekem folytatni kell az evangálizàciãt. Ás, baràtaim,
ti maradjatok csendeben, ás egyszeræen haladjatok tovàbb,
mert az ãra gyorsan käzeledik, làtjàtok, amikor valamit tenni
kell.
41 Nos, làthattok esetleg bizonyos furcsa dolgokat melyek
velem tärtánnek. Semmi bænäs; án nem arra gondolok. Hanem,
án, a szabàlyszeræságtål eltárå furcsasàgrãl beszálek. Mert,
ahovà án a szolgàlatban, elártem, visszatárek ide, ás figyelem a
helyszânt ás vàrok az idåre hogy kihasznàljam. De, az ki lesz
hasznàlva.
42 Ás mindenki tudja ezt, hogy, olyan biztosan ahogy az elså
fel lett fedve, ugyançgy a màsodik is fel lett fedve. Ás ha
valãban figyelmesen àtgondoljàtok ti, akik lelkiek vagytok.
Amint a Biblia mondta, “Itt vannak akinek bälcsesságe van.”
Çgy a harmadik is pontosan fel lett fedve. Làtjàtok? Mi tudjuk
hogy hol van az. Tehàt, a Harmadik Hçzàs itt van.
43 Ez annyira szent, hogy, nekem nem szabad sokat
mondanom rãla. Ahogy az Çr nekem kezdetkor, megmondta,
“Errål, semmit ne mondj.” Emlákeztek erre ávekkel ezelått?
[Gyèlekezet, “Àmen.”-Szerk.] Ez änmagàárt beszál. Làtjàtok?
De, akkor is, amikor megprãbàltam màsoknak megmagyaràzni,
hibàztam. Ez lesz az a dolog, amely, az án válemányem
szerint^Nem azt mondom hogy ezt az Çr mondja nekem. Ez
egy olyan dolog lesz ami el fogja kezdeni az Elragadtatàsi
hitet, az elmenetel szàmàra. Làtjàtok? Làtjàtok? Ás ez^
44 Ás nyugton kell maradnom egy rävid idåre. Ás
emlákezzetek, azok is akik hallgatjàk ezt a szalagot, egy olyan
vàltozàst làthattok a szolgàlatomban rävidesen, hogy visszatár,
ás nem felfelá megy; visszatár. Mi most egy olyan korban
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vagyunk, hogy nem lehet, nem mehet tovàbb. Vàrnunk kell egy
percet amâg ez itt, nàlunk megtärtánik hogy elkapjuk, ás
azutàn jän el az idå. De, ez alaposan fel van fedve.

45 Eljän egy idå erre a nemzetre, ahol ez a nemzet az ässzes
olyan eråt gyakorolni fogja amelyet elåtte a fenevad gyakorolt,
amelyik a pogàny Rãma volt amikor a pàpai Rãmàvà vàlt,
làtjàtok, hogy ez a nemzet azt tenni fogja.

46 A Jelenásek 13 vilàgosan magyaràzza ezt. “A bàràny feljätt
a fäldbål. A màsik fenevad a vâzbål jätt ki,” særæságbål ás
nápek sokasàgàbãl. Ez a bàràny onnan jätt fel ahol nem voltak
emberek. Egy bàràny vallàst kápvisel. Az Isten Bàrànya^ Ás,
emlákezzetek, hogy çgy beszált mint egy bàràny. Az bàràny
volt.

47 Ás aztàn, egy idå utàn, az^hatalmat kapott, ás çgy
beszált mint egy sàrkàny; ás gyakorolta az ässzes-a sàrkànyt, a
hatalmat amely a sàrkànyá volt elåtte. Ás a sàrkàny az “Rãma”
mindig. Tehàt nem làtjàtok? A rãmai felekezet; “egy jel,” a
Protestàns felekezet; “egy káp a fenevadnak,” amely egy olyan
hatalmat kápez ami minden Protestànst kányszerât, mint egy
egyesèlás. Benne kellesz lenned az Egyhàzaknak ebben a
Tanàcsàban, màskápp nem lehet käzässáged. Vagy a_a^

48 Nos. ez_ez gyakorlatilag màr most âgy van. Te nem
mehetsz egy gyèlekezethez prádikàlni ha nincs tagsàgi kàrtyàd
vagy valamilyen azonosâtãd. Ás most, âgy az olyan szemályek
mint mi, ki leszènk mindenbål rekesztve, mindnyàjan,
pontosan âgy, mert åk nem lesznek kápesek csinàlni azt.

49 Szorossà vàlik. Ás aztàn amikor az idå eljän, ás a nyomàs
çgy alakul hogy ti ki lesztek szorâtva, akkor figyeljátek azt
amit egy pàr perc mçlva szàndákozok mondani. Figyeljátek
akkor a Harmadik Hçzàst, làtjàtok, ás az feltátlenèl a teljes
kàrhozatra lesz, de az_az a Menyasszonyárt ás a Gyèlekezetárt
lesz.

50 Nos mi käzelebb vagyunk ahhoz mint ahogy làtszik. Án
nem tudom mikor, de ez nagyon, nagyon käzel van. Talàn
valaki màsnak ápâtek egy emelványt hogy ràlápjen. Talàn az
elått elvátetek. Nem tudom. Ás az az idå lehet a kävetkezå hát
is, amikor a Szent Szellem eljän^ ás elhozza Krisztus Jázust.
Lehet hogy a kävetkezå háten jän. Å mág ma este is jähet. Án
nem tudom hogy mikor fog jänni Å. Nem mondta el nekènk.

51 De án hiszem, hogy olyan käzel vagyunk, hogy án nem
äregságben halok meg. De, ätvennágy ávesen, án soha nem
fogok äregságben meghalni, amâg az Çr itt nem lesz. Làtjàtok?
Hacsak le nem lånek, meg nem älnek, vagy valami màs,
valahogy megälnek, csak äreg kor nem fog engem megälni
addig, mâg az Çr el nem jän. Ás án hiszem ezt.
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52 Ás ezt el akarom mondani. Ezelått mág soha nem
mondtam. De a Szentâràsnak megfelelåen, ás annak
megfelelåen amit az Çr harminc ávvel ezelått mondått;
harminchàrom ávvel ezelått ott lent a folyãnàl, 1933-ban
helyesebben; amit Å mondott, az minden pontosan çgy tärtánt.
Talàn nem án csinàlom, de ez az Èzenet be fogja mutatni
Jázus Krisztust a vilàgnak. Mert, “Amikáppen Bemerâtå Jànos
azárt lett kèldve, hogy megelåzze az elså eljävetelát çgy ez az
Èzenet a Màsodik eljävetelát fogja megelåzni.” Ás Jànos azt
mondta, “Ime az Isten Bàrànya aki elveszi a vilàg bæneit.”
Làtjàtok? Tehàt, ez, minden mãdon pàrhuzamban van. Ás án
tudom, hogy ez az Èzenet folytatãdni fog.
53 Nos, náhàny nagy dolog tärtánt çtkäzben. Ma reggel
meginterjçztak itt a szobàban. Ás egy_egy fiatalember, akit
Autry-nak hâvnak, ás valãszânæleg mág itt van ma este. A
texasi, San Antoniã-bãl valã. Eljätt hogy megkárdezze^
amikor Dallasba menet, Kaliforniàbãl jätt; hogy meg tudnànk
e làtogatni imahàzukat egy este, csupàn egy alkalomra. Ás
most náznek utàna, hogy a kävetkezå egy vagy kát napon, meg
tudjuk e tenni. Ás å beszált nekem egy^Án soha nem voltam
San Antãniã-ban az elså ässzejävetel ãta.
54 Nos, az elså ässzejävetel, amikor San Antoniãba mentem.
Azt hiszem, hogy Coot Testvárrel voltam ott, ás-a Nemzetkäzi
Bibliaiskolàval. Ás án elfelejtettem azt az auditãriumot
amelyben a szolgàlatot tartottuk. Ás az volt az án elså vagy
màsodik estám, azt hiszem az elså, hogy mikor az emelványre
mentem, valaki felemelkedett az ápèletben, egász hàtul, ás
nyelveken szãlt, mint egy-egy gáppuska tèzelás. Ás alig hogy
leèlt, egy kát pillanat mçlva, valaki felàllt az emelványre ás
megadta a magyaràzatot.
55 Ás án megàlltam arra, amit å mondott. Ás megkárdeztem
tåle, “Ismered ezt az embert?”

Azt mondta, “Nem, uram.” Ás azt mondta^
Megkárdeztem, “Hogyan jättál ide?”

56 Azt mondta, “Azok akiknál dolgozok,^eljättek, ás
elhoztak engem is.” Å egy^marhapàsztor volt.

Ás megkárdeztem, “Te mit csinàlsz?”
57 Megkárdezte, “Te ismered åt?” Å azt mondta, “Nem, uram.
Soha nem làttam.”
58 Ás megkárdeztem, “Mi vagy te?” Ás å egy_egy kereskedå
volt a vàrosban.
59 Ás amit åk mondtak a_a^Nos, án mindig, mág mielått
jobban megismertem, egy kicsit fenntartàssal fogadtam a
nyelvekenszãlàst; azt gondoltam hogy sok azok käzèl testi volt,
ás lehet hogy âgy is van. De amikor ez elhangzott, akkor a
magyaràzat pontosan az volt amit az Ur Angyala ott lent a
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folyãnàl, tizenegy ávvel azelått, “Amikánt Bemerâtå Jànos
azárt lett kèldve hogy megelåzze Krisztus elså eljävetelát, çgy
te azárt lettál kèldve hogy megelåzd a màsodikat.” Làtjàtok?

60 Ás ott volt, amikor az Angyal, a Vilàgossàg amely alaposan
fel lett fedve. Mind a gyèlekezet àltal, az Ige, a tudomàny, ás
minden àltal, felfedve. A Vilàgossàg, amikor elså alkalommal
megjelent a nyilvànossàg elått, pontosan felettem ahol àlltam;
kát ãra kärèl dálutàn, käzvetlenèl a hâd làbànàl, ápp itt lent a
Spring Street làbànàl, a vâzben. Hàt, ez sok, sok ávvel ezelått
volt. Ás pontosan ahogy mondta, pontrãl pontra, beteljesedett.

61 Ez a testvár itt ma reggel, elmondta nekem. Å ebbål a
gyèlekezetbål vett feleságèl egy lànyt, Noyes Nåvár lànyàt. Ás
án nem tudom, azt hiszem a fiatalember^Itt vagy, Autry
Testvár? Nem tudom. Å San Antoniã-bãl jätt. Nem tudom hogy
itt van vagy nincs. Ma reggel itt volt. Ás elmondta nekem. Azt
hiszem a nagyapja volt, az ässzejävetel alatt, egász áletáben
epilepsziàs volt, ás odavitták.

62 Az volt az Elså, a szolgàlat kezdete, amikor az Çr azt
mondta, ás a felismerásek kezeiket az enyámre tetták, ás ami
elhangzik az çgy is van. Ás án mondtam nektek, ás sokan
tançsâtjàk ma este, hogy be fog teljesedni hogy tudni fogom az
å szâvèk titkait. Emlákeztek, mág mielått egyàltalàn
megtärtánt? Çgy ät vagy hat ávvel kásåbb, ez beteljesedett; fent
Kanadàban, elåszär, ás az megtärtánt. Aztàn az Çr azt
mondta,”Ha åszinte maradsz, akkor folytatãdni fog.” Ás most a
Harmadik dolog teljesedett be, làtjàtok, egyszeræen àllandãan
tovàbb megy.

63 Ás elmondta hogy az apjàt odahoztàk az imasorba,
elmondtàk az epilepsziàt, ás âgy tovàbb, ás imàdkoztak árte. Ás
azt hiszem hogy ez tizenhat ávvel ezelått volt, azt hiszem, çgy
tizenhat vagy tizenhát ávvel ezelått. Ás elmondta hogy azãta
egyetlen rohama sem volt. Ás ma å nyolcvanät áv kärèl van, ás
azãta soha nem volt rohama. Hàt mi ez? “Jázus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma ás äräkká.”

64 Margie Morgan az ápèletben van? Margie Morgan Nåvár,
az a hälgy akit a ràk felemásztett; egy àpolãnåvár. Hànyan
emlákeztek Morgan Testvárnåre? Ha itt van, akkor nem tud
bejänni. Àpolãnå volt. Tudjàtok, Louisville-ben a ràkosok
listàjàn ez az asszony tizenhat, tizenhát áve halott, a Luisvillei
ràklistàn.

65 Amikor Jim Tom Robertson, az ègyvád, Keresztány ègyvád,
hallott errål, elment a Baptista Kãrhàzba, hogy leellenårizze ás
megnázze hogy çgy volt e, mert az å apja a testèletben van,
igazgatãsàgi tag a Baptista Kãrhàzban. Ás utànajàrtak az
esetnek, ás az asszonynak màr ávekkel elåtte, meg kellett volna
halnia. Ás å ma a Jeffersonville-i kãrhàzban, àpolãnå. Amikor
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ápp itt àllt, ás tartani kellett åt, mág äntudatànàl sem volt. De
az volt az IGY SZÃL AZ UR, ás mág ál. Elment àpolãnånek,
Louisvillebe.
66 Ás van itt egy ember, a Schimpff Ádesságboltbãl. Itt van
ma este Mr. Schimpff? Szeretnám, ha jelezná ha itt van. Sonny
Schimpff, egy nagy egászságes ember. Sokszor amikor án^
67 Nem szâvesen mondom, de ez az igazsàg. Papa tâz centet
szokott nekem adni ha egász háten dolgoztam, ás mikor a
vàrosba jättem ás biciklimet Mike Egan Testvár telkáre
àllâtottam, aki itt az egyik testèleti tag. Jimmy Poole-al, akinek
a fia azt hiszem itt van ma este; Jim ás án, meg Earnest Fisher,
ás mi lementènk a vàrosba, ás elmentènk ät centárt a moziba,
ahol náztèk azokat a rági námafilmeket. Kis gyerekek voltunk,
ás ezt akartuk, çgy nyolc, tâz ávesen. William S. Hart jàtszott.
Sokan ti fiçk màr nem emlákezetek rà, az äreg szinászre. Náma
filmek voltak; ás án nem tudtam olvasni. Csak názni tudtam
hogy mi tärtánik. Ki kellett volna mind betæzni, de án nem
tudtam, viszont náztem hogy mit csinàlt.
68 Volt egy kèlän ät centesem. Hànyan emlákeztek mág az egy
pennis fagylaltra? Rendben van. Tudtam venni hàrom fagyit, ás
egy kátpennis ártáku csâpås piros cukorkàt. Nem tudtam
tartani a fagylaltot, ás âgy ettem. Ás vettem kát penniárt csâpås
piros cukorkàt, ás âgy a dolgok majdnem huszonät dekàt
nyomtak. Ás Schimpffák kászâtetták azokat. Ás án bementem
oda, leèltem ás náztem William S. Hartot.
69 Ás ez a fiatalember, egy kicsit idåsebb mint án, egy olyan
betegságet kapott, hogy Louiville ät hâres specialistàja elment
mellette, huszunät-harminc kgot nyomott, ás haldokolt.
Morgan asszony àpolta åt. Ás å olyan àllapotban volt! Olyan
sok baja volt; tèdeje tänkrement, torka tänkrement. Kis karjai
kärèlbelèl ilyenek voltak, ás ott fekèdt, haldokolva.
70 Ás megfogadtàk Morgan asszonyt hogy vágezze a munkàt.
Tehàt å azt mondta neki, “Án egyszer ràkos voltam,” ás
elkezdte neki elmondani.
71 Å azt kárdezte, “Kirål beszáltál, Billy Branhamrãl? Hàt,” å
mondta, “Án neki egy csomã csâpås piros cukorkàt ás fagylaltot
adtam el.” Azt mondta, “Vajon eljänne hogy imàdkozzon
ártem?” Ás án àtmentem hogy imàdkozzam Junie Schimpff-árt.
72 Ás ha szeretnátek vele beszálni, å ott van a Schimpff
Ádesságboltban innen lefelá, a LeRose Szânhàztãl egy, vagy kát
hàzzal. A Schimpff Ádesságbolt, mindnyàjan tudjàtok hol van.
Hàt, az egyik legrágebbi vàllalkozàs Jeffersonville-ben.
73 Ás mikor ott fekèdt haldokolva, ás az ät specialista màr
csak ãràkat adott neki az áletre. Akkor ott volt az IGY SZÃL
AZ ÇR, “Te nem fogsz meghalni; hanem çjra fogsz nekem
csâpås piros cukorkàt àrulni, a pçltnàl.” Hosszç ideig^
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74 Án tudtam hogy meggyãgyult, de sokàig elfelejtettem azt.
Ás a feleságem ás án lementènk hogy valami ádesságet
vàsàroljunk, mikor ideárkeztènk Karàcsonykor. Ás nem
tudom, hogy van, hogy mi egyàltalàn a Schimpff-ákre
gondoltunk. Mert, àltalàban, àtmegyènk ide valamelyik
vegyesboltba ás ott veszènk, de mi megàlltunk a Schimpff bolt
elått.
75 Mikor bementènk, a lànytestváre rànknázett, ás azt
mondta, “Hàt, Branham Testvár.” Å mondta, “Emlákszel
Junie-ra?”
76 Mondom, “Igen.” Ás ott, volt egy nagy, erås, egászságes
kinázetæ ember.
77 Odamentem a pulthoz, odanáztem, âgy lefelá náztem.
Mondtam, “Kárek fál kilãt abbãl a csâpås piros cukorkàbãl.”
78 Ás å mondta, “Igen, uram.” A leànytestváre, pedig a
feleságemet szolgàlta ki. Igy, aztàn, å kivette åket
79 Ás azt mondtam, “Án nagyon rágen, ettem ezt itt, a
moziban”; fejemet lefelá tartottam.

Å azt mondta, “Igen,” mondta, “sok gyerek veszi ezt.”
Mág mindig veszik,” mondtam.
Azt mondja, “Apàm csinàlta ezt, å kászâtette a receptet.”
Mondom, “Án nagyon szeretem.”

80 Nos, miutàn mindent elkászâtett ás àtnyçjtotta nekem,
megkárdezte, “Mág màs valamit?”

Mondom, “Hàt nem tudom,” ás felemeltem a fejem. Ãh,
egek!

Azt mondja, “Branham Testvár!”
81 Mondom, “Itt van a csâpås piros cukorka, amit, mondtam
neked, ‘IGY SZÃL AZ ÇR,’ kärèlbelèl ät ávvel ezelått.”
82 Azt mondja, “Branham Testvár, án olyan täkáletesen
meggyãgyultam, hogy egy hatàsa sem maradt. Egy kicsit
nagyot hallok az egyik fèlemre.” Çgy hiszem hogy å az ätvenes
áveiben van. Azt mondja, “Egy kicsit nagyot hallok az egyik
fèlemre, mert olyan sok antibiotikumot adtak mikor bent
voltam.” Jázus Krisztus bàmulatos kegyelme!
83 Hàt nincs sok idåm most hogy màs valamirål is beszáljek,
de án_án_án akarok egy megàllapâtàst tenni.
84 Hànyan emlákeztek a mãkusokra? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”-Szerk.] Rendben. Az egy Iràshely volt, az án
áletemben, amit án-án soha nem tudtam megárteni.
85 Ás ott volt egy màsik is ami fejtärást okozott, hogy amikor
Mãzes Istennek egy jobb utat mondott mint amit Isten tudott
hogy tegyen, mikor Mãzes azt mondta, “Az emberek azt fogjàk
mondani, ‘A ti Istenetek kápes volt kihozni benneteket, de nem
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kápes megtartani benneteket,’” ás Mãzes bedobta magàt a
rásbe. Aztàn kásåbb ràjättem, hogy Mãzes, az Krisztus volt
Mãzesben, aki a náp árdekáben àllt. Làtjàtok?
86 Azutàn pedig ez a Iràshely, amelyrål soha nem akartam
prádikàlni, “Ha azt mondod ennek a hegynek, ‘Mozdulj’” Ás ti
ismeritek a tärtánetet, âgy hàt most mellåzäm. Nos. kevássá
tudtam hogy mire vezet az. Ás azt hiszem hogy Woods Testvár
ás Fred Testvár, meg azok, itt vannak az ápèletben, akik jelen
voltak amikor az tärtánt, vagy käzvetlenèl miutàn megtärtánt.
87 Ás Rodney Testvár meg Charlie Testvár, lentrål
Kentucky-bãl, Wood’s Testvárnå testváre ás a täbbiek ott
voltak amikor az lent Kentucky-ban megtärtánt, ami akkor
màr màsodszor tärtánt. Csak egyszeræen látezásre szãlâtani
dolgokat, melyek nem voltak. Làtjàtok? Beszálni, àllandãan, ás
alàtàmasztani a Szentâràst, bàtorâtani.
88 Amikor harmadszor tärtánt, az Hattie Wright volt. Itt van
Hattie ma este? Ez Edit^Hànyan ismeritek Hattie Wright-ot?
Woods Testvár ás án ott èltènk amikor az tärtánt, ás mikor a
Szent Szellem azt mondta, “Add meg neki amit å akar,” ás mi
arrãl beszáltènk, hogyan jättek látre a mãkusok.
89 Ás án azt mondtam, “Az, egyetlen dolog az, hogy Å
Jehova-Jireh. Ápp amikor Àbrahàmnak egy kos kellett, akkor
Isten biztosâtott egy kost. Ás Å megadta a mãkusokat. Å egy
mãkust egyszeræen látre tud szãlâtani, mert Å a teremtå, ápp
çgy ahogy Å a kost látre tudta szãlâtani. Àbrahàm soha nem
kárte azt. Å csak egyszeræen tovàbb csinàlta, de az megmutatta
hogy Jehova-Jireh ott volt.”
90 Amikor án azt mondtam, akkor egy alàzatos kis asszony^
Az elså alkalommal tärtánt ez, a Harmadik Hçzàs, egy emberi
lányen, az egy kicsi, alàzatos asszony volt.
91 Akinek, egy áv alatt kátszàz dollàr kärèl jut a
megálhetásre, ennyit hozott ki a kis farmjàbãl. Fárje meghalt;
kát gyermeke akik valahogy elvadultak. Ás eljätt ás hçsz
dollàrt adomànyozott, abbãl, ennek a Tabernacle-nak az
ápâtásáre. Ás Máda adott nekem valamennyi pánzt álelmiszerre,
hçsz dollàrt, ás án aznap vissza akartam adni neki, mâg ott lent
voltam, hogy neki ne kelljen kifizetni azt. De å nem akarta
elfogadni. Ás mikor^
92 Ott èlt hàtul a sarokban, ás mikor án ezt mondtam, “Az
egyetlen dolog, amit tudok, hogy Å mág mindig Jehova-Jireh.”
93 Ás a kis Hattie a megfelelå szãt mondta. Azt mondta, “Ez
nem màs mint az Igazsàg.”
94 Ás mikor ezt mondta, Banks Woods Testvár itt van, az
egyik aki jelen volt, a szobàban çgy áreztèk mintha szátesett
volna. Ás a Szent Szellem azt mondta, ugyanaz a Hang amely a
mãkusokrãl beszált, azt mondta, “Add meg neki amit kár.”
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95 Azt mondtam, “Hattie Nåvár, mint egy Isten elått àllã tanç,
ez az. Most, ha bàrmi kátely is van az elmádben, kárjál amit
akarsz, ás ha nem lesz az äledbe táve, akkor án egy hamis
prãfáta vagyok.”
96 Azt mondta, “Branham Testvár.” Mindenki sârt. Azt
mondja, “Mit kárjek?”
97 Azt mondtam, “Te szegány vagy, ás itt álsz a hegyen pánz
nálkèl; esetleg kárheted azt. Van egy kis nyomorák, hugod aki
itt èl, Edit, akiárt màr, ávekig imàdkoztunk; kárheted a
gyãgyulàsàt.” Mondom, “Apàd ás anyàd idåsek ás ässze
vannak tärve; kárheted åket. Amit csak kársz, Hattie Nåvár,
názdd meg most hogy megtärtánik e, vagy nem ápp most.” Ás
azt mondtam, “Å egyszeræen ugyanaz a Hang azt mondta
nekem, ‘Add meg neki amit kár.”’
98 Ás å kärbenázett, ás azt mondta, “Mit mondjak, Branham
Testvár?”
99 Mondom, “Mondd amit csak kâvànsz. Gondolj a
legnagyobb vàgyadra, ás mondd azt.”
100 Ás az å fiai vihogtak ás nevettek. Ás azt mondta, “Az án
legnagyobb vàgyam a kát fiam èdvässáge.”
101 Azt mondtam, “Án odaadom neked åket, a Jázus Krisztus
Neváben,” ás åk odamentek.
102 Ás åk hæságesek ebben a gyèlekezetben, a käzässágben,
azok a kis emberkák ott èlnek ás a fárfiakkal làbat mosnak, ás
hasonlãk. Mi ennek mindnyàjan tançi vagyunk.
103 Å egy igazit vàlasztott. Az å anyjànak meg kell halnia, ás
neki, meg mindnyàjuknak. De amit å kárt az Äräkká lesz, ás a
gyermekek èdvässáge. Ez volt a harmadik alkalom hogy
megtärtánt.
104 Negyedszer amikor megtärtánt, ápp akkor magyaràztam
mikor legutãbb itt voltam, fent voltam a hegyen ahol a vihar
tombolt. Hànyan hallottàtok? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”-Szerk.] Ãh, mindnyàjan. Rendben. Ahol a vihar
tombolt. Ás Isten az án Bâràm itt àll, lefelá mentènk, a hegyen
mikor^
105 David Wood, å itt van valahol, azt hiszem, aki csinàlt
nekem egy szendvicset, ás az aztàn az volt! Azt hiszem hogy
megprãbàlta nekem viszonozni azt amit án az å apjànak
kászâtettem, egy pàr ávvel ezelått. Bolognait, ás_ás hçst meg
mindent ässzekevert. Ás án betettem azt az ingembe, ás esett az
eså, lett belåle egy tásztagängyäleg.
106 Ás jättem lefelá a hegyrål. Olyan vihar volt, hogy alig
làttam magam elått a kezemet. Ás án csak egy dolgot tudok,
megfordulni, mert a szál egyszeræen ärványlik.

Nos vannak itt, erre tançk.
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107 Az egyikèk a mi egyik hæságes diakãnusunk, aki Wheeler
Testvár. Itt vagy Wheeler Testvár? Hol van å? Igen, ápp itt van,
Wheeler Testvár.
108 Mann Testvár, egy Metodista prádikàtor Çj albàniàbãl. Itt
van, ma este, Mann Testvár? Nem tudom hogy itt vagy nincs.
109 Banks Woods Testvár. Itt vagy, Banks Testvár? A felváteli
helyságben van. Rendben. Ás_ás David Woods.
110 Ás Evans Testvár is ott volt, azt hiszem. Igy van, Evans
Testvár? Evans Testvár, aki a falnàl àll, ott volt.
111 Ás ahogy a ràdiã màr napok ãta mondta, kát nappal elåbb
hogy, “Egy hatalmas hãvihar säpär vágig az orszàgon.”
112 Tom Simpson Testvár ma este itt van. Amikor Kanadabãl
jätt lefelá, kárták åt hogy kerèlje ki azt a helyet mert nem tud
àtmenni, “Egy hãvihar jän.” Tom Testvár, itt vagy? Hol vagy?
Itt van, itt èl.

Ás ott jättek a felhåk. Ás án azt mondtam, “Testvárek^”
113 Mindenki kirohant. Senki nem volt ott, a szàzegynáhàny
emberbål ott senki nem maradt ott, a mi kis csoportunkon, ás a
cowbojon kâvèl. Ás mi maradni akartunk.
114 Felhâvtam Evans Nåvárt, hogy hâvja fel feleságemet hogy
mondja meg Tony-nak, “Ha nem kerèläk ki, akkor
gondoskodjanak valakirål aki megtartja a reggelit az
Èzletembereknek.”
115 Ás fent ott a hegyen az_aznap, án azt mondtam, “Nos
amikor az elså cseppek esni kezdenek, vagy bàrmi, menjetek
vissza a tàrborba.” Azt mondtam, “Tâz vagy tizenät percen
belèl nem làthatjàtok sajàt kezeiteket magatok elått, mikor
hãvihar van, ás rävid idå alatt täbb máteres hã, ämlik a
hegyekre.”

116 Ás ez az ahogy az emberek, olvastàtok az ujsàgokban, hogy
elpusztulnak, meg minden. De mi tudtuk hogyan lehet kijutni,
ás tudtàk hol vagyunk ás indâtàst áreztènk, hogy maradjunk.
117 Ás âgy ott fent a hegyen, amikor a hãvihar elkezdådätt, án
elindultam lefelá. Ás egy kilãmáternyire juthattam el, amikor
Isten Hangja ezt mondta, “Fordulj meg ás menj vissza.”
118 Ás án visszamentem ahogy O mondta, ás egy kis vàrakozàs
utàn megettem a szendvicset melyet David adott nekem,
felmentem ás leèltem.
119 Ás mialatt ott èltem, ás a szál fçjt ás csapkodott, a fàk
csçcsai meg voltak hajolva, a dara ás a hã repèlt, amikor egy
Hang azt mondta, “Án vagyok a teremtás Istene.”
120 Felnáztem, ás azt gondoltam, “Honnan jätt ez? Talàn a szál,
volt.”
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121 Azt mondta, “Án teremtettem az egeket ás a fäldet. Án
csendesâtettem le a hatalmas vihart a tengeren,” ás tovàbb
beszált.

Felugrottam ás levettem a kalapomat.

122 Ás Å azt mondta, “Csak beszálj a viharhoz, ás meg fog
szænni. Akàrmit mondasz, az meg fog tärtánni.”

123 Ás án azt mondtam, “Vihar, szænj meg. Ás, nap, te sèss
nágy napig rendesen, amâg mi itt kint vagyunk.”

124 Ás alig hogy ezt mondtam, a dara, hã ás minden megàllt.
Egy vagy kát pillanat mçlva, a forrã Nap sètätt a hàtamra.
Làttam ahogy a szál âgy fçjt, Ászak felål lefelá^Illetve
Keletrål, onnan jätt Keletrål. Nyugatrãl jätt; a száliràny
megvàltozott, ás innen jätt vissza. Ás a felhåk, mint egy
rejtályes dolog, felemelkedtek a levegåbe, ás pàrc perc mçlva
sètätt a Nap.

125 Azutàn az Çr Jázus kicsit kásåbb beszált hozzàm, ott lent a
feleságem felål, amint tudjàtok arrãl, ahovà án felmentem.
Hàzassàgi ávfordulãn mág soha nem voltam otthon, pedig
huszonkát áve hàzasok vagyunk. Az elså ávfordulãn,
hàzassàgunk elså, ávfordulãjàn, elvittem egy vadàszatra. Mert,
azt nem engedhettem meg hogy vadàszatra menjek, ás_ás_ás
utàna nàszçtra is, âgy, hàt valahogy án_án ässzevontam. Ás
âgy, azãta, án vadàsztam. Ás án áreztem hogy âgy bàntam vele.

Tehàt, ez volt a negyedik alkalom hogy megtärtánt.

126 Nos van valami amit án_án mondani akarok, ás nekem
pontosan az igazsàgot kell mondanom. Ugy tizenhat ávvel
ezelått Kaliforniàban voltam John Sharrit Testvárrel, ás
ässzejävetelem volt. Máda ás án, meg Sharrit Testvár ás Sharrit
Testvárnå, egy hotelben, tartãzkãdtunk. Ás egy Paul Melikian
nevæ ember, aki màr sokszor volt itt a Tabernacleban; å egy
gazdag Ärmány. Ás az å feleságe a Kaliforniai Fresno-ban, ahol
áltek egy gyermeknek adott áletet; ás å lejätt, elhozta a
feleságát, ás felhâvott engem a hotelben, ás azt kárdezte,
“Felhozhatom a feleságemet, Branham Testvár?”

Mondtam, “Igen, hozzad.” A kävetkezå nap, Catalinàba
mentem.

127 Igy hàt felhozta a feleságát, ás a kis asszony annyira beteg
volt! Ás çgy názett^Azt mondtam, “Tedd a kezedet az
enyámbe, Melikian Nåvár,” mondtam, “ás meglàtjuk hogy az
Çr mint mond.” Ás mihelyt kezeit az enyámbe tette, azt
mondtam, “Ãh, ez gyermekàgyi vánagyulladàs.”

Azt mondta, “Nem làtszik rajtam semmi jele.”

128 Azt mondtam, “Csak figyeld.” Kát nap mçlva, gyermekàgyi
vánagyulladàsra kezelták.
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129 Mint a kis Jimmy Poole itt, az å kisbabàja. Az egyik napon
szâvrohammal jätt be, çgy gondoltàk, pedig asztma roham volt.
Ás ràtettem a kezem. Azt mondtam, “Figyeljátek åt egy pàr
napig; kanyarãja van. Àttäråben van. Ez a làz.” Az elså este
talàlkoztam vele. Azt mondta, hogy egász testán, kijätt a
kanyarã. Làtjàtok?
130 Nos, Melikian Nåvárrel beszáltem, a kezemmel. Azt
mondta, “Ez bàmulatos dolog, ezt figyelni, Branham Testvár.”
Mondta, “Minden kázen mækädik ez?”
131 Mondtam, “Ha, valami baja van a pàciensnek.” Mondtam,
“Nos itt, án ràteszem a kezem,” sokan käzèletek ott àlltatok ás
figyeltátek, ás nem mækädätt. Azt mondtam, “Ime, a
feleságemmel nincs semmi baj, ideadja a kezát^”
132 “Figyelj csak ide, dràgàm, tedd kezedet az enyámbe.”’ Å
ott èl, a feleságem. Kezát beletette az enyámbe. Mihelyt azt
tette, án azt mondtam, “Cisztàd van a bal petefászkedben. Nåi
bajod van.”

Azt mondta, “Nem árzem egyàltalàn çgy.”
133 Mondtam, “De neked az van.” Becky kát áves volt. A
lànyom, aki räviddel ezelått ápp jàtszott, kát áves volt akkor.
134 Kát ávvel kásåbb, Sarah lápett szânre, ás mikor^Å
csàszàrmetszássel szèletett. Ás án megkártem Dillman Doktort,
aki a mi orvosunk lentCorydon-ban, hogy, “Amikor megnyitja,
názze màr meg a bal petefászkát,” ás å ezt meg is tette.

Azt mondta, “Nincs semmi baj ott, ahogy làttam.” Ás án
çjra ràtettem a kezem; ás az mág ott volt.
135 Nágy ávvel kásåbb jätt Jãzsef. Megkártem hogy názze meg
çjra. “Semmi baj nincs, ahogy làttam.” Ràtettem a kezem; ás
az mág ott volt. Igy hàt egyszeræen elfelejtettèk.
136 Nos ez valami olyan amit el kell mondanom. Nem szâvesen
mondom, de ennek az igazsàgot kell szolgàlni, làtjàtok, ás ti ezt
akarjàtok. Mindig szãljàtok az igazat, mindegy mi tärtánik.

Ávek mçltak el, ás soha nem vettèk ászre.
137 Ás án ezt, nem azárt mondom mert å itt èl, hanem akkor is
mondanàm ha nem lenne itt. Ás ti tudjàtok ezt. Án nem hiszem
hogy lehetne a vilàgon egy jobb feleság mint az enyám, ás
remálem hogy mindig âgy is marad. Ás án egy hæságes fárj
akarok lenni, ás remálem hogy minden fiatalember ebben az
ápèletben, amikor meghàzasodnak, olyan feleságèk lesz mint
az enyám. Nem tudom hogy mennyi ideig fogunk âgy álni, de
remálem hogy a fäldän hàtralávå napjainkban. Mi nagyon
boldogok vagyunk egyètt. Isten volt az aki mondta nekem hogy
vegyem åt el feleságèl.
138 Ugyanakkor, å nem tudta, de án megprãbàltam nem
elvenni åt feleságèl; nem azárt mert nem szerettem åt, hanem
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mert nem gondoltam hogy kápes leszek a megálhetását
biztosâtani. Ás å egy ragyogã asszony volt, ás án nem
árdemeltem meg åt.
139 Ás å kiment imàdkozni, ás kinyitotta a Bibliàt. Ás^Azt
mondta, “Uram, ezelått soha nem tettem ezt, de kárlek adj
nekem egy Iràshelyet amely segât nekem. Ha el kell hogy
felejtsem åt, akkor el kell hogy felejtsem.” Kinyitotta a
Bibliàt^
140 Ás kiment egy kis csærbe ás imàdkozott. Ás mikor
kinyitotta a Bibliàt, “Malakias 4. Ime, elkèldäm nektek Illást a
prãfátàt mielått^” Ez huszon valahàny ávvel ezelått volt, ás
semmit nem tudott ezeknek a napoknak a szolgàlatàrãl. Ás
án^nem lehetett^
141 Ott fekèdtem lent a folyãnàl. Ás az Çr felábresztett-egy
ájszaka, ás hallottam Åt amint ott àllt az ajtãnàl. Azt mondta,
“Menj, ás vedd åt el ás a hàzassàgkätásetek a kävetkezå
Oktãberben, huszonharmadikàn lesz.” Ás án pontosan ezt
tettem. Ás mi boldogan áltènk. Az Isten kegyelmábål, soha nem
volt egy hangos szã käzättènk. Å mindig kedves volt.
142 Egy napon hazajättem. Ás egymaga kellett hogy nevelje
ezeket a gyerekeket; án a lelki szolgàlatba mentem. Nem sok
asszony bârkãzott volna meg ezzel; tudjàtok ezt, kemányek
lettek volna. Ás akkor án bejättem, ás å mondott egy ás màst.
Ott volt hàtul nekènk Jãzsef, ás å egy^Az biztos hogy å egy
fiç! Ás å segâtett egy náhàny åsz hajszàlat az anyja fejáre tenni,
ahogy án is. Ugyhogy å valãban teljesen fiç, ás csinàlt valami
igazi rosszat. Azt mondtam a feleságemnek^Å mondta
nekem, “Bill, pàhold el.”

Azt mondtam, “Egyszeræen nincs hozzà idegem.” Tudjàtok?
143 Ás å azt mondta, “Igen, amikor neked kell ezzel
megbârkãzni,” ás ràmcsapta az ajtãt.
144 “Hàt,” gondoltam, “semmi baj. Szegány kis lálek nem çgy
gondolta.”
145 Egyszeræen kimentem hogy megmossam a kocsimat. Ás
mikor kimentem, a Szent Szellemnek nem tetszett; Azt
mondta, “Menj ás mondd el neki,” Azt hiszem hogy ez a
Màsodik Krãnika, 22. fejezete. Án nem. Án elåszär, azt
gondoltam, hogy csupàn kápzelådtem. Egyszeræen tovàbb
mostam. Ás çjra azt mondta, “Menj ás mondd meg neki hogy
olvassa el ezt.”
146 Ás án bementem ás vettem a Bibliàt, ás olvastam. Ott volt
ahol Mo-^vagy Miriam, a prãfátanå, aki kigçnyolta a
testvárát, Mãzest azárt, mert egy Etiãp lànyt vett el, ás ez a
gçnyolãdàs Istennek nem tetszett. Ás azt mondta az Ur, “Jobb
lett volna neki ha az å apja az arcàba käpätt volna, mint_mint
hogy_hogy ezt tegye.”
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147 Igy, hàt Miriamon lepra tärt ki, teljes testán. Ás aztàn jätt
Àron, ás azt mondta hçgànak, hogy^ vagy jätt ás azt mondta
testváránek, “Halàlosan beteg, lepràban.”
148 Ás âgy Mãzes rohant, hogy käzbenjàrjon árte az oltàrnàl. Ás
mikor azt tette, a Tæzoszlop, Isten leszàllt. Azt mondta, “Menj
ás hâvdd åt ás Àront, ás hozdd åket ide.” Ás Àron is, benne volt.
Igy az Ur azt mondta, “Hâvdd åket ás gyertek ide.”
149 Å azt mondta, “Ha van valaki käzättetek,” Isten beszál
most hozzàjuk, “aki lelki, vagy egy prãfáta, akkor án az Ur
ismertetem Magam vele. Szãlni fogok hozzà làtomàsokban, ás
kijelentem Magam neki àlmok altal, ás_ás kijelentek àlmokat,
ás a täbbi.” Å mondta, “De nincs Mãzeshez, az Án szolgàmhoz,
hasonlã az orszàgban senki.” Azt mondta, “Án åvele szàjrãl
fèlbe szãlok.” Azt mondta, “Nem fálitek Istent?” Làtjàtok,
Istennek nem tetszett az.
150 Hàt, amikor ezt meglàttam, berohantam. Ás feleságem a
màsik szobàban volt. Kopogtam az ajtãn. Bezàrta magàt. Ás án
mondtam neki hogy beszálni akarok vele. Ás bementem ás
beszáltem vele, megprãbàltam elmondani neki hogy mi volt az.
Azt mondtam, “Kedvesem, tudod hogy szeretlek, de Istennek
nem tetszett ez. Nem lett volna szabad ezt mondanod.”
Käzvetlen ezutàn, baja lett az oldalàban.
151 Elvittèk åt az orvoshoz itt Louisville-ben, Arthur Schoen
doktorhoz, ás å talàlt egy daganatot a bal petefászkáben, amit
án tizenät vagy tizenhat ávvel koràbban talàltam. “Daganat a
bal petefászekben, çgy diã nagysàgç.”

“Mi van vele, doktor?”-Kárdeztem.
152 Azt mondta, “Názzèk meg hogy mi tärtánik. Pàr hãnap
mçlva hozza vissza, çgy kát hãnap kärèl.”
153 Visszavittèk. Megnått, egy diã-nagysàgrãl egy
citrom-nagysàgra. Azt mondta, “Jobb ha kivesszèk; mág
mielått megpuhul ás rosszindulatçvà vàlik.”
154 Ás án azt mondtam, “Hàt, nem tudom,” Mondtam, “mi_mi
Tucsonba fogunk menni. Az Çr Tucsonba kèldätt engemet.”
155 Felkèldte åt egy någyãgyàszhoz; nem akarta å maga
kezelni. A någyãgyàsznak biztos hogy mondott valamit a
szolgàlatomrãl, mert å^ A någyãgyàsz azt mondta, “Ki kell
venni.” Igy azt mondta^ Mi mondtuk neki, hogy Tucsonba
kell mennènk. Azt mondta, “Hàt, van nekem ott egy
specialistàm, az egyik kedves baràtom. Án Tucsonba laktam.”
Azt mondta, “Hozzà fogom utalni.”
156 Igy aztàn irt egy ártesitást ás elkèldte hozzà, ezzel,
“Branham asszony egy kedves asszony,” ás ehhez hasonlãkat
ârt. Mondta^ Elkèldte a diagrammot hogy milyen nagy volt a
daganat, ás a täbbi. Akkorra màr daganat lett; ás käzälte hogy
milyen nagy volt. Ás azt mondta, Án tudom^” Tudjàtok, å
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ismerte^Azt hiszem azt gondolta, çgy hâvott hogy “Isteni
gyãgyâtã.” Ez minden ahogy å kitudta fejezni. De azt mondta,
“Egyetártettem hogy_hogy ki lehet, ás ki is káne venni. Ha ki
kell venni, akkor vegyák ki.”
157 De ez a hitènk prãbàja. Ás àllandãan imàdkoztunk. Minnál
jobban imàdkoztunk, a tumor annàl nagyobbra nått, mâg vágèl
màr kidudorodott az oldalàn. Mi nyugton maradtunk; ás itt
csak kevesen tudtàk; megprãbàltàk làtni hogy mi fog tärtánni.
Ás âgy ment tovàbb ás tovàbb.

Vágèl, mikor lejättem Kanadàbãl, ahonnan elindultam^
158 Az Çr megadta hogy egy Indiàn tärzset Krisztushoz
vezessek. Vissza fogok menni, hogy az Çr Jázus Nevábe
bemerâtsem åket, tavasszal, ha az Çr çgy akarja.
159 Nos, lejättem, ás eljätt az idå a feleságem szàmàra, hogy
menjen, mikor New York-ban voltam^vagy itt lent hogy egy
màsik operà-^hogy megoperàljàk, vagy utoljàra
megvizsgàljàk. Án tovàbb mentem New Yorkba. Ás mikor
visszajättem, megàlltam itt, ás felmentem^ Miutàn itt
megvolt az ässzejävetelem, az utolsã, felmentem oda ás
felhâvtam a feleságemet Wood’s Testvártål.
160 Ás å azt mondta, “Bill, mág azt sem bârom ki ha a ruhàm
hozzàár.” Egyszeræen ki volt dudorodva az oldalàn âgy. Ás a
làba azon az oldalon, csak bicegni tudott, az volt a legrosszabb
hete. Most itt van, ás figyel amit mondok. A legrosszabb hát
volt áletáben. Ás azt mondta, “El kell mennem, holnaputàn, a
vizsgàlatra.”
161 Azt gondoltam, “Ã Istenem, ha kivàgjàk, akkor nem
tudunk Karàcsonyra hazamenni, pedig mondtam az
embereknek, hogy ott leszek.” Ás azt mondtam, “Micsoda idå!
Ã, nekem!” Gondoltam.
162 “Mondd meg neki, hogyha operàlni fog, akkor, ‘Hadd
legyen kásåbb, Karàcsony utàn.’”
163 Aztàn elkezdtem gondolkodni, “Lehet hogy rosszindulatç.”
Ás mágmellá itt bent, tudjàtok, ez egy rossz dolog, mert
visszafut a vesábe. Ha egyenesen, rosszindulatçvà vàlik, akkor
megäl táged. Igy azt gondoltam, “Mit tudok tenni?”

Ás Máda azt mondta, “Hàt, akkor, majd hâvjàl,” mondta.
164 Aznap mikor Shreveportba árkeztem, a kävetkezå napon
kellett volna a vizsgàlatra mennie. Ás âgy elment^Norman
asszony is vele ment; Norman Nåvár; mindnyàjan ismeritek åt,
azok, akik ide jàrnak a Tabernacle-ba. Å el akarta kâsárni,
ahhoz a specialistàhoz. Igy å azt mondta, “Vàrjàl amâg eltelik
az elså ájszakàd, ás_ás^ aztàn gyere vissza.” Mert, idåben,
kát ãra a kèlänbság. “Azutàn hâvjàl fel amikor visszajättál, az
ässzejävetel utàn, án el fogom neked mondani hogy mit kell
tennem.”
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Azt mondtam, “Rendben van.” Igy azutàn, tovàbb mentem.
165 Ás a kävetkezå reggelen, mielått elmentem, Billyvel ás
Loyce-al kellett beszálni. Mindketten itt èlnek most. Ás
mindig^
166 Van ott nekènk egy äreg szákènk amit Palmer Testvár
huzattal bevont nekènk, nem olyan rágen, ás mi mindig
kärbevesszèk azt a száket ás çgy imàdkozunk, amikor csak^
Ãh, Ottoman-zsàmoly, ahogy ismeritek. Mi mindig
kärbevesszèk azt ás imàdkozunk, amikor án ässzejävetelre
megyek, Istent kárjèk, hogy segâtsen nekènk.
167 Ás án fent voltam ott, egy pàr napra, ásás magànyos
voltam. A hàz; a gyerekek elmentek, feleságem is elment.
Tudjàtok, sokan käzèletek tudjàk hogy egyszer màr àt kellett
ezen mennem, mikor egy ères hàzba mentem vissza; csupàn,
azt a feleságemet, Hope-ot eltemettem. Ás most mindez çjra
elårål. Ás akkor leèltem, ás azt gondoltam, “Hàt, imàdkozni
fogok ás aztàn felveszem Billy-t ás Loycet, aztàn pedig
tovàbbmegyek.”
168 Igy hàt amikor leborultam, hogy imàdkozzam, azt
mondtam, “Uram, çgy hiànyzanak nekem ma reggel itt.”
Mondtam, “Kárlek hogy segâtsd meg ás àldd meg åket. Hogy
çjra visszajäjjènk erre a helyre. Ás most,” Mondtam, “åk ott
kint vannak mert Te kèldtál engem oda egy làtomas alapjàn, ás
Te azt be is teljesâtetted. Most án vàrni akarok, hogy
meglàssam hogy mit fogsz Te nekem mondani amit tennem
kell.” Azt mondtam, “Imàdkozom hogy^Irgalmazz a
feleságemnek.” Ás azt mondtam, “Kárlek segâts meg engem ott
lent az ässzejävetelen.” Ás azutan án tovàbb^Azt mondtam,
“Uram, kárlek ne engedd hogy rosszindulatu legyen. Ás add
hogy az orvos vàrjon a kävetkezå áv elejáigkävetkezå áv
elejáig, a daganat kivátelável. Án_án egyszeræen nem
szeretnám çgy làtni åt^”
169 Azt mondtam, “Uram, å nem çgy gondolta azt azon a
reggelen. Nem çgy gondolta azt.” Mondtam, “Uram, egyetlen
egyszer sem mondott nekem soha egy szãt sem hogy az
ässzejävetelekre mentem, hãnapokig maradtam, vagy bàrmi is
volt. Soha sem nyitotta meg szàjàt ezek miatt. Ruhàimat
mindig elkèldte a tisztâtãba, ás kimosta ingeimet, ás mindent
elkászâtett hogy az ässzejävetelekre mehessek. Aztàn, most azt
szeretná tudni hogy mikánt tudnà Istent szolgàlni.”
170 Ti asszonyok, ahogy fárjeteket szolgàljàtok, çgy Istent
szolgàljàtok.
171 “Ás most, amikor án bejättem, fàradtan ás kimerèlve, az
emberek pedig jännek mindenhonnan. Van çgy hogy nekem ki
kell mennem valahova egy horgàszatra, vagy vadàszatra. Hàt,
sok asszony felgerjedne ezek miatt. Ás å mit tesz? Å elkászâti
szàmomra a vadàszruhàmat; elenged.” Mondtam, “Uram, å
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nem çgy gondolta.” Ás azt mondtam, “Åt màr hàromszor fel
kellett vàgni, csàszàrmetszássel.” Ás azt mondtam^“Uram,
án-án nem szeretnám làtni hogy åt çjra felvàgjàk.”

172 Ás ápp abban a pillanatban hallottam valamit a szobàban.
Felnáztem. Ás egy Hang azt mondta, “Àllj fäl.” Azt mondta,
“Most amit te mondasz, az çgy lesz.”

173 Vàrtam egy percet. Azt mondtam, “Mielått az orvos keze
hozzà árne, Isten keze el fogja venni a daganatot, ás mág csak
nem is fogjàk megtalàlni.”

174 Ez szàmomra elvágezett dolog volt. Egyszer sem hâvtam fel
telefonon. Egyenesen tovàbbmentènk, felvettèk Billy-t ás
Loyce-ot, ás elmentènk Shreveport-ba.

175 A kävetkezå este felhâvtam a feleságemet. Boldog volt. Azt
mondta, “Bill, el akarom neked mondani!”

176 Most å itt van, ás igazolni tudja. Amikor odament bicegnie
kellett; bement a helyiságbe az àpolãnåvel ás Norman
asszonnyal, ás felvette ruhàjàt a^a käntäst, a vizsgàlatra. Az
orvos kijätt, ás a feleságem alig tudott felfekèdni az asztalra; a
daganat ott dudorodott, ilyen nagy volt. Ás mikor^ Az orvos
bejätt ás beszált hozzà. Aztàn àtment a màsik oldalra, hogy
felemelje rãla a lepedåt ás megtapinthassa, de mág mielått
hozzàárt volna, a daganat eltènt.

177 Az orvos nem tudta hogy melyik oldalon volt. Azt mondta,
“Vàrjon egy percet!” A megrajzolt diagrammal ás az ässzes
felvátelekkel, meg minden màssal egyètt, semmilyen nyomàt
nem talàlta a daganatnak. Megvizsgàlta, çjra ás çjra. Vágèl azt
mondta, “Nem tudom megmagyaràzni Branham asszony, de, a
daganat nincs ott.” Ás azãta egyetlen jele sincs annak.

178 Hàt mi volt ez? Figyeljátek meg, egászen pontosan hogy Az
mikánt mondta, “Mág mielått az orvos keze megárintheti.” Egy
màsodperc täredáke, ás a keze màr megárintette volna. Hogy
milyen täkáletes az Çr Igáje!

179 Nos. itt van a feleságem, ás mi mindketten Isten elått
àllunk. De mág mielått az orvos keze egyàltalàn megárinthette
volna a testát, mikäzben käzeledett hozzà âgy, valami tärtánt, a
daganat eltènt. Ás åk nem tudtàk, å_å azt mondta^Azt
hiszem âgy volt, ugye, kedvesem? “Biztosâtani akarom Änt,
Branham asszoy,” (Igy volt, ahogy mondta? Rendben.) “hogy a
daganat nincs ott. Ännek nincs semmilyen daganata.”

180 Mi volt ez? Áppen pontosan az Çr Igájánek megfelelåen,
igaz^?^Àmen. Ez volt ätädszär. Az ät a kegyelem szàma, ás
a hitnek szàma, is.

181 Täbbá semmi kátely nincs az elmámben. Tudom hogy mi a
Harmadik Hçzàs, ás azt is tudom hogy mit tesz. Most legyetek
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tiszteletteljesek, csak maradjatok csendben, az ãra hamarosan
el fog árkezni amikor Isten valami nagy dolgokat fog
szàmunkra tenni.

Most hajtsuk meg fejènket egy imàra.
182 Çr Jázus, án làttam ezt màs embereken, de amikor ez az án
sajàt dràga feleságemre jätt, az otthonomban volt akkor, Uram.
Án a sajàt szemeimmel náztem, áreztem azt a sajàt kezeimmel.
Ás án^ tizen^ tizenhat ávvel ezelått Uram, ki is volt nekem
Àltalad nyilatkoztatva. Amikor valami ki lett mondva, akkor
annak meg kell lennie. Te megmutattad nekem, Uram, akkor,
hogy, az án bizodalmam abban amit Te az emberekárt tettál, ás
Te tudattad velem azárt, hogy segâthessek nekik. Te
beteljesâtetted ezt az án sajàt otthonomban. Az volt az Elså
Hçzàs. Ás most a Harmadik Hçzàs megeråsâtette az Elså Hçzàst.
183 Mi hàlàsak vagyunk, Atyànk. Bocsàsd meg nekènk a
hiànyossàgainkat. Mi egy kis náp vagyunk. Iskolàzatlanok,
täbbá, vagy kevásbá tanulatlanok vagyunk. De mi annyira
hàlàsak vagyunk azárt hogy van nekènk egy nagy mindenhatã
Istenènk, Aki åriz bennènket ás gondoskodik rãlunk, mert mi
nem tudjuk hogy mikáppen gondoskodjunk magunkrãl. Mi
àtadjuk magunkat Neked.
184 Most, Atyànk, án kárlek hogy segâts nekem. Ás ebben a
Harmadik Hçzàsban, Ã Uram, amikáppen Te errål szãltàl az
elmçlt pàr ávben, ás megmutattad azt a^megjelälted a
hegyeken, ás âgy tovàbb, ás käzelebb hoztad. Most, án figyeltem
hogy meglàssam mi volt az amâg teljesen meg lett eråsâtve.
Most án kárlek, Táged Atyàm, hogy segâts meg engem abban,
hogy mág tiszteletteljesebb legyek ezzel, mint amilyen elåtte
voltam, hogy Te kapjàl dicsåságet. Amikáppen, ápp errål a
szãszákrål, ahonnan az Elså mondva lett, ás a Màsodik, most
pedig a Harmadik, ás amit Te mondtàl az pontosan megtärtánt
çgy, ahogy mondtad. Mi hiszènk Neked, Urunk Istenènk.
185 Segâts mindnyàjunknak hogy eldobjunk minden
hitetlenságet ás a babonàinkat, hogy mi az álå Isten
Jelenlátáben àllhasunk, ás tudjuk, hogy ugyanaz az Isten aki
elvette a daganatot a feleságemtål aki itt èl most jelen;
igazolva lett az orszàgunk egyik legnagyobb tudàsç orvosa
àltal, aki megvizsgàlta azt, ás aztàn megnázte, ás
lefánykápezte; ás most az eltènt. Te Isten vagy ás nincs màs
Rajtad kâvèl.
186 Ás mi szeretènk Táged azárt mert Te_Te megengedted
hogy szolgàiddà vàljunk. Ás hadd szolgàljunk Táged
tiszteletteljesen ás tisztessággel, áletènk minden napjaiban.
Add meg nekènk ezt, Urunk. Hogy án ás a csalàdom, ás
mindezek az emberek, kápesek legyènk vilàgâtã Vilagossàgok
lenni, sãs sãk amelyek^màsokban egy szomjçsàgot hoznak
látre, Jázus szeretete irànt aki olyan sokat tett ártènk.
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187 Most amikor kinyitom az Igát, hogy egy kis szäveghez
felolvassam, ás azutàn imàdkozunk a betegekárt, kárlek segâts
nekem, Uram. Szãlj hozzànk, ás gyãgyâtsd meg a betegeket,
mert Jázus Neváben kárjèk. Àmen.
188 Akarnàtok, van idåm arra, hogy^[A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”-Szerk.] Ha valãban sietek a^egy kis idázettel itt,
szeretnám ha most olvasnàtok, vagy feljegyeznátek, vagy ahogy
akarjàtok. Az elsåt a Mãzes Negyedik Känyváben talàljuk, a
21. rász 5.versátål a 19. versáig, ás olvassuk ezt most fel.

Ás szãla a náp Isten ellen ás Mãzes ellen: Miárt
hoztatok fel minket Egyiptombãl, hogy meghaljunk e
pusztàban? Mert nincsen kenyár, vâz sincsen, ás e
hitvàny eledelt çtàlja a mi lelkènk, Angyal-eledel.

Ás az ÇR tèzes kâgyãkat kældått a náp kåzá, ás azok
megmartàk a nápet; ás Izràelbål sok ember meghalt.
Ezárt az Çr^

Ezátt a náp Mãzeshez jått, ás azt mondtàk,^
189 Megvallàs! Figyeljátek, “Mi vátkeztènk!” Làtjàtok, a
gyãgyulàshoz ez az elså, elåszär megvallàs.

^Mi vátkeztænk, mert az ÇR ellen szãltunk, ás
ellened; imàdkozzàl az ÇR-hoz, hogy vegye el tåtænk a
kâgyãkat. Ás Mãzes imàdkozott a nápárt.

Ás az ÇR azt mondta Mãzesnek, Kászâts el egy tæzes
kâgyãt, ás tedd azt egy pãznàra: ás çgy lesz ,
meg-megtårtánik, hogy mindenki, akit a kâgyãk
megmartak, amikor rànáz, álni fog.

Ás Mãzes kászâtett egy rázkâgyãt, ás felhelyezte azt
egy pãznàra, ás az tårtánt, hogy ha egy kâgyã bàrkit
megmart, amikor å ràtekintett a rázkâgyãra, akkor ált.

190 Nos. tehàt, mág kâvànok olvasni egy Iràshelyet a
Zakariàsbãl, a 12.fejezet, 10.versábål.

Ás ki fogom ånteni a Dàvid hàzarà, ás Jeruzsàlem
lakosaira a kegyelemnek ás kånyåræletesságnek
szellemát: ás reàm tekintenek, akit àtszegeztek, ás
siratjàk åt, amint siratjàk az egyetlen fiçt, ás
keseregnek utàna, amint keseregnek utàna, amint
keseregnek az elsåszælått utàn.

191 Nos egy szäveg szàmàra, ezt fogom venni: Fordâtsd el
Szemeidet Jázusra. Fordâtsd el szemeidet a vilàgrãl, Jázusra.
Mãzes elkászâtette a kâgyãt; ás itt a prãfáta kásåbb beszál rãla,
hogy mi tärtánik, elfordâtani szemeinket Jázusra.
192 A Biblia azt mondta, az Ásaiàs 45:22-ben. Çgy talàljuk, hogy
Isten azt mondta, “Názzetek Ràm, fäldnek minden hatàrai.” Ás
most amikor a fäld elárkezett a vágáhez, vagy a fäld rendszere
elárkezett a vágáhez, figyeljenek az emberek Årà.
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193 Nos te talàn azt mondod, “Mi hallottuk ezt generàciãrãl,
generàciãra. Mi ezt màr sokat hallottuk.” Ez igaz, ás hosszç
ideig lett ez prádikàlva. Sok prádikàtor vette ugyanezt a
szäveget, sok ezren.
194 De itt van egy dolog amit ma este án kárdezni akarok
tåletek, az elkävetkezendå pàr percben. De amikor ti náztek, az
án kárdásem, hogy-mit làttok, amikor náztek? Mit làttok
amikor náztek? Ez csupàn attãl fègg, hogy mit kerestek.
Làtjàtok? Nos Å azt mondta, “Názzetek Ràm, fäldnek minden
hatàrai.” Mãzes felemelte a kâgyãt, ás, aki csak odanázett,
meggyãgyult. Nos, attãl fègg, hogy mit kerestek.
195 Làttam embereket jänni az ässzejävetelekre, ezekben az
utolsã napokban, akik az alkalmon csak egy vagy kát percig
tudtak èlni. Ez minden amit el tudtak viselni. Làtjàtok, åk nem
tudtàk elviselni.
196 Soha nem fogom elfelejteni, ás remálem hogy ez nem vet
rossz fányt senkire Iowa-bãl, amikor ässzejävetelènk volt
Waterloo-ban.
197 Lee Vayle Testvár, aki ma reggel itt volt. Nem tudom hogy
itt van e ma este vagy nem. Itt vagy, Lee? Ma reggel itt volt.
Igen, ott van hàtul a felváteli helyságben. Rendben.
198 Lee Testvár ás án mindent megtettènk amit csak tudtunk.
Ás a prádikàtor tàrsasàgnak ingyen reggelit adtunk, csak hogy
jäjjenek le ás beszálhessènk nekik. Lee Vayle Testvár, persze
egy tudãs, ás_ás Teolãgus Doktor, ás å valãban elnyerte a
fokozatàt. Igy aztàn megprãbàltam ràvenni hogy beszáljen å
azok elått a Lutherànusok, Presbiteriànusok, ás a täbbi elått,
de å azt mondta, “Nem, mert åk teràd vàrnak, hogy beszálj.”
199 Hàt, án lementem ás vettem a szävegemet, ezek elått a
prádikàtorok elått, miutàn åk mindnyàjan befejezták az
átkezást. Szävegem âgy hangzott: Nem Voltam Engedetlen A
Mennyei Làtomàssal Szemben. Alighogy felosvastam az
Iràshelyet, kettå käzèlèk felnázett, ás màr mentek is kifelá az
ajtãn. Igy amikor elkezdtem mondani, “Amikánt Pàl az å
napjaiban, egy furcsa szolgàlattal, ás most å ott àll Agrippa
elått, ás azt mondta hogy nem volt engedetlen,” mikor ide
ártem ketten vagy hàrman felàlltak. Ás mire eljutottam oda
ahol valamit mondhattam a szävegemrål, akkorra màr csak
hàrman, nágyen èltek ott. A täbbi mind felàllt ás elment.
200 Ennek oka ez. Náhànyan akkor mennek ässzejävetelre,
amikor egy olyan evangálistàrãl hallanak, aki çgy ältäzik hogy
annak valami käze van az emberekhez. Ha å nem a megfelelå
fajta ruhàt viseli, akkor námelyik^
201 Hallottam amint egy_egy pszicholãgus, azt mondta
valamelyik nap; Narramore Doktor, egy ragyogã, Keresztány
ember, programja àllandãan rajta van a KAIR-on. Å azt
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mondta, “Abbãl tudjuk megàllapâtani, hogy egy ember
elveszâtette az eszát, ha å nem a beosztàsa szerint ältäzkädik.”
Tudjàtok, ahogy å a nyilvànossàg elått megjelenik, az egy jel,
hogy elveszâtette az eszát.

202 Hàt, akkor, án egász áletemben årèlt voltam, làtjàtok, mert
án overàlt meg minden màst viselek, làtjàtok. Igy, hàt az án
pozâciãmhoz igazodva, nekem çgy kell ältäzkädnäm mint egy
lelkásznek, vagy màs szãval,-azárt, hogy lelkász legyek.

203 Án nem hiszem, hogy Jázus çgy ältäzkädätt volna mint egy
lelkász. Å çgy ältäzkädätt mint egy käzänságes ember. Å
bement az emberek käzá, ás szã sem volt az ältäzkädásrål.

204 De ez csupàn azt jelzi, làtjàtok, hogy milyen az emberek
elkápzeláse. Az nem^Mi lenne akkor ha ez az ember, vagy,
kâvàncsi lennák, hogy ez a doktor mit gondolna akkor, ha egy
prãfátànak a Bibliàban megparancsoltàk volna, hogy vegye le a
ruhàit ás menjen meztelenèl az emberek elá? Å valãban årèlt
lett volna, nem? De Isten mondta neki azt.

205 Egy màsiknak az oldalàn kellett fekèdnie
hàromszàznegyven^Hãnapokig volt, azt hiszem, hogy az
oldalàn fekèdt, egy oldalon; ás azutàn àtfordult a màsik
oldalàra. Ás evett egy tàl lencsát amit å ott csinàlt; ki kellett
fåznie ás çgy elkászâteni, ás àllandãan azt ennie; kinyçlni,
elvenni egy marákkal ás enni, käzben az oldalàn fekèdt egy
jelnek. Làtjàtok?

206 Oh, hogy milyen messze kerèlhetnek, valãban, az emberek
az Isten Igájátål. Åk egyszeræen olyan iskolàzottakkà vàlnak,
amâg eliskolàzzàk magukat Istentål. Amikor egy ember arrãl
beszál, hogy milyen iskolàja van, akkor án tudom, hogy ez
csupàn az, hogy å milyen messze van Istentål; làtjàtok, egy
doktori fokozat. Nem Vayle doktor ellen beszálek, mert å nem
az a tipus. De, àltalàban, amikor valaki egy doktori fokozatot
szerez, ez szàmomra, csupàn azt jelenti, hogy å annyival
messzebb van Istentål, làtjàtok, hacsak nem tartja magàt az
Igáhez, ás Istenhez.

207 Nos, mi felismerjuk, hogy náhànyan azárt jännek, hogy
halljàk azt a mãdot, ahogy te beszálsz, amikor jännek, hogy
názzenek. Ha te Isten gyãgyâtàsàrãl ás az Çrrãl beszálsz; ha az
adott prádikàtor nem egyániság, vagy nem egy iskolàzott zseni,
akkor az emberek egyszeræen nem bârjàk åt meghallgatni,
amint vidáki kifejezáseket, ás-ás hasonlãkat hasznàl^ Åk
egyszeræen^Nem bârjàk. Azt gondoljàk, hogy ez a mãd
tàvolodik Istentål.

208 Ás mikor Jázus egy olyan egyszeræ nyelvet beszált, hogy ma
ez a professzorokat ässzezavarja, mert åk a tudomànyossàg
szerint akarjàk azt ártelmezni, amikor azoknak a napoknak a
nyelve utcai nyelv volt. Ennálfogva^
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209 Nos, olyan sok kèlänbság van mág itt a mi Egyesèlt
Àllamunkban is! Floridàbãl New Yorkba telefonàltam, ás itt
egy tolmàcsnåre volt szèkságem, Saint Louis-ban, hogy
fordâtson a dálrål ás az ászakrãl szàrmazã làny käzätt. Olyan
nagy kèlänbság volt. Làtjàtok? Persze.

210 Nos arrãl van szã, hogy az emberek ilyen dolgokat,
nyelveket, keresnek az Ige helyett. A megnyilvànult Ige a
bizonyâták arra, hogy Az helyes. Làtjàtok, az Ige megnyilvànul!
Åk Erre soha nem fognak názni. Ahhoz hogy te tudjad, neked
egy ászbeli felfogàs kell, vagy el kell menned a szeminàriumra,
hogyan kell meghajolni, vagy egy helyben àllni, meg minden.
Ãh, ez halàlra folytana egy olyan prádikàtort, aki valãban be
lenne tältve Szent Szellemmel. Làtjàtok? Nos, ez ászbeli.

211 Ás ez az, amit ez az egász nemzet kapott. Krisztusrãl kapott
egy ászbeli felfogàst. Ez az, amit åk keresnek. “Ás ha Krisztus
benned van, akkor neked egy tudãsnak, vagy egy ászbelinek
kell lenned,” mert azt gondoljàk, hogy ez Krisztus.

212 Ás màskor, màs dolog, megformàljàk sajàt válemányèket,
elkápzeláseiket, hogy milyennek káne lenni az Çrnak, ahelyett
hogy azt vennák, amit az Ige mondott. Ez a mãdja annak,
amikor åk náznek, ás mág Magàt Jázust is làtjàk, de nem
tudjàk felismerni Åt. Igy tettek a Pènkäsd Napjàn. Igy tettek,
amikor testben volt. Ezt tetták, amikor Å a jàszolban volt. Ezt
tetták, amikor Å Jeruzsàlem utcàin volt. Ezt tetták, amikor Å a
kereszten volt. Ás Å volt az Ige beteljesedáse. Ás, mágis, nekik
volt egy olyan Messiàsuk, Aki a Mennybål egy folyosãn
árkezik, ás minden màs, de helytelenek voltak, mert az az å
ászbeli felfogàsuk volt. Ás nekik nem sikerèlt meglàtni Åt,
pedig, egyenesen Årà náztek. Ás âgy van ma is!

213 Mit làttok, amikor náztek? Náhànyan, amikor Rànáznek,
akkor valamilyen nagy ászbeli gyèlekezet alapâtãt akarnak
làtni, valakit, aki valãban tud produkàlni egy olyan hitvallàst,
amely minden embert arra fog kásztetni, hogy leboruljon az
elått a hitvallàs elått. Ez az, amit náznek, amikor làtjàk az
Urat.

214 Náhànyan mondàt akarnak làtni, mint amilyen a Mikulàs,
amikor náznek. Olvassàk a Bibliàt, ás azt mondjàk, “Ah, ez
csak egy kitalàlt dolog. Csupàn olyan valami, amit ember ârt.
Ez az, amit åk, persze amikor åk^” Amilyen válemányt a
Bibliàrãl alkottok, ugyanolyan válemányt alkottok Årãla.
Làtjàtok?

215 Náhànyan náznek, hogy egy csecsemåt làssanak. Náhànyan
náznek, ás làtnak egy_egy nyulat, vagy egy Mikulàst.
Náhànyan azárt náznek, hogy egy tärtánelmi känyvet làssanak,
amely tegnap volt, de nem ma.

De a kárdás az, hogy mit làttok amikor náztek?
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216 Olyan sokan vannak käzèletek, akik azt àllâtjàk, hogy
vetták a Szent Szellemet, aztàn náztek ás a hàrmassàg màsodik
szemályát làtjàtok. Amikor, ilyen a Bibliàban mág csak emlâtve
sincs. Nincs ilyen dolog. A hàrmassàg szã mág a Biblia fedelán
sincs. De, mágis, amikor ti Jázusra náztek, akkor çgy tekintitek
Åt, mint a hàromsàg harmadik, vagy màsodik szemályát, ás ez
az oka, hogy sehova nem juttok.
217 Tudjàtok, hogy Å mit mondott? “Án vagyok Isten, ás nincs
Rajtam kâvèl màs.” Làtjàtok?
218 Attãl fègg, hogy mire názel. Ha valamilyen kis kabalafiçt
akarsz odatenni, vagy egy äregembert szakàllal, ás âgy tovàbb;
ha ez a mãdja, ahogy te Jázusra názel, mintha Å Istentål egy
kèlänbäzå szemály lenne, akkor helytelenèl názel. Te nem
làtod Azt.
219 Itt nem olyan rágen, volt nekem egy messzelàtãm.
Prãbàltam náhàny antilopot, vagy egy antilopot a mezån
megfigyelni. Ás a fiam megprãbàlta nekem mutatni, ás å
valamivel fiatalabb mint án. Igy å azt mondta, “Add ide a
tàvcsävet, apa! Ott àll az antilop, ápp ott kint!”

Azt mondtam, “Làtom szabad szemmel.”
Azt mondta, “Vedd àt a tàvcsävet.”

220 Amikor odanáztem, làttam kärèlbelèl tâz antilopot, de a
tàvcså el volt àllâtva. Ás amikor álesre àllâtottam, mind a tâz
egy lett.
221 Ás ha ti elmáteket Isten Igájáre fogjàtok ässzpontosâtani,
akkor a hàrom Egy lesz. Làtjàtok? De a ti egyhàzi tàvcsävetek
elàllâtãdik, amikor Åt hàrommà akarjàtok tenni. Å Egy.
Làtjàtok?
222 De ez attãl fègg, hogy mire náztek. Mit làttok, amikor
náztek? Emlákezzetek, hogy csak çgy làthatjàtok Åt, ahogy
rànáztek az Igán keresztèl. Nem názhettek Årà egy
szävegkänyvän àt. Nem názhettek Rà hitvallàson àt. Azokban a
hitvallàsokban kát, vagy hàrom istent, ás minden màst fogtok
làtni. De názzetek Rà az Igán àt, ás meg fogjàtok làtni, hogy Å
“Immànuel, ’ Isten testtá lett käzättènk.”’ Å azt mondta, “Án
vagyok Isten, ás Rajtam kâvèl nincs màs.” Å Isten.
223 Ásaiàs a prãfáta, egyszer odanázett, ás akkor Jázust
làtta^Az án támàm ma, “názzetek Jázusra.” Fordâtsàtok
szemeiteket Jázusra. Amikor Ásaiàs elfordâtotta szemeit a
vilàgrãl, hogy Åt làssa, akkor azt mondta, “Làtok egy
Tanàcsost, egy Bákesság Fejedelmát, a Hatalmas Istent, az
Äräkkávalã Atyàt.” Ez az, amire Ásaiàs odanázett, ás amit
làtott.
224 Dàniel egyszer ott àllt, amikor làtta a_a Pogànyok
orszàgainak vágát. Làtta azt a szobrot, amit Nabukodonozor
àlmodott. Làtta, hogy kävetták egymàst a korokban. Ás amikor
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azt akarta làtni, hogy mi minden fog tärtánni a vágán, akkor
làtta Jázust, Aki “hegybål káz árintáse nálkèl kivàgott Kå
volt,” amely szátzçzta a Pogàny orszàgokat.

225 Nabukodonozor bedobott a tèzes kemencábe hàrom zsidã
gyermeket, akik Istenben hittek ás az Å Igáján àlltak. Ha meg
kellett volna halniuk Árte, åk akkor is megàlltak volna; csak
egy kis dolog, hogy hajtsàk meg tárdèket valami màs mãdon.
De amikor å elfordâtotta szemeit, ás meglàtta Jázust, akkor Å
volt “a negyedik fárfi” aki a tèzes kemencáben volt, ás tàvol
tartotta az ässzes håt az Å engedelmes szolgàitãl. Ez az, amit
Nabukodonozor làtott.

226 Ezákiel elfordâtotta a szemeit, hogy meglàssa Åt egy napon,
ás Å volt a “Kerák a keráknek a käzepán,” egászen fent a
levegå käzepán. Å volt a keráknek az Agya, amihez minden
kèllå rägzâtve van. Àmen! A nagy kerák hit àltal futott, de a
kis Kereket az Çr Ereje forgatta. Ez az, Akit Ezákiel làtott,
amikor fálre názett.

227 Bemerâtå Jànos egy napon elfordâtotta szemeit, ás amikor
ezt tette, làtott egy Galambot; ás egy Hang azt mondta, “Ez az
Án szerelmes Fiam, Akiben Án gyänyärkädäm ás lakozom.” Ez
az, amit å làtott. Azutàn làtta, hogy Jázus ás Isten ugyanaz a
Szemály, mert a Szellem lejätt a Mennybål mint egy Galamb,
ás azt mondta, “Ez az Án szerelmes Fiam, Akiben Án
gyänyärkädäm ás lakozom.” Ez az, amit å làtott. Figyeljátek
meg, hogy az Çr ezen a mãdon fedi fel magàt.

228 Noá, amikor elfordâtotta szemeit, hogy làssa Åt, Noá làtta
Isten igazsàgos âtáleteit e vilàg nápáre eljänni, akik
visszautasâtottàk az Çr Igáját. Ez az, amit Noá mondott,
amikor elfordâtotta szemeit.

229 Mãzes, amikor elfordâtotta szemeit, akkor làtott egy tæzben
lávå bokrot. Egy Tæzoszlop jelent meg a bokorban, ás amikor
Mãzes käzelebb ment, az Çr azt mondta, “Vedd le a sarudat,
mert, ‘ÁN VAGYOK.’” Nos, ha megmárnátek ezt a szãt, “ÁN
VAGYOK,” ez mçltidå, jelenidå, ás jävåidå. “ÁN VAGYOK,”
Äräk! Làtjàtok? “ÁN VAGYOK,” å làtta az “ÁN VAGYOK”-ot.
Ez az, amit å làtott az ágå bokorban.

230 Izràel rànázett a rázkâgyãra, amit Mãzes kászâtett, ás làtta
Krisztus szenvedását az âtáletárt, a betegekárt, mert mi tudjuk,
hogy a kâgyã a Jãvàtátelrål beszált.

231 Jázus volt a Jãvàtátel. “Amint Mãzes felemelte a rázkâgyãt
a pusztàban, çgy kell felemeltetnie az ember Fiànak,”
ugyanabbãl az okbãl. Làtjàtok? Miárt? Åk vátkeztek, ás
betegek lettek; ez az å bæneik elváteláárt, ás betegságèkárt volt.
Ás ez az, hogy, “Jázus megsebesâttetett a vátkeinkárt; az Å
sebeiben gyãgyultunk meg.” Ha Krisztustãl elvesszèk az Isteni
gyãgyulàst, akkor levàgjuk a Jãvàtátel felát, kettåbe. Làtjàtok?
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232 Mit làttok Benne, amikor odanáztek? Làtjàtok ezt?
Làtjàtok azt, hogy “Å megsebesâttetett vátkeinkárt; az Å
sebeiben gyãgyultunk meg”? Amikor elfordâtjàtok szemeiteket,
akkor làthatjàtok ezt, vagy a Jãvatátelnek csak az egyik
oldalàt làthatjàtok? Mind a kát oldalàt làthatjàtok akkor,
amikor odanáztek?

Ha hitvallàson àt názitek, akkor åk azt fogjàk mondani, “A
gyãgyulàs napjai elmçltak.”

De ha az Igán àt náztek rà, akkor làtni fogjàtok, “Å
ugyanaz tegnap, ma, ás äräkká.” Làtjàtok?
233 A tanâtvànyok Rànáztek, amikor a hàborgã tengeren
voltak, ás åk làttàk jänni az egyetlen segâtságet, amely
segâthetett rajtuk.
234 Màrta Rànázett a halàl ideján, ás làtta, hogy Å a
“feltàmadàs ás az Álet.” Àmen! A halàl ideján Màrta làtta,
amikor Rànázett^Åt visszautasâtotta Màrta nápe;
elutasâtottak; azutàn, amikor Màrta az Çrárt kèldätt, Å nem
jätt Màrta testváráhez. De amikor Å vágèl eljätt, ás Màrta
testváráhez. De amikor Å vágèl eljätt, ás Màrta eláment ás
leesett elåtte çgy, hogy Rànázhessen, akkor felismerte, hogy Å
volt a “feltàmadàs ás az Álet.” Àmen!
235 Jairus ugyanazt tette, aki egy titkos hâvå volt; egy kis
Presbiteriànus, Metodista, Baptista, aki valãban hitt, de nem
tudott tovàbb jutni, mert az å felekezete nem engedte, kizàrtàk
volna. De az å egyetlen kis lànya a halàl szálán volt, ás âgy
mennie kellett. De amikor megtalàlta Åt, akkor ràjätt, hogy Å
a feltàmadàs ás az Álet.
236 Amikor az Çrárt ment, egy futàr jätt, ás azt mondta, “Ne
zavard a Mestert, mert a làny màr halott.” Å^Ás a kis szâve
majdnem megàllt.
237 De Å azt mondta, “Hàt nem azt mondtam, ‘Ha csupàn
hiszel, akkor meg fogod làtni az Isten Dicsåságát’?” Jairus
felismerte, hogy Å fel tudja tàmasztani a halottat, amikor
Jázusra názett.
238 Az áhes rànázett, ás tàplàlã átelt talàlt az áletánek. Ez
termászetes volt. A lelki áhes Rànázhet, ás felismerheti, hogy Å
az Álet Kenyere.
239 A haldoklã rablã rànázett, hogy làssa, amit làthatott, ás
megtalàlta Jázusban az å bocsànatàt. “Emlákezz meg rãlam,
Uram, amikor eljässz a Te Kiràlysàgodban.” Jázus azt mondta,
“Ma Velem leszel a paradicsomban.” Ez az, amit å làtott a
halàla ãràjàn.
240 A beteg Rànázett, ás làtta a Gyãgyâtãt. A vak rànázett, ás
tudott làtni.

Attãl fègg, hogy most mire názel. Mit názel?
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241 Páter ás Natanael náztek, ás làttàk Mãzesnek, az å
prãfátàjuknak megâgárt Igát megnyilvànulva. “Az Çr, a ti
Istenetek tàmaszt egy hozzàm hasonlã Prãfátàt, ás Åhozzà fog
a náp ragaszkodni. Ás mindazok, akik nem hisznek Neki, ás
nem hallgatnak a Prãfátàra, kivàgatnak a náp käzèl.”
242 Ás amikor Páter odament az Å Jelenlátábe, Jázus azt
mondta, “A te neved Simon, ás te Jãnànak a fia vagy.” Å akkor
azonnal tudta, amikor elså izben Jázusra názett, hogy ott volt
annak az Isten Igájánek a beteljesedáse, amit Å mondott, hogy
lesz. Amen.
243 Kâvàncsi vagyok, hogy ti ugyanezt a dolgot talàltàtok,
amikor elså âzben Rànáztetek? Vajon a megâgárt Ige
kinyilvànâtotta e Magàt nektek, amikor Rànáztetek?
244 Natanael, mihelyt Jázus Jelenlátábe jätt, egy kicsit
kátelkedve^Felismerjèk, hogy Fèläp hozzàment, ás azt
mondta neki, “Gyere, ás názd meg, hogy Kit talàltunk.”

Ás Natànael jätt, ás azt mondta, “Melyik Az?”
Azt mondta, “Valãszânæ, hogy å az ott, aki imàdkozik a

betegekárt.”
245 Àtnyomakodott a tämegen, amâg egy pillantàst vethetett
Rà. Ás amikor odanázett, Jázus azt mondta, “Ime egy Izràelita,
akiben nincs hamissàg.”

[Branham Testvár kátszer ässzecsapja a kezát_Szerk.]
Å azt mondta, “Rabbi, honnan ismersz engem?”

246 Azt mondta, “Mielått Fèläp hâvott táged, amikor a fa alatt
voltàl, làttalak.”
247 Akkor mit talàl Natanael? Felismerte, hogy ott van Izràel
Kiràlya. Azt mondta, “Te vagy az Isten Fia. Te vagy az Izràel
Kiràlya.” Ez az, amit å làtott, amikor odanázett. Å megkapta a
Szentâràs magyaràzatàt, vilàgossàgra lett hozva elåtte. Làtta
azt, ugyanazt az Iràst, amelyet a felkent prãfáta, Mãzes
mondott, “Å hozzàm hasonlã Prãfáta lesz.”
248 Az asszony a kçtnàl, egyszer odanázett, ás mit làtott?
Kifejezte azt a vàrosban. Azt mondta, “Gyertek, ás názzetek
meg egy Embert, Aki elmondott nekem dolgokat, amit tettem.
Hàt nem ez az a Messiàs?” Amikor az elså pillantàst vetette
Jázus Krisztusra, akkor làtta a Messiàst.
249 Az emberek ugyanerre a dologra názhetnek ma, ás Azt
“gondolatolvasãnak” hâvjàk. Hâvjak Azt “spiritizmusnak.”
Hâvjàk Azt minden fále ärdägi návvel, ami eszèkbe jut, mert
nem tudjàk, hogy mit keresnek. Àmen. Nem ártik. Hitvallàst
keresnek. Keresnek egy zsenit, aki majd rendbehozza a
gyèlekezetet. Mág täbb tagot keresnek, ás nem làtjàk meg az
àldott Ur Jázus Krisztust az Å felfedett Igájáben. Igy van.
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250 Attãl fègg, hogy mit vàrtok. Ha ti a mai napokra vonatkozã
âgáretek beteljesedásáre vàrtok, akkor meg fogjàtok azt làtni.
De ha valamilyen ászbeli emberre, vagy olyanra vàrtok, amire
mindig is vàrtak, valami nagy alapâtãra, tärtánászre, valami
màs szemályre, màsra, akkor nem fogjàtok làtni Azt. De ha az
Igán àt náztek Rà, akkor az Ige kijelenti, hogy Ki Å.
251 Å kihâvta az Å korànak embereit, hogy tegyák ugyanezt. Åk
nem làttàk åt. Azt mondta, “Ti vakoknak vak vezetåi. Azt
àllâtjàtok, hogy Mãzes a ti prãfátàtok. Ha ismertátek volna
Mãzest, akkor ismernátek Engem. Mãzes Rãlam ârt.” Ás åk tçl
vakok voltak ahhoz, hogy làssàk Azt. Käzvetlen Rànáznek, ás
tçl vakok, hogy làssàk.
252 Án illesztem most ezen a reggelen a “ragyogàst,” egy pàr
percig, làtjàtok. Náznek, ás nem tudjàk, hogy mit keresnek,
mert rossz az elkápzelásèk arrãl, amit megprãbàlnak
megtalàlni. Hogyan tudnàd, hogy mit akarnàl megtalàlni, ha
nem tudod, hogy mit keresel?
253 Hogyan akarnàl täkre vadàszni, amikor mág soha nem
làttàl olyat, ás soha nem is hallottàl rãla? Hogyan akarnàl egy
gärägdinnyát talàlni, ha mág soha nem tudtad, hogy van olyan
dolog, ás hogy náz az ki? Hiszen talàlhatnàl egy dázsàt, ás azt
gondolhatnàd, hogy az egy gärägdinnye, Talàlhatnàl valami
màst, egy tuskãt, ás azt gondolnàd, hogy az egy gärägdinnye.
254 De neked tudnod kell, hogy mit keresel. Ás az egyetlen
mãdja, hogy valaha is megtudd, hogy mit fogsz, hogy mit
keresel; ha Jázust keresed, akkor rà fogsz názni az Igáre, mert
Å az Ige. “Åk Azok, amelyek bizonysàgot tesznek Rãlam.
Kutassàtok az Iràsokat.”
255 “Ti azt àllâtjàtok, hogy^hisztek a prãfátàkban, pedig ti
az ärdäg atyàtãl valãk vagytok. Atyàitok, akik àllâtjàk; amikor
Isten hozzàjuk kèldte a prãfátàkat, akkor a sârba tette åket.
Åk_åk megälták a prãfátàkat. Mindegyiket aki jätt,” Jázus
mondta, “käzèlèk melyiket nem kävezták meg a ti atyàitok? Ás
a ti atyàitok cselekedeteit teszitek.” Àmen! Igazsàgos ember,
szent ember, egy olyan ember, akihez egy çjjal sem nyçlhatnàl,
ás mágis az Çr åket “kâgyãknak ás ärdägäknek” nevezte.
Làtjàtok?
256 Mit kerestek? Talàn valamilyen jàmbor szemályt kerestek?
Náhàny ember azt gondolja, hogy mivel a Szent Szellem
mækädik rajtad keresztèl, akkor neked egy hosszç, jàmbor
szemálynek kell lenned, aki kärbejàr ás mágcsak nem is^Ez
nem a Szent Szellem. Isten nem ilyen angyalokon àt munkàl,
akiknek âgy káne kinázni. Isten emberen keresztèl munkàl. A
Biblia mondta, “Illás hozzànk hasonlã termászetæ ember volt,”
de addig nem lehettál vele, amâg Jázust meg nem làttad.
257 Páter ás Jànos, az Ákes kapunàl. Ás amikor kihçztàk åket
oda egy ember gyãgyulàsa miatt, “Ászrevetták, hogy åk
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tudatlanok, tanulatlanok voltak, de azt is ászrevetták, hogy åk
Jázussal voltak.” làtjàtok, mert az Å Álete tèkräzådätt rajtuk
keresztèl.

Nos, attãl fègg, hogy mit kerestek.
258 Az asszony olvasta a Bibliàt. Tudta, hogy van egy
eljävendå Messiàs, ás tudta, hogy a Messiàs mit fog tenni. Ás
mihelyt Jázus azt mondta neki, “Adj innom.”

Az asszony azt mondta, “Ez nem szokàsos.” Å csak egy
àtlagember.
259 Nos, ha Å egy nagy turbànnal a feján èlt volna ott, ás
mindenfále dâszekkel,-valamilyen szent ember, hàt, akkor az
asszony azt mondta volna, “Hàt itt van egy pap,” ás
tovàbbment volna. Vagy, “Itt van valamilyen rabbi,”
tovàbbment volna.
260 Prádikàtor, valami màs; Làttam egy embert ma, aki enni
jätt oda, ahol án is ettem. Ás ez az ember bejätt,-båven voltak
rajta keresztek, ás effálák; ez egy jã dolog náha, hogy ez van
nekik. Án azt gondolom, hogy egy áletet káne álned. Nem kell,
hogy sok egyhàzi ruhàd legyen ahhoz, hogy bizonyâtsd ki vagy.
Náha åk isznak, ás sok mindent kävetnek, dohànyoznak, meg
minden, hogy egyhàzi ruhàkat kell viselnièk ahhoz, hogy làtni
lehessen, hogy lelkászek, vagy sem. Ez âgy van.
261 Án azt mondom nektek, hogy egy fárfi szàmàra viselendå
egyhàzi ruha a Szent Szellem keresztságe. Ez azonosâtani fog
táged, hogy Jázussal vagy!^?^
262 Nos, felismerjèk, hogy attãl fègg, hogy mit keresel. Ha jãl
ältäzättet, jãl-neveltet, vagy valamilyen turbànt keresel; akkor
soha nem fogod Åt meglàtni, mert Å csupàn egy käzänságes
ember volt. Isten emberrel munkàl. Jázus egy ember volt; Isten
az emberben volt, ás Å Isten volt.
263 Nos, mi felismerjèk, hogy ez az asszony, amikor làtta ezt a
titokzatos jelet, hogy Å meg tudta mondani neki, hogy mit tett
rosszul, vagy mi volt a szâván, akkor azonnal tudta, hogy ez a
Messiàs. Igy amikor Jázusra názett, akkor làtta a Messiàst.
264 A Messiàs, mik voltak a Messiàs cselekedetei? Tudta a
szâvek titkàt. Jãl megfogott ez benneteket? Kâvàncsi vagyok,
hogy fogjàtok e árteni. Ha ma este keresnátek Åt, akkor mit
keresnátek? Å ugyanaz lenne. A Messiàs az Ige, az Ige! Ás a
Biblia azt mondta a Zsidã-levál 4.fejezetáben, hogy, “Az Isten
Igáje elevenebb, hatãbb, mint egy kátálæ kard, ás mág a
csontok megoszlàsàig is elhatol, ás a gondolatok felismeråje,
amelyek a szâvben vannak.”
265 Ás amikor az asszony megtudta, hogy a Messiàsnak a
kinyilvànitott Igánek kell lennie, ás meg tudta mondani neki,
hogy mi volt vele a baj, akkor tudta, hogy az a Messiàs volt.
Nem az, hogy Å mikánt van ältäzve, nem hogy mennyi iskolàja
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volt Åneki; hanem, a jel àltal, amit Å mutatott neki, Å volt a
Messiàs. Amikor meglàtta Jázust, akkor meglàtta a Messiàst;
Istent egy Emberben, amint az meg lett igárve arra felkent
korra.

266 De tudjàtok mit? Sokan abbãl a korbãl, amelyrål
beszáltem, soha nem làttàk azt a dolgot. Sokan käzèlèk nem
làttàk. Ugyanaz ma. Sokan nem ismerták fel Mãzest. Sokan
nem ismerták fel Illást. Sokan nem is-^Soha nem ismerik
addig fel, mig el nem mennek, ás azutàn felismerik.

267 A hitetlenek Noá idejáben làttàk, csupàn mire názett a
hitetlenság? Mondtam nektek, hogy mit làttak a hitetlenek,
most názzèk meg, hogy mit làttak a hitetlenek. A Noá
napjaiban mit làttak a hitetlenek-akkor ott, amikor náztek?
Làttak “egy fanatikust, aki ott ègyetlenkedett azon az
çgynevezett hajãn.” Ez minden, amit làttak, “Valami årèlt
äregember, hosszç fehár szakàllal, aki elvesztette az eszát, ás,
azt mondta minden tudomànyos kutatàs ás bizonyâták ellenáre,
hogy, ‘Viz van ott fent.’ Hàt, szegány äreg fickã!” Sajnàltàk åt.
“Menjetek el mellette; å, nem sokàra çgyis årèltnek lesz
nyilvànâtva. Elveszâtette az eszát.”

268 De nàla volt az Çr Igáje. Ás å tovàbb dolgozott azon, ás
Isten megmutatta a bizonyâtákot, hogy vâzäzän jän. Az egy jel
volt nekik. Nekik, akik nem hitták Noá tärtánetát, sätátságben
jàrtak ás halàllal vágezták a vizben, ás a pokol sirjàban.

269 A Fàraã, å egyszer odanázett. Mit làtott, mit làtott a Fàraã?
Å làtott “egy fanatikust, egy çgynevezett prãfátàt, sok
çgynevezett szabadâtàsi àllâtàsokkal.” Ez minden, amit làtott;
egy sàrdagasztãt, egy rabszolgàt, aki felàll a náp käzätt, ás azt
mondja, hogy åt Isten kèldte azárt, hogy csodàkat tegyen.”
Hàt, azt gondoltàk, hogy ez az ember elvesztette^Azt
mondtàk, “Hadd lelkesedjen. Å^Egy idå utàn çgyis
‘årèltnek’ nyilvànâtjàk.”

270 De nàla volt az IGY SZÃL AZ ÇR. A hâvåk, Àron, Jãzsuá,
ás sokan käzèlèk, Istent làttàk Mãzesben. Ás az Isten
munkàjàt, amit Mãzes tett, ás ez az oka, hogy tudtàk, Isten
benne van. Odanáztek ás Istent làttàk Mãzesben.

271 A gazdag ember odanázett, ás làtta pontosan, hogy Ki volt
Å. Làtjàtok? De megtagadta, hogy kävesse Åt, mert igen
nagyon szerette a vilàgi dolgokat, hogy Jázust kävesse.

272 Milyen sok gazdag ember fogja hallgatni ezt a szalagot,
abbãl a fajtàbãl! Nem kell, hogy pánzben lágy gazdag; nem,
gazdag lehetsz vàgyakban, az álet ärämeiben. Hàny fárfi, hàny
fiatal làny, ás hàny fiatal fiç nem àrçsâtanà ki valamilyen
sexkiràlynå nápszeræságát, vagy valami Ricky-t bendzsãval,
vagy gitàrral, aki rock-and-roll-t vagy tàncot æz, amit csinàlni
tud! Hànyan fognak ragaszkodni nápszeræságèk gazdagsàgàra,
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ás miutàn ott èlnek az ässzejäveteleken, ás figyelik az Isten
Karjàt mozdulni, Igáját megnyilvànulni, ás mágis
visszautasâtjàk! Hànyan fogjàk ezt csinàlni!
273 A felekezetát vàlasztotta. Az àltal tudott álni. Az å
felekezete szàmàra “Jázus egy fanatikus volt.” Igy tehàt vagy
azt kellett vennie, amit Jázus mondott, vagy pedig^
274 Miárt nem ment oda a papjàhoz, hogy megkárdezze, “Mit
tudok tenni, hogy az Äräk Áletem legyen?” Tudta, hogy a pap
semmit nem tudott Arrãl.

Igy aztàn Jázushoz jätt, ás megkárdezte, “Mit tehetek?”
275 Jázus azt mondta, “Tartsd meg a parancsolatokat.” Egybål
visszadobta az älábe.

Azt mondta, “Ezt megtettem.”
276 Mondta, “Tartsd meg a parancsolatokat.” Ekkor, neki mág
nem volt Äräk Álete, ás å tudta. Megtarthaszt minden
parancsolatot, ás mág sincs Äräk Áleted.
277 Igy Jázus azt mondta, “Hàt ha helyesen akarsz cselekedni,
akkor add el mindenedet, ás add oda a szegányeknek. Jäjj, ás
kävess Engem.”
278 De ez tçl sok volt neki. Làtjàtok? Felismerjèk, hogy
odanázett, ás làtta hogy Ki volt Å, de nem akarta befogadni. Ás
az å kävetkezå pillantàsa a pokolban volt, amikot felnázett ás
làtta Làzàrt Àbrahàm kebeláben.
279 Pilàtus odanázett egyszer, amikor odahoztàk Åt. Mág soha
nem làtta Åt azelått. Kezei megkätäzve; vár folyt az Å hàtàrãl;
az Å feján egy täviskorona. Pilàtus odanázett, ás meg volt
gyåzådve.
280 Mert, egy lã jätt vàgtatva lefelá az çton, ás a lovas leugrott,
odaszaladt ás azt mondta, “Itt van egy levál a feleságátål.”
281 Ás å rànázett, a feleságe ezt ârta, “Pilàtus, szeretett fárjem,
semmi käzäd ne legyen azzal az igaz Emberrel, mert ma sokat
szenvedtem àlmomban Miatta.”
282 Reszketett. Terdei ässzeverådtek. Ás azt mondta, “Ha Te
Isten Fia vagy, ha Te vagy a Kiràly, akkor miárt nem mondod
meg? Te vagy az Izràel Kiràlya?”

Azt mondta, “Te mondtad.”
Mondta, “Mondd meg az igazsàgot.”

283 Azt mondta, “Erre a vágre szèlettem.” Ás Pilàtus
csodàlkozott. Å^
284 Mindenki, känyärgätt, ás sârt a làbainàl. Azt mondta,
“Hatalmam van megälni Táged, vagy hatalmam van szabadon
engedni Táged.”
285 Azt mondta, “Semmi hatalmad nincs, hacsak nem adta azt
náked az Án Atyàm.” Hæ!



FORDITSD EL SZEMEIDET JÁZUSRA 35

286 Uram, meg volt gyåzådve, hogy Ez täbb volt, mint egy
ember. Alaposan meg volt gyåzådve, hogy Ez täbb volt, mint
egy ember. Biztos, hogy âgy volt. De (mi?) az å politikàja, ás
nápszeræságe tçl nagy volt. Làtjàtok å visszautasâtotta.
Nápszeræságe tçl nagy volt. A politika, az áletben elfoglalt
helye tçl nagy volt ahhoz, hogy elfogadhassa ezt a fanatikust.

287 Vajon hàny Pilàtus fogja hallgatni ezt, hogy pozâciãtok
valamelyik felekezetben tçl nagy lesz ahhoz, hogy
elfogadhatnàtok a valãsàgos Ur Jázust, aki abban a pozâciãban
àll ma, amiben àll Å.

A rãmai katona a keresztnál, Jázusra názett.

288 Miutàn a fäld megálte màr az ideges lesçlytottsàgàt,
remegett, amâg a hegyek sziklàkat sajtoltak ki. Ás a Nap
lement a nap käzepán, ás besätátedett. A csillagok nem jelentek
meg, hogy fányèket adjàk. Ás a fäldbål sziklàk ás fäldrengás
tärt elå. Ás a cikk-cakk villàm vágigsäpärt az ágen; ás a
templom kàrpit kettárepedt a tetejátål az aljàig. Az emberek
futkostak ás kiabàltak, nem tudtàk, hogy mi tärtánt.

289 Ás az a rãmai katona, aki segâtett Åt odaszägelni, ás
àtszçrta az Å szâvát, ás azutàn odanázett, de màr tçl káså volt.
Odanázett ás hitt, de màr tçl káså volt szàmàra, hogy higgyen.
Amit tett, az megpecsátelte a sorsàt; àtszçrta dàrdàjàt a
Megvàltã szâván. Màr tçl káså volt.

290 Vajon hàny rãmai tette ugyanezt a dolgot ma, ás fogja tenni
ugyanezt. Egy napon talàn odanázel, de màr esetleg tçl káså
lesz. Sokan a mai idåbål jänni fognak azon a napon ás
ugyançgy lesznek. Åk tudtàk.

291 Woods Testvár itt; tegnap. Csak azárt mondom ezt, mert ez
ebben az Èzenetben van. Itt lent a Slider Tàrsasàgnàl, egy
Rãmai Katolikus èl ott. Å lement, hogy valamennyi betont
rendeljen ide a gyèlekezetnek, ás akkor elmondta, hogy hovà
akarja. Ás a Rãmai Katolikus azt mondta, “Branham Testvár
rászáre?”

“Igen.”

292 Azt mondta, “Mondok valamit; amikor å imàdkozok, Isten
vàlaszol.” Làtjàtok?

293 Kâvàncsi vagyok akkor, hogy âgy tudja, làtja az igazolàst,
hogy ez valãban az Evangálium, ás nem án; valaki aki Krisztust
kápviseli. Az Ige az, amirål beszálènk, ás nem ember.

294 Mit prãbàlok mondani? Hàt azt, hogy åk vilàgosan làtjàk
az igazolt Igát çgy, mint Pilàtus ás a täbbiek is làttàk, mit a
rãmai katona, de tçl sokàig fogtok vàrni, amâg bàrmit tennátek
vele? Neki màskápp kellett volna hasznàlnia a làndzsàt. Az
ajtãk zàrva lesznek, mint ahogy Noá napjaiban voltak, ás
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akkor màr tçl káså van. Talàn egy reggel felábredsz, ás azt
mondod, “Ki akarok jutni ebbål a szemátbål.” Ne vàrj tçl sokà.
Jobb, ha most odanázel ás álsz.
295 Luther elfordâtotta szemeit a Katolikus felekezettål. Mit
làtott å? Egy Tæzoszlopot. Làtott egy fèggetlen gyèlekezetet.
296 Wesley elfordâtotta szemeit az Anglikàn felekezettål. Å
ugyanazt làtta.
297 A Pènkäsdiek elfordâtottàk szemeiket az ässzes
felekezettål. Ás mi lett belåle? Egy nagy, hatalmas náp.
298 Mit tettek mindannyian? Amikor az alapâtãk, Luther, ás
Wesley, meg a täbbiek, amikor åk elfordâtottàk a szemeiket, ás
làttàk, hogy mit csinàltak ás mit kezdtek el; akkor az å
gyermekeik, akik mägättèk jättek visszanáztek oda, ahonnan
jättek, a felkezetekre, ás visszavitták azt az embercsoportot
egyenesen abba a piszokba, ahonnan kijättek.
299 Mire náztek? Az alapâtãk helyesen náztek. De az åket
kävetå enberek visszanáztek arra, ami ellen az alapâtãk voltak;
Isten Felkentjei.
300 Tudjàtok, sietnem kell, mert lesz egy imasorom, ás tudom,
hogy sokatoknak utazni kell.
301 Egy napon án odanáztem. Làttam a testtá lett Igát. Làttam
az Alfàt ás az Omegàt. Soha nem làttam valami hàrmat,
nágyet, vagy ätät; Án Egyet làttam. Làttam Åt mint az án
Èdväzâtåm. Làttam Åt, az Igát. Làttam Åt, a Fányt. Làttam Åt,
mint Hatalmas Istent. Làttam Istent Benne. Làttam a
Tæzoszlopot. Làttam Benne pontosan azt, amit a Biblia
mondott, hogy Å volt. Làttam, hogy Å volt az Alfa ás Omega,
hogy Å volt a Tæzoszlop, hogy Å tegnap, ma, ás mindäräkká
ugyanaz. Làttam, hogy a Tæzoszlop azt mondja Jànosnak, “Az
Å soha nem mçlã Jelenláte.” Amint azt mondta odaàt
Jànosban, “Ás az Å soha el nem mçlã Jelenláte soha nem fog
elhagyni táged.” Testvárem, az án válemányem ma este, hogy
ánekeljèk el ezt az áneket:

“Názz ás álj,” testvárem, álj,
Názz Jázusra most ás álj;
Mert ez fel van jegyezve az Å Igájáben,

hallelujah!
Csak annyi hogy “názz oda ás álj.”

302 Názzátek! Mit làtsz? Làtsz szabadâtàst? Làtod, hogy mi Å?
Názd az Igán àt, ás làsd meg, hogy mi volt Å, azutàn názz
ugyanazon az Igán àt, ás làsd meg, hogy Å ugyanaz ma, mint
ami Å akkor volt. Å az, Akinek a rázkâgyã volt az elåkápe a
pusztàban, ugyanazárt az okárt, bænárt ás betegságekárt.
303 Jçdàs odanázett, egy napon. Ás amikor názett, miutàn egy
vallàsos pillantàst vetett az Çrra^Å csak a kincsekre názett
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azelått, a fazák pánzre, ami nekik volt. De egy napon, amikor
odanázett ás làtta Jázust, tudjàtok mit làtott? Làtta, hogy
bænäs. Làtta, hogy nem árdemes álnie ás felakasztotta magàt.
304 Egy reggel, amely az ässzes tärtánelmi idåk legnagyobbika
volt. Befejezásèl, elmondom ezt. Valami tärtánik
Jeruzsàlemben, ás hirtelen egy csomã katona lejätt
a-bärtänhäz. Hallom a-a làncok csärgását; hallom amint a
dàrdàkat maguk utàn hçzzàk az utcàn.
305 Ki az ott hàtul? Barabàs. Elkászèlt a halàlra. Å egy rablã.
Å nem jã. Å egy gonosztevå. Å egy gyilkos. Meg fog halni.
306 Az elså dolog, tudjàtok, amit mondott, “Hàt, ez minden a
szàmomra. Ma reggel ki fognak vágezni.”
307 Az elså dolog, tudjàtok, hogy az år kinyitotta az ajtãt,
“Gyere ki, Barabàs.”

Kilápett ás azt mondta, “Hàt, azt hiszem, hogy ez a vág.”
Az år azt mondta, “Barabàs, te teljesen szabad vagy.”
“Mi? Mi vagyok? Án^”
“Teljesen szabad! Te szabad vagy,” -Mondom.
Azt mondta, “Hogyan lehetek szabad?”

308 Mondta, “Hàt, gyere ide, Barabàs, ás názzál fel oda. Làtod
ott fent azt a haldoklã Embert? Å foglalta el a te helyedet.”
309 Kâvàncsi vagyok, hogy mi mindnyàjan ma este
odanázhetnánk, ás làthatnànk-e azt, amit Barabàs làtott, hogy
valaki elfoglalta a helyènket? “Å megsebesâttetett bæneinkárt,
ás vátkeinkárt megrontott lett. Bákesságènknek bèntetáse
Rajta volt; ás az Å sebeivel,” meggyãgyultam, meggyãgyultàl.
Vajon mi, a bænäsäk, akiknek betegnek káne lennènk,
meglàthatjuk Åbenne a szabadâtàsunkat? Te, akinek a pokolba
káne menned; làtod Benne a szabadsàgodat, a Mennybe
meneteledet. Vajon làtod e azt, amit Barabàs làtott azon a
napon?
310 Azt mondta, “Egy kevás idå ás a vilàg nem làt Engem
täbbá, de ti làtni fogtok Engem.” Ãh, gyèlekezet! Akkor, ha Å
azt mondta, “Ti làtni fogtok Engem,” ez bizonyâtek, hogy çjra
odanázhettek. “Ti làtni fogtok Engem, mert Án veletek leszek,
mágpedig bennetek a vilàg vágezetáig.” Mikor? Hogyan
làtjàtok Åt? Az Igánál. Å az Ige. Názzetek az Igáre ás làssàtok
meg, hogy mi az âgáret, mert Å ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká.
311 Ami Å volt, amikor Galileàban jàrt, ugyanaz Å ma este
Jeffersonville-ben, ugyanaz Å a Branham Tabernacle-ban. Mit
náztek, hogy làssatok, egy alapâtãt, egy felekezeti embert?
Azokat soha nem fogjàtok Jázusban làtni. Azárt názel, hogy
valamilyen nagy papot làss? Azt soha nem fogod Jázusban
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làtni. Nem. Hogyan làtod Jázust? A kinyilvànâtott Isten Igáje
àltal, mert Å volt az Isten kinyilvànâtott Igáje. Ami Å akkor
volt, az ma este, ás lesz mindäräkká.

312 Hajtsuk meg a fejènket, csak egy pillanatra. Valahogy
rävidre fogom szabni.

313 Çr Jázus, az az án imàm, hogy hadd fordâtsam el szemeimet
az álet gondjaitãl. Uram, án_án tudom, hogy mi csupàn
käzänságes emberek vagyunk, iskolàzatlanok. Ennek a
vilàgnak a javaibãl nekènk nem sok van, de mi szeretènk
Táged, Urunk.

314 Ás án ezárt a nápárt szãlok. Åk nem èlnánek egy ilyen
helyen ässzenyomãdva, práselådve, ás kärben a tämegben; ás
èlnek, megsèlnek, a_a håságben; vagy dideregnek a hidegben
ás àllnak a^ás hozzàk a gyermekeiket, ás a betegeket,
szenvedåket; ha åk azárt jännánek, hogy bàrmi màst làssanak
Rajtad kâvèl. Ezek az emberek, Uram, soha nem azárt jännek,
hogy egy embert làssanak. Az utcàkon båven vannak emberek;
åk mind hasonlãan náznek ki.

315 De åk azárt jättek, hogy azt az Embert làssàk, az Isten
Emberát, a nàzàreti Jázust testben, Aki Isten. Hàt, Atyànk, Te
mondtad nekènk, hogy, “Egy kis idå, ás a vilàg nem làt Táged
täbbá,” mindegy, hogy mennyit názik, de åk soha nem fogjàk
Azt làtni. De Te azt mondtad, “Ti làtni fogtok Engem,” az igaz
hâvåk, “mert Án veletek leszek, mágpedig bennetek, a vilàg
vágezetáig.” Te megâgárted nekènk, hogy ha názènk, akkor
làtni fogunk. Ás án imàdkozom ma este, hogy tältsd be nekènk
ma este çjra az Iràst, hogy mi názhessènk, ás meglàssuk Jázust,
Aki megismerteti Änmagàt velènk ugyançgy, ahogy Å mindig
volt, betältve az Å Igáját mostantãl, Urunk.

316 Ás án egy megàllapâtàst tettem, ezelått, ás án igazàn a
szâvembål mondtam ezeket a dolgokat a Hçzàsokrãl, ás Te
mondtad nekem. Ás most, amilyen titokzatosnak ez làtszãdhat,
bàrcsak meg tudnànk csipkedni a belså lelkiismeretènket, ás
làthatnànk, hogy ezeket a dolgokat nem lehetett volna ilyen
täkáletesen elåre megmondani, ha nem Istentål jättek volna.

317 Hogyan làthattuk volna az Elså dolgot megtärtánni?
Hogyan tärtánhetett meg a Màsodik? Hogyan tärtánhetett meg
a Harmadik? Hogyan àllhattunk itt hãnapokkal elåtte, mielått
megtärtánt, ás elmondtuk, hogy mi fog tärtánni Tucson-ban? Ás
hogy a Hát Pecsát ki lesz nyitva, ás visszahozza a titkot, ás
felfedi az Isten elrelytett dolgait, amelyek el voltak relytve az
idå kezdete ãta. Ás hogy làttuk, mind bizonyâtva, tanusâtva,
tudomànyosan igazolva!

318 Urunk, Te vagy a mi menedákènk ás erånk. Te vagy
minden, amink van. Ás án käszänäm Neked, Uram, hogy ebben
a Te nagy èdvrendedben rászesek lehetènk. Käszänäm Neked,
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hogy a Te Testednek tagjai lehetènk, sokan innen akik a Te
Testednek tagjai, sokan szerte vilàgon a kèlänbäzå
gyèlekezetekben, akik Krisztus titokzatos Testánek tagjai.
319 Valahànyszor názènk, mi Åt làtjuk! Làtjuk Åt, amikor a
madarak ánekelnek. Làtjuk Åt, amikor a Nap felkel, vagy
lenyugszik. Halljuk Åt az ánekekben. Figyeljèk Åt a nápáben.
Làtjuk Åt amint igazolja az Å Igáját.
320 Ã Uram, Te vagy a mi Istenènk. Hamar hâvni fogunk
Táged. Te vagy a mi irgalmas Atyànk. Bocsàsd meg nekènk
hibàinkat.
321 Urunk, mi a vágidåben vagyunk. Làtom, hogy az ajtãk
hamarosan bezàrãdnak, a lehetåság ajtajai. Ás amâg napvilàg
van, ás án mág eljuthatok námelyik helyre, Uram, segâts, hogy
elmehessek. Äregszem; adj nekem eråt. Çjâtsd meg
fiatalsàgomat Uram. Segâts nekem, hogy tehessek valamit ott,
most, amikor vàrok erre a nagy eljävendå idåre, amely itt lesz.
Segâts nekem Uram, amikor kimegyek, hogy kápes legyek
valamilyen mãdon arra, hogy befogjam a legutolsã elåre
elrendelt Magot, ami vissza fogja hozni az Ur Jázust. Segâts, Ã
Istenem!
322 Ás ha án egy alapot fektetek le, amelyre egy màsik àll rà,
akkor add meg Urunk, hogy hamar tärtánjen meg az, hogy az
Ige beteljesedjen.
323 Az a mi szâvènk vàgya, hogy làssuk a Te Igád
beteljesedását. Mi szeretènk Táged. Hiszènk Neked. Egy
hitetlen, kátelkedå náp ás generàciã käzätt, ami_ami_amiben
ma vagyunk Urunk, Istenènk, mi mág hisszèk, hogy a Te Igád
soha nem hibàzik. Mi hisszèk, hogy, “Az ág ás fäld elmçlik, de
az Ige soha nem táved.” Mi bàtran kiàllunk ezárt.
324 Most, Atyànk, ennek a kis csoportnak, akik vàrtak. Sok
beteg van itt. Ás lehetnek itt meg nem mentettek is. Vagy
emberek, akik meg vannak mentve, de mág nincsenek betältve
a Szent Szellemmel. Uram Istenem, jäjj a szânre a megâgárt
Igád àltal, hogy az emberek odanázzenek, ás làssàk Jázust, ás
azutàn leboruljanak ás àtadjàk szâvèket Neki. Hogy a betegek
odanázzenek, ás làssàk meg, hogy lehetetlen, hogy bàrmi màs
vágezze, csak Isten, mert ez az Å Igájánek âgárete.
325 Amit mi ma mondtunk, mind a kát Èzenet, legyen az most
megeråsâtve. Minden a Te kezeidben van, Urunk. Ás án a Te
kezeidben vagyok. Ás a gyèlekezet is a Te kezeidben van.
Cselekedj rajtunk keresztèl, Urunk, a Te nagy Neved
tisztesságáre. Ã Äräkkávalã, add meg ezt az Isten dicsåságáre.
Àmen.
326 Tudom, hogy forrãsàg van, ás án most megprãbàlok
imàdkozni a betegekárt. Ha legalàbb tizenät, hçsz percet
adnàtok nekem, nem tudom, hogy hàny jegy lett kiadva, de
egyszeræen el fogjuk kezdeni, ás imàdkozunk a betegekárt.
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327 Nos, Billy azt mondta nekem, hogy å kiadott, mennyi volt
az? [Valaki mondja, “Egytål szàzig.”_Szerk.] Szàz-^Mi, mi?
[Valaki vàlaszol.] Rendben. Hàt akkor, kezdjèk. Azt mondta,
hogy egytål szàzig adott ki. Hànynak van itt imajegye?
Emeljátek fel a kezeiteket; imajegyek. Hàt, van sok.
Mindenkihez lehetåság szerint oda akarunk jutni, ha tudunk.
Nos, a felismerás ajàndákàt nem mindenkinál tudjuk
alkalmazni, âgy hàt egyszeræen imàdkozni fogunk. Ás
mindenki, hànynak nincs imajegye, de betegek. Emeljátek fel a
kezeiteket. Sokan.

328 Nos, figyeljetek. Mi ez? Nos, tudom, hogy talàn egy_egy
kicsit kástènk a tervezettål, çgy tizenät percet, de ezt az egyet
akarom mondani. Talàn ez lehet a kèlänbság itt az Äräk
Mennyben, vagy a Pokolban valã lát käzätt. Làtjàtok?
Figyeljetek, ás legyetek tiszteletteljesek, figyeljátek egy percre
az Igát, ás làssàtok meg, hogy vajon Å mág Krisztus marad.

329 Nos, valãszânæleg minden szemály ismer engem itt. Ás
sokat käzèletek án nem ismerek, mert nem vagyok itt elág
sokàig, hogy megismerjelek benneteket. Ás sokan a vàroson
kâvèlrål jättek. Hànyan jättek màshonnan, emeljátek fel a
kezeiteket. Làtjàtok?

330 Nos, valakit megkárdeztem az alsãvàrosban, az egyik nap,
“Felszoktatok jänni?”

331 Mondta, “Nem árdemes nekènk feljänni.” Mondta, “Mert
olyan sokan jännek a vàroson kâvèlrål, hogy mi màr nem
tudunk bejutni.” Làtjàtok?

332 De ez_ez rendben van. Meg fogjuk talàlni a mãdjàt, hogy
åk is bejussanak. Ti azonban eljättetek. Figyeljátek meg, hogy
nekik màr ti elåttetek meg volt az esályèk. Igen.

333 Most emlákezzetek, hogy án csupàn a ti testváretek vagyok.
Biztos vagyok, hogy ártitek. Án egy ember vagyok; Å Isten. De
Isten csak çgy tud munkàlni, ás mindig çgy munkàlt, ás csak
çgy munkàlt, hogy emberen keresztèl. Ma este ne ràm, vagy
valaki màsra názzetek, hanem názzetek Jázus Krisztusra.

334 Ma este názzetek az Iràsra, amit Az âgárt. Hànyan
käzèletek^Án egyszeræen adhatok mindenfále Iràshelyet, de
hànyan fogjàtok egyszeræen hinni a Zsidã 13:8-at, hogy, “Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap^”? [Gyèlekezet, “Amen.”] Ás
hànyan hiszitek a Jànos 14:12-t, “A cselekedeteket, melyeket án
teszek, ti is tenni fogjàtok?” [“Àmen.”] Làtjàtok? Hànyan
hiszitek, hogy Å megâgárte, hogy azok a dolgok, amiket Å tett,
“a szâvben lávå gondolatok felismeráse,” çjra vissza fognak
tárni az utolsã napokban, käzvetlen Eljävetele elått? “Àmen.”
Ah_ha. Biztos. Mindnyàjan tudjuk. Rendben. Ãh, mennyivel
täbb, szàz ás szàz Iràshely, de mi tudjuk!
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335 Most figyeljetek. Ne egy prádikàtort akarjatok làtni. Ne
egy pàsztort akarjatok làtni. Názzetek, hogy Jázust làssàtok.
Ne az embert làssàtok; làssàtok Jázust. Amikor náztek,
làssàtok Åt. Ha tudnák segâteni nektek, akkor megtennám, de
nem tudok. Nem tudok segâteni nektek; án csupàn a testváretek
vagyok. De Å a ti Uratok, názzetek Rà ás higgyetek. Rendben.
336 Akkor kezdjèk el a jeggyel^Hàt, mi az egyestål kezdjèk.
Hànyan^Egyes, kinál van az egyes imajegy? Emeld fel a
kezed. Hol van? [Valaki mondja, “Ott hàtul.”-Szerk.] Azt
mondod, hogy^[“Ott àll.”] Az volt? Ãh, bocsànat. Rendben.
Egyes szàmç, jäjjän fel ide, hälgyem^Melyik oldalrãl akarod
hozni åket, innen? Rendben, gyere ide, ha_ha tudsz jàrni. Ha
valaki, aki szàllitva van, ás nyomorák, valaki käzèlènk fel fog
segâteni ide. Egyes szàmç.
337 Kettes szàmç, kinál van a kettes jegy? Emeld fel a kezed,
gyorsan ahogy tudod. Kettes, hol van? Nem làtom. Hol?
Bocsànat, nem_nem tudom^Egászen ide, hälgyem.
338 Hàrmas szàmç, fel tudnàl àllni, vagy valami? Rendben,
hàrmas.
339 Nágyes szàmç. Nágyes imajegy, felemelnád a kezed? Hol
van? Nem làtom. Nágyes imajegy. Mit mondsz? Nágyes.
340 Ätäs. Kinál van az ätäs, felemelnád a kezed? Nem làtom.
Ätäs.
341 Hatos. Hatos. Gyorsan, egászen gyorsan, a hatos. Rendben.

Hetes. Te, hetes? Rendben. Rendben.
342 Nyolc. Nyolc, valãban gyorsan most. Àllj fel, gyorsan.
Rendben, nyolc. Ragyogã, uram.

Kilenc. Kilenc, hol van? Kilences szàmç. Rendben.

Tizes. Tizes, rendben, egászen ide. Tâz.

Tizenegy, tizenkettå, tizenhàrom, tizennágy, tizenät.

343 Ás nem fogok tçl sokat hâvni, âgy hàt^Làtjàtok, hogy
miárt csinàljuk ezt^Ez csak egy jegy, rajta egy szàmmal, ás ti
egyszeræen e szàm szerint jättäk. Ez adja a sorrendet.

Tizenät. Tizenätäs imajegy. Rendben.

344 Tizenhat, tizenhát, tizennyolc, tizenkilenc, hçsz,
huszonegy, huszonkettå, huszonhàrom, huszonnágy, huszonät.

345 Hadd jäjjenek, àlljatok sorba, huszonät, amâg felàllâtjàtok
a sorotokat. Csak jäjjetek fel a szàmotok szerint. Igy van. Ne
mind egyszerre jäjjetek. Ha akarjàtok, gyertek a màsik
irànybãl, ha itt vagytok, ás jättäk. Nos. hçsz-^

346 Hol jàrtunk, huszonät? [Valaki mondja, “Huszonät.”]
Rendben, àlljunk meg huszonätnál, csak egy percre. Rendben.
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347 Nos án azt mondom, ha nem akartok tçl sokàig àllni,
amikor làtjàtok ezt lejänni, akkor egyenesen menjetek be
velèk; huszonät, huszonhat, huszonhát. Csak hàt vàrjatok,
amâg a sor egy kicsit elfogy, ás nem fog kelleni tçl sokàig vàrni.

Most hajtsuk meg a fejènket.
348 Ãh baràtaim, most mi? Hol vagyunk most? Most mi a_a
vágnál vagyunk. Mi abban az idåben vagyunk, amikor valamit
tenni kell, “igent,” vagy “nemet” kell mondani. Istent
helyesnek, vagy helytelennek kell talàlni.
349 Nos, ma kát prádikàciãt hirdettem kemányen, ás
megprãbàltam elmondani nektek, hogy mi Å, ás hogy az idå
bezàrul; mi Å, ás mi volt Å. Ás most, amikor názènk ma este,
hadd názzènk Årà.
350 Most, minden szemály, az Ur Jázus Neváben, maradjatok
èlve most. Ne mozogjatok. Èljetek valãban csendben, amâg
szãlâtva lesztek. A kis gyemekek pedig^
351 Nos, ha tärtánetesen azt mondom, hogy, “Hajtsàtok meg a
fejeteket,” akkor tegyátek gyorsan, kedveseim, mert gonosz
dolgok tàvoznak, olyanok mint ràk, ás betegságek, ás ezek az
emberek käzätt tàvoznak, ás belemennánek màsokba.
Mindenki, aki hiszi ezt, ás tudja hogy ez az Iràs, az mondja,
“Àmen.” [Gyèlekzet mondja, “Àmen.”-Szerk.] A Bibliàban azt
talàljuk, hogy gonosz szellemek kimentek egyikbål a màsikba,
amikor ki lettek æzve. Ás åk megprãbàlnak màsik helyet
talàlni.
352 Ás milyen sokszor làttuk ezt az ässzejäveteleken! Emberek
jännek az ässzejävetelre teljesen egászságesen, itt èlnek ás
kritizàlnak; ás egy, vagy kát nappal kásåbb teljesen
megvakulnak, vagy ràkbetegságet kapnak, lebánulnak.
Làtjàtok, azárt mert hitetlenek voltak. Án nem vagyok ártèk
felelås; csak a hâvåkárt. Sokan käzèlèk ávekkel ezelått
bekerèltek intázmányekbe, ás mág mindig ott vannak,
náhànyan sârba kerèltek csupàn azárt, mert arrogànsak,
hitetlenek voltak.
353 Most nincs helye hitetlennek. Ez hâvåknek a helye. Legyen
hitetek Istenben!
354 Mennyei Atyàm, most az ässzejävetel a Tiád; mindig a Tiád
volt. Most, án szãlhatok a Te Igádrål; de most, mostantãl án
nem tudok szãlni. Te Vagy az Egyetlen Urunk, Aki most szãl.
Hadd tudjàk meg, hogy a Te szolgàd az Igazsàgot szãlta nekik.
Sok ember itt, talàn sokan betegek itt, ás mág az imasorban
sem lesznek benne, de Te mágis itt Vagy Urunk. Te gyãgyâtani
tudsz ott kint áppçgy, ahogy bàrhol. Kárlek, hogy legyen
ismerttá a Te Igád a Jázus Neváben. Amen.
355 Nos ha most csak egy pillanatra teljesen ide figyelnátek.
Vágig akarok most názni ezen az imasoron. Nem nagyon
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hiszem, hogy valakit is ismernák. Ti itt az imasorban, mind
idegenek vagytok szàmomra, tudjàtok hogy nem ismerlek
benneteket? Emeljátek fel kezeiteket, ha âgy van. Igy van.
Hànyan tudjàtok ott kint, hogy semmit nem tudok rãlatok?
Emeljátek fel kezeiteket, ott kint, làtjàtok. Biztos, kilencvenät
szàzalákàt nem ismerem. Ez igaz.

356Nos itt van egy kis asszony, akit soha áletemben nem làttam.
Teljesen idegen szàmomra. Nos, talàn betegság miatt van itt.
Talàn azárt^Talàn tett valamit. Talàn anyagi dolgok miatt.
Talàn csalàdi probláma. Talàn valaki màsárt van itt. Nem
tudom. Fogalmam sincs.

357 De itt van pontosan egy káp, amely a Szent Jànosban, a 4.
fejezetben van, egy fárfi ás egy nå elså âzben talàlkoznak. Ás
semmi kátság, hogy a fiatalasszony, aki Jázussal talàlkozott, az
Çr sokkal idåsebb volt mint å, mert azt mondtàk az “Urrãl,”
hogy, “Å ätvennek, vagy ätven felettinek názett ki,” ás
valãszânæ, hogy az egy gyänyäræ asszony volt ott a kçtnàl,
egyszeræen egy fiatal làny volt. Ás itt çjra ma este, kát ember
talàlkozik, fiatal ás idås, análkèl, hogy ismernák egymàst.

358 Ás most å itt àll. Van valami oka, hogy itt àll. Nem tudom.
Esetleg mint csalã àll itt. Esetleg azárt àll itt, hogy mondjon
valamit, ami nincs, akkor csak meglàtni, hogy mi tärtánik. Ha
igen, akkor figyeljátek, hogy mi tärtánik. Làtjàtok? Làtjàtok?

359 Nos, án nem ismerem a hälgyet; soha nem làttam. Az elåbb
ápp felemelte a kezát, hogy án idegen vagyok neki. Ás án is
felemelem a kezem, hogy å idegen szàmomra. Soha nem làttam.
Nos, ha án most^

360 Csak mint ember, mondhattam volna, “Hälgyem, mi az än
baja? Mit csinàl itt? Mit ãhajt?”

361 Ás å mondanà, “Branham Çr, án_án azárt vagyok itt, mert
án_án ràkban szenvedek. TBC-vel szenvedek. Daganatom
van.” Vagy, “Nincs pánzem. Án^A fárjem elhagyott.” Vagy,
“Nem vagyok hàzas, de a fiçbaràtom âgy csinàlt.” Elkáne
nekem ezeket mondania.

362 “Hàt,” mondanàm, “rendben, án_án_án imàdkozni fogok
árted; ás ràdteszem a kezem, ás azt mondom, ‘Uram Isten, add
meg ennek az asszonynak, amit akar. Amen. Jázus, tedd meg!’”
Hadd menjen el. Nos, án azt gondolom, hogyha hinná ezt,
akkor meggyãgyulna. Ez âgy is van. Ez egy szolgàlat volt
sok-sok áven àt.

363 De meg lett âgárve, hogy az utolsã napokban, amint az
Angyal, Isten egy emberi testben lakozott, ás megjelent
käzvetlenèl Szodoma megágáse elått, ás hàttal èlt a sàtornak,
ahol Sàra volt, ás elmondta Abrahàmnak, hogy mit gondolt
Sàra a sàtorban; Isten, emberi testben, emberi ruhàt viselve.
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364 Ás ez az egyetlen mãdja, ahogy Isten ma teszi, hogy amikor
Å a ti testetekbe megy, megmutatja, hogy Isten megnyilvànul
emberi testben.
365 Jázus azt mondta, “Amint az Szodoma napjaiban volt, çgy
lesz az ember Fiànak eljävetelekor.” Nekènk van egy
hârnäkènk, Billy Graham ás a täbbiek ott lent Szodomàban, de
a vàlasztott Gyèlekezet fogadott egy Èzenetet ás egy hârnäkät.
366 Nos, ha ez a kis hälgy, ha a Szent Szellem; nem mondom,
hogy az Çr megteszi, de ha Å eljänne, ás elmondanà nekem,
hogy miárt àllsz itt, vagy_vagy mit akarsz, vagy valamit tettál,
vagy valamit akarsz tenni. Nos, te tudnàd, hogy ennek
valamilyen termászetfeletti forràsbãl kellett jännie, mivel mi
csupàn itt àllunk, làtod. Igy lenne, igaz? Akkor te tudnàd, hogy
ennek egy termászetfeletti forràsbãl kellett jännie. Ás ha a
Biblia azt mondta, hogy Jázus ugyanezt tette, ás megâgárte,
hogy az utolsã napokban çjra fogja tenni, akkor te elhinnád,
hogy Å az. Hànyan hinnátek ugyanezt? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Akkor meglàtnàtok Jázust. Làtnàtok az Å
Igáját.

Nos te azt mondod, “Å az Ige?”
367 A Biblia mondja, hogy Å az Ige. Ás a Biblia azt mondta,
hogy az Ige felismeri a gondolatokat, amelyek a szâvben
vannak. Igy van? A gyèlekezet mondja, “Àmen.”-Szerk. Akkor
ez emberi ajakrãl szãlt Ige lesz, amely felismeri a gondolatokat.
368 Nos, án nem tudom. Nem àll mãdomban megtenni, mert án
nem ismerem åt; de Å megteszi, ás Å az Ige.
369 Ás Å az Egyetlen, aki venni tudja kettånk szellemát, mint
az asszony a kutnal, ás Änmagàt, ás ässzekeveri; ás azutàn
elmegy ás megmutatja nekem, hogy miárt van itt a hälgy, mit
tett, vagy mit akar, vagy valami. Azutàn án mondhatom azt, ás
a täbbi màr a hälgy dolga.
370 Nos te azt mondod, “Branham Testvár, meg tudod
gyãgyâtani åt?” Nem, nem. Nem tudom megtenni. Az Çr màr
megtette. Sebeiben meggyãgyultunk.
371 De ez csak azárt van, hogy nävelje a hitát, hogy tudassa
vele, hogyha az Çr tudja, mi volt å, ás mit akar, akkor azt is
tudja, hogy mikánt adja meg, ás hogy mi lesz ezutàn. Igy van?
[A gyèlekezet mondja, “Àmen.”-Szerk.] Igen. Nos, mindenki
hiszi ezt? [“Àmen.”]
372 Most legyetek egászen tiszteletteljesek. Ás ti emberek ott
kint, akiknek nincs imajegyetek, imàdkozzatok.
373 Nos, emlákezzetek, hogy Jázus egy napon àtment egy
csoporton, ás egy kis asszony megárintette a käntäsát. Ás Å
megfordult, ás azt mondta, “Ki árintett meg?” Ás àttekintette az
egász gyèlekezetet, amâg meglàtta az asszonyt, ás megmondta
neki, hogy várfolyàsa volt. Ás a várzáse akkor elàllt. Làtjàtok?
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374 Nos, a Biblia azt mondta, hogy Å most “a Fåpap, akit meg
lehet árinteni fogyatákossàgaink árzásável.” Igy van?
375 Most Way Testvárre názek itt, aki a feleságe mellett èl.
Nem olyan rágen ez az ember itt àllt, amâg án prádikàltam, ápp
çgy, ahogy Pàl is egyszer egász ájszaka prádikàlt, ás ez az
ember holtan esett ässze ott a hallgatãsàg käzätt. Ás a Szent
Szellem áletbe hozta çjra. Å egy tanç arra, hogy “Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás äräkká.”
376 Hànyan nem làttàk mág Way Testvárt soha, ás szeretnátek
làtni, emeljátek fel a kezeiteket, akik mág soha nem làttàtok åt.
Way Testvár, felàllnàl? Itt van az ember, aki holtan esett ässze
kärèlbelèl ott, ahol most èl. Itt van a feleságe, egy bejegyzett
àpolãnå, ott àllt pont. Nem volt pulzusa, elment; szemei
kifordultak, ás az arca megfeketedett; szâvroham.
377 Az orvos mondta neki, hogy szâvproblámàja van. Azelått án
megtalàltam azt a felismerás ajàndákàn àt, nem olyan rágen, ás
elmondtam neki, hogy szâvproblámàja van. Ás aztàn, hirtelen, a
szâve megàllt, ás å leesett. Ás ott volt, ott fekèdt, teljesen
elment.
378 Ezzel màr hat, vagy nyolc esetben làttam az Ur Jázust,
hogy visszahozza a halottat. Làttam Åt megtenni ezt, ás Å meg
tudja ezt tenni ma.
379 Most án itt minden szellemet az ellenårzásem alà veszek, az
Isten dicsåságáárt, a Jázus Krisztus Neváben. Legyetek
tiszteletteljesek. Figyeljetek.
380 Hozzàd akarok szãlni hälgyem. Án prádikàltam, làtod. Ás
csupàn, hogy elkapjam a szellemedet, ez pont az amit teszek.
Làtod?
381 Ez valami benned, egy álet, màskápp nem àllnàl itt; te csak
egy forma lennál, holtan fekve, ás nem lenne álet benned. De
mivelhogy egy álet van a testedben, az irànyât táged. Làtod? Ás
mág a gondolataid is, ás amit gondolsz, a szavak, amiket
mondasz, ás minden, ezek amik àltal álsz. Làtod? Ez az, ami te
vagy, a szavaid, gondolataid, ás ami csak vagy.

Nos, mi, mi itt vagyunk, hiszènk. Nos a Szent Szellem^
Amint Jázus mondta az asszonynak, “Hozz Nekem inni.”

382 Ás, amikor hozott, az asszony azt mondta, “Hàt, Neked, ezt
nem kellett volna kárned. Án_Án egy Szamaritànus vagyok. Te
pedig^Te egy zsidã vagy. Nekènk nincsenek_nincsenek
egymàssal szokàsaink, semmifále beszádènk nincs egymàssal.”
383 Nos, mi azonban persze Pogànyok vagyunk. Ás itt àllunk,
ás egyszeræen hiszènk Istenben. Nos, ha az Å Szelleme hozzàm
jän egy ajàndákárt, ás tud neked mondani valamit; hogy te
tudod, vajon çgy van, vagy nincs, mert te álted le azt a rászát
az áletnek. Akkor, akkor neked van egy ajàndákod, hogy
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higgyed. Ás ha hinni fogod, ás Å meg fogja neked azt mondani,
akkor minden rendben lesz. Ás ez itt mindenkin mækädni fog.
Nos, mindenki legyen valãban tiszteletteljes.
384 Ás a hälgy valami redellenesságtål szenved a torkàban.
Torokbetegság. Ha ez igy van, akkor emeld fel a kezed. Nos, án
soha nem làttam åt az áletemben. Igy van. Ez az, amiárt å itt
van, hogy imàdkozzam a torkàárt.
385 Nos, pont akkor, mihelyt án ezt mondtam, vagy ápp mielått
å^A hålgy tudta, hogy volt itt Valami a käzeláben. Valami
käzvetlen akkor käzel jätt hozzà. Làthattàtok rajta az árzást,
egy valãban ádes árzáshez hasonlã árte åt.
386 A Fány, amit làttatok a kápen. Hol vagy George? Az a
Fány, amely a fánykápen volt, most áppen az asszony fälätt
van. Làtjàtok, ez egy màsik dimenziã. A hälgy egy hâvå, ás nem
àlhâvå. Å egy hâvå.
387 Nos, mivel te egy hâvå vagy, hiszed hogy án az Å szolgàja,
vagy prãfátàja vagyok? Az kell legyek, hogy ezt tudjam. [A
testvárnå azt mondja, “Igen, uram.”_Szerk.] Hiszed, hogy Å
tud neked mondani màs dolgokat, melyek a szâveden vannak?
[“Igen, uram.”] Rendben.
388 Itt van valami, ami a szâveden. Valaki, akiárt imàdkozol;
gyermek. Hiszed, hogy az Ur meg tudja nekem mondani, hogy
mi a baj? Vârusa van. Igy van ez? [A testvárnå mondja, “Igy
van. Igen.”-Szerk.] Hiszed, hogy Isten meg tudja nekem
mondani, hogy ki vagy? [“Igen, uram.”] Te Walker asszony
vagy. [“Çgy van.”] Nem idevalãsi vagy. [“Nem.”] Dálrål jättál.
[“Igen.”] Georgia. [“Igen.”] Haza fogsz menni, egászságesen.
Jázus Krisztus meggyågyâtott táged ás a gyermekedet. Ne
aggãdj effelål. Elmçlt. Isten àldjon meg testvárnå.
389 Èdväzällek? Most itt van egy màsik asszony. Nem ismerem,
soha nem làttam. Egyszeræen egy asszony, aki itt àll. Most
figyeljetek, án prádikàltam ässzeságáben nyolc ãràtãl, ás most
tâz ãra van. Kát ãràja vagyok itt. Ez az egy felismerás jobban
elgyengâtett, mint a kát ãra prádikàciã. Làtjàtok? Ez^âgy
van. Làtjàtok?

Ti azt mondjàtok, “Komolyan mondod?” Ãh, igen.
390 Az asszony, aki megárintette az Ur käntäse szegályát. Az
Çr azt mondta, “Ászrevettem, hogy erå ment ki Belålem,” erå.
Igy van ez? Ez az, amit okoz.

Nos, itt van egy asszony, akit soha nem làttam.
391 Billy àtment oda, ha ászrevettetek valamit, ás felvette ezt a
fiçt, aki itt van velènk, Georgeot. Å egy Baptista fiç. Akarom,
hogy làssa, hogy amirål mi beszálènk, az Isten. Az å apja,
csalàdja, kedves emberek. Åk Mexikãban misszionàriusok,
ragyogã emberek. Ás az å apja szintán beteg. Án csupàn vàrok
rà, hogy jäjjän. Most csak figyelj jãl, George.
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392 Nos, ez a hälgy, án_án_án nem ismerem åt. Án_án soha
nem làttam åt. Azt hiszem idegenek vagyunk egymàsnak. [A
testvárnå azt mondja, “Igy van.”_Szerk.] Nem ismerjèk
egymàst.
393 De most, a Szent Szellem, Jázus kedvesságe jelen van,
mindannyian tanusâtjuk. Nos ha az Ur Jezus kijelent nekem
valamit rãlad^
394 Nos, ha án meg tudnàlak gyãgyâtani, akkor megtennám, de
án nem tudom megtenni azt, amit Å màr megtett. Az egyetlen
dolog, ha Å ma este itt àllna ebben az ältänyben, amit Å adott
nekem, hàt, Å_Å nem tudna táged meggyãgyâtani, mert Å azt
màr megtette. “Az Å sebeiben meggyãgyultunk.” Làtjàtok? De
az egyetlen dolog amit tenne, hogy kijelenti Magàt az Ige àltal,
amit megâgárt, ás làttatja veled, hogy Å ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká. Ás Å megâgárte, hogy megteszi.
395 Most ha Å felhasznàl engem, hogy megmondjam miárt vagy
itt, akkor te fel fogod hasznàlni azt a hitet, ami Åbenne van
neked, hogy higgyed, hogy elfogadd azt, amiárt itt vagy? Teljes
szâvedbål? [A testvárnå mondja, “Igen.”] Rendben, az Çr adja
meg.
396 Làtom, hogy a hälgynek valami baja van. Egy vizsgàlat
mutatja, hogy ez egy_egy megrepedt gyomor. [A testvárnå
modja, “Igy van.”_Szerk.] Igy van. [“Igy van.”] Ez igaz, igen,
egy megrepedt gyomor. [“Az.”] Hiszed, hogy Isten meg tudja
gyãgyâtani a repedást? [“Igen, uram. Hiszem amennyire csak
tudom.”] Te, mind_mind^[“Minden hitemmel hiszem.”]
Isten àldjon meg. [“Isten meg tudja gyãgyâtani a gyomrodat.”]
397 Nos, te nem idevalãsi vagy. [A testvárnå mondja, “Nem,
uram.”_Szerk.] Meglehetås àldozat volt idejänni. [“Igen, az.”]
Az volt. [“Dicsåság az Urnak!”] Igen. Igen. Tennesse-bål jättál.
[“Igen.”] Igy van, Hart asszony. [“Igy van.”] Tárj vissza; ne
kátelkedj. Meg fogsz gyãgyulni, ha hiheted.
398 Käszäntelek hälgyem? Mi idegenek vagyunk egymàsnak. [A
testvárnå mondja, “Igy igaz.”] Soha nem làttalak áletemben,
amennyire tudom. Lehettem valahol egy ässzejävetelen, ás te
làthattàl engem, de án nem ismerlek táged. Isten ismer táged.
Hiszel bennem, hogy az Å szolgàja vagyok, ás hogy az Ige, amit
prádikàltam, az Igazsàg? Nos, mivel án idegen vagyok
szàmodra; ás az Ige, amit prádikàltam, te hittál abban.
399 Az egyetlen dolog, hogy valaki adott neked egy jegyet; vagy
valamelyik rendezå, vagy a fiam, vagy màsvalaki adott egy
jegyet. A te szàmod szãlâtva lett, ás itt vagy. Ez minden amit
tudok.
400 De te itt vagy, ás idegproblámàban szenvedsz. Sçlyosan
terhel. Van valaki veled. Van valaki, akiárt imàdkozol. Ez
egy^Ez a te fárjed. Ás neki egy lelki problámàja van,
amelyen nem tudja magàt tçltenni. Ás van egy gyermeked, aki
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szintán beteg. Nem idevalãsi vagy, hanem Ászakrãl jättál.
Kanadàbãl, Albertàbãl jättál. Ez âgy van. Hiszed, hogy án Isten
prãfátàja vagyok, ás hiszed, hogy amit neked mondok, az Igaz,
menj haza, ás fogadd el, amit akartàl. Igen. Higyj. Isten àldjon,
hälgyem.
401 Án idegen vagyok neked. Te idegen vagy nekem. Nem
ismerlek táged. De Isten ismer táged. Hiszed, hogy az Å
szolgàja vagyok? [A testvárnå azt mondja, “Igen, hiszem.”]
Teljes szâvedbål? Nem ismerlek, semmit nem tudok. Ha meg
tudnàlak gyãgyâtani, akkor megtennám, de án_án nem tudlak.
[“Àmen.”] Nem vagyok gyãgyâtã. Án csak egy ember vagyok.
De Å Isten. Egy kicsit zavarban vagyok, mert egy idåsebb
asszony àll te ás án käzättem. Valaki, akiárt imàdkozol.
[“Igen.”] Igen. Ez a te anyàd. [“Igen, az. Igen”] Ás å-magas
várnyomàsban szenved. [“Igen, abban.”] Es neked egy_egy
vesefertåzásed van. [“Igen, uram.”] Igy van. [“Ez igaz.”] Hiszed
ezt? [“Igen, hiszem.”]
402 Ádesanyàd nincs itt. [A testvárnå mondja, “Nincs”_Szerk.]
De amikor elmász hozzà, vidd el magaddal a nyakadban levå
sàlat, ás tedd rà ádesanyàdra, ás ne kátelkedj, ás a magas
várnyomàs el fogja åt hagyni, ás a te fertåzásed elmçlik. Menj,
ás higgy most.
403 Hiszitek most? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Teljes szâvetekbål? [“Àmen.”] Nos, làtjàtok, án kärbenázek a
hallgatãsàgon, ás egyszeræen çgy náz ki, mintha-egyszeræen
valahogy kädässá kezd vàlni ott kint. [Ères rász a szalagon.]
404 “Ezeket amiket án teszek, ti is meg fogjàtok tenni.” Å ma
este itt täbbet tett, mint^ebbål a fajtàbãl, mint amit a teljes
utazàsban tett az áletben. Igy van.

Nos, ez a hälgy itt, fiatalasszony. Nem ismerem, idegen
nekem. De hiszed, hogy án az Å szolgàja vagyok? [A testvárnå
mondja, “Igen.”_Szerk.] Most, csak egy pillanat.
405 Egy fárfi jän elám, egy valaki a hallgatãsàgban. Most csak
egy pillanat. Valaki a hallgatãsàgban. Ápp akkor ment el
innen; a Fány elment innen. Ás egy fárfi àllt mellette, ás
valahol a hallgatãsàgban. Csak ne csèggedj; csak legyál
bàtorsàgos.
406 Menjènk vissza, ás názzèk az asszonyt. Most, ha az Ur
Isten^Ez hat, vagy hát, vagy ilyesmi, ahànyan sorra kerèltek
a felismerás alatt. Ás ha az Ur Jázus kijelenti nekem, ennek az
asszonynak, bàrmi baja van, akkor ez titeket, a täbbieket arra
kásztetne, hogy higgyetek teljes szâvetekbål? El tudnàtok
fogadni Krisztust ezen az alapon? [A gyèlekezet,
“Àmen^”_Szerk.] Làtjàtok? Ha egyszer megtärtánik, akkor
ennek bizonyâtani káne. Hàromszor, az màr egy megeråsâtás. Ás
ez màr tâzezerszàmra megtärtánt análkèl, hogy egyszer hibàs
lett volna.
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407 Te magadárt vagy itt. Te egy fárfiárt vagy itt. Ás án làtom
åt, amint lehajtott fejjel èl. Egy cigarettàt szâv, ás te imàdkozol
árte, hogy hagyja el a dohànyzàst. Ez a^Adja meg az Çr Isten
a te kárásedet, testvárnå. Menj, ás higgy teljes szâvedbål, ás
hagyja el fárjedet a szokàs ärdäge, az Çr Jázus Neváben.
408 Neked a hàtadban van problámàd. Hiszed, hogy Isten
meggyãgyât táged? Igen? [A testvárnå mondja, “Igen,
hiszem.”_Szerk.] Rendben. Menj, ás mondd, “Käszänäm
Neked, Uram.”
409 Ismerem ezt az asszonyt, azt hiszem, hogy å Neece
asszonynak a lànya. Igy van ez? [A testvárnå azt mondja,
“Igen.”_Szerk.] Çgy emlákeztem. Isten àldjon. A rági
hàtprobláma most el fog táged hagyni, ás elmehetsz
egászságesen.
410 Hiszed, hogy Isten meg tudja gyãgyâtani az âzèleti
gyulladàsodat? Menj, ás mondd el Neki, hogy hiszel Benne.
Csak higgy teljes szâvedbål.
411 Èdväzällek, uram? Hiszed, hogy Isten meg tudja gyãgyâtani
a gyomorproblámàdat, ás meggyãgyâtani táged? [A testvár
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Rendben, akkor menj, ás mondd,
“Käszänäm Uram, án_án most egászságes leszek.” Ás_ás te_te
egászságes leszel.
412 Egy màsik ânhèvelygyulladàs, ás a kor is. Hiszed, hogy
Isten meggyãgyât táged, ha ràdteszem a kezeimet? [A testvárnå
mondja, “Az Çr sokszor megtette veled, amikor kezeidet
ràmtetted testvár.”_Szerk.] Hallottàtok ezt? [A gyèlekezet
mondja, “Àmen.”] Az Çr àldjon meg, testvárnå, ás adjon neked
ma este çjra szabadâtàst. Àmen. Csak higgy Åbenne.
413 Szâvbetegság, gyomorbetegság. [A testvárnå mondja,
“Igen.”] Hiszed, hogy Isten meg tudja gyãgyâtani? Rendben.
Menj, az Çr Jázus Neváben, gyãgyâtson Å meg táged.
414 Èdväzällek, fiatalember? Asztmàs betegság. Hiszed, hogy
Isten meg tudja gyãgyâtani az asztmàt? [A testvár mondja,
“Igen.”] Menj, ás hidd; Å meg fogja tenni. Rendben.
415 Cukorbetegság. Hiszed, hogy Isten meg tudja gyãgyâtani a
váredet, ás jãl leszel? Menj, ás higgy Benne, ás Å meg fogja
tenni, ha hiszed teljes szâvedbål.
416 Mi lenne, ha nem mondanák semmit; csak ràd tennám a
kezemet; hiszitek, hogy a Szent Szellem itt van, hogy
meggyãgyâtson? [A beteg mondja, “Igen.”] Ez a mãdja ennek.
Jäjj ide. A Jázus Krisztus Neváben menjen å ás gyãgyuljon
meg. Àmen.
417 Jäjj, hälgyem. Ha nem mondok semmit neked, hiszed hogy
Isten meggyãgyât a nåi betegság-^ Nem, bocsànat. Å màr
megmondta. Menj. Isten àldjon meg. Menj, menj ás higgy,
azutàn gyãgyulj meg.
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418 Hiszed teljes szâvedbål, uram? Isten meggyãgyâtja a
szâvbetegságet, ugye? [A testvár mondja, “Igen.”_Szerk.]
Meggyãgyâtja az embereket. Biztos vagyok benne.
419 Å, Å Isten. Hiszitek ezt? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Hiszitek teljes szâvetekbål? [“Àmen.”]
Legyen hitetek Istenben!
420 Valaki itt kint tett valamit, csupàn egy pàr perccel ezelått.
Ezt meg akarom talàlni. Ez vár volt. Valaki, mint egy baleset,
vagy valami ilyen tärtánt. Ez_ez várzás volt. Valahol volt. Az a
fárfi itt àllt; Án csak imàdkoztam. Igen, az. Ez a fárfi^Nos, ez
J.T.Parnell. Ismerem a fiçt. Belså rászedben várzel, J.T..Hiszed,
hogy Isten meggyãgyât? Rendben, meg fog àllni, ha hiszel. Hidd
teljes szâvedbål.
421 A kis hälgy, aki ápp itt èl, ás idenáz, Grimsley Testvár
mellett èl. Ott van egy Fány mellette. Te, kis fehár gallár. Mary,
nem ismerlek táged, de ez a neved. Lelki probláma kânoz, ás
mellette mág nagyon ideges is vagy. Felejtsd el; minden
rendben lesz. Higgy teljes szâvedbål. Legyen hited Istenben. Ha
csak hiheted.
422 Ez a kis hälgy, aki ott èl áppen a hàtsã sorban, ott a szálen,
Michigan-bål jätt, nåi bajban szenved. Hiszed, hogy Isten meg
fog gyãgyitani? Akkor megkaphatod, amit kársz. Hiszed?
Àmen. Emeld fel a kezed, ás mondd, “Elfogadom.” Rendben,
hazamehetsz, ás gyãgyulj meg. Nem ismerem a hälgyet, de
Isten ismeri åt.
423 Mi a helyzet veled itt a hordàgyon? Te vagy az egyetlen
nyomorák, aki hordàgyon fekszik. Án idegen vagyok neked.
Nem ismerlek táged. Isten ismer. De, most azt mondom, hogy
be vagy àrnyákolva a halàllal. Ràkos vagy. Messzirål jättál.
Cincinnati-bãl jättál ide. A neved Hawk Çr. Higgy teljes
szâvedbål. Ha ott èlsz, akkor meghalsz. Fogadd el Jázus
Krisztust, ás gyãgyulj meg. Hiszel Benne? Akkor àllj fel a
làbaidra a hordàgyrãl, ás fogadd el Jázus Krisztust.
424 Hànyan hisztek itt Benne, ebben a percben? [A gyèlekezet
mondja, “Amen.”_Szerk.] Hisztek teljes szâvetekbål?
[“Amen.”] Akkor àlljatok fel mindnyàjan most azonnal.
Àlljatok fel. Most sajàt mãdotokon, ahogy imàdkozni
szoktatok, tegyátek rà kezeiteket valakire mellettetek.
425 Hol van Brown Testvárnå? Itt èlt, ás ebben szenvedett.
Valamelyik nap felhâvott engem, ás nem tudta felemelni a
kezeit. Làttam, hogy a váráben volt valami baj. Amikor
talàlkoztam vele a màsik nap^Cukorbetegságe volt. Hol van
å? Dauch asszonynyal volt itt az elåbb. Rendben, Brown
Testvárnå. Ma este, azt akarom, hogy teljes szâvedbål higgy.
Tudom, hogy tudod mi a bajod, de azt akarom, hogy higgy. A
kãrhàzbãl jättál ki, hogy itt lehess, hogy imàdkozzanak árted.
Most án imàdkozom árted. Higgy. Egászságes leszel.
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426 Margie, legyen hited Istenben. Meg fog szènni, ápp most.
Váge lesz. Az Çr meg tudja gyãgyâtani a cukorbajt, ás meg
tudja a gyomrodban lávå betegságet.

427 Most mindenki tegye rà kezeit a màsikra, ás csak tartsàtok
ott egy percre. Csak tegyátek kezeiteket egymàsra, tartsàtok^
Làtjàtok, tizenegy ãra lesz, ás sok embernek mág utaznia kell
Tennesse-be ás màs helyekre.

428 Az biztos, hogy az Çr Isten bizonyâtott. Mit làttatok ma
este? Egy embert làttatok, vagy Jázust làttàtok, Jázust, Aki
megeråsâtette az å Igáját?

429 Ezek a zsebkendåk itt fekszenek, ás amâg ez a kenet rajtam
van, án ràteszem kezeimet ezekre a zsebkendåkre, imàdkozva,
hogy a Mindenhatã Isten^ Azt mondtàk, “Pàl testárål
zsebkendåket, vagy kätányeket vittek el.”

430 Itt vannak azok, akik halottak voltak, ás fel lettek
tàmasztva. Ott vannak azok, akik balesetet szenvedtek,
ässzetärtek, ás meggyãgyultak. Van egy^

431 Làtom Wilson asszonyt itt àllni, aki nem rág halàlos
várzásben szenvedett, TBC-ben, ávekkel ezelått. Ma este itt
van, az orvosok csak ãràkat adtak neki. Å itt àll ma este.

432 Mindenfelá itt, bánàk, vakok, nyomorákok, tolãszákekben
ás minden ilyen, ás ma este çgy àllnak, mint álå trãfeàk. Miárt?
Jázus Krisztus ál, Å ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká.

433 A fárfi, aki ápp bizonysàgot tett az elåbb, rãla, ott lent,
akinek epilepsziàja volt, hosszç áveken àt, ás minden, ás ápp
egyszer az ässzejävetelen. Ás ez màr çgy hçsz áve tärtánt; azãta
egyetlen rohama sem volt. Ez egy a tâzezrekbål.

434 Å a gyãgyâtã. Àmen. Å gyãgyât. Most ne izguljatok. Csak
egy gyermeki hittel fordâtsàtok el szemeiteket a Kàlvàriàra.
Zàrjàtok be szemeiteket, ás felejtsátek el, hogy ebben a
Tabernacle-ban vagytok. Zàrjàtok be szemeiteket, ás
felejtsátek el, hogy bàrki van kärèlättetek, ás názzetek Jázusra,
ás làssatok. Názzetek Jázusra most, ás áljetek.

Fel van jegyezve az Igáben, hallelujah!
Csak annyi, hogy mi “názzènk ás álènk.”

Ãh, “názz ás álj,” testvárem, álj,
Názz most Jázusra ás álj;
Fel van jegyezve az Igáben, hallelujah!
Csak annyi, hogy “názzátek ás áljetek.”

435 Zàrjàtok be szemeiteket emberek felá. Zàrjàtok be
szemeiteket a kärèlättetek lávå dolgokra. Ás názzetek a ti
hiteteken àt, Jázus Krisztusra, ás tudjàtok meg, hogy, “Å
megsebesâttetett a ti vátkeitekárt; az Å sebeiben gyãgyultatok
meg.”
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436 Çr Jázus, amint ezek az emberek imàdkoznak, ás kezeiket
egymàsra tetták. Ás mi^felismerjèk, hogy az álå, feltàmadott
Jázus Krisztus Jelenlátáben àllunk, Aki a Szent Szellem
formàjàban van, ás felfedi nekènk szâveink titkait, ismerteti
velènk vàgyainkat, ás megâgári nekènk, hogy megadja
vàgyainkat, ha csak hiszènk.

437 Fárfiak ás asszonyok egymàs kezeit fogjàk. Imàdkoznak,
mert mi az Isten Orszàgànak tàrspolgàrai vagyunk. Mi Jázus
Krisztus tàrstestvárei, testvárnåi vagyunk.

438 Ás, Sàtàn, mi az Çr Jázus Nevánek kihâvàsàban jävènk
ellened. Å a Kard. Å az Egyetlen, Aki elvàgja a betegságet. Å
az Egyetlen, Aki elvàgja a kátelkedást. O a Hãdâtã. Most mi
kihâvunk táged, a Jázus Krisztus Neváben, hogy gyere ki ebbål
a nápbål, Sàtàn!

439 Az Isten Igáje ki van nyilvànâtva. Az kärèlmetál elveszi a
kátelyt, elveszi a betegságet, ás täkáletes szabadulàst hoz.
Imadkozunk, hogy a Szent Szellem szàlljon rà erre a nápre, ás
adja meg nekik a hit ereját, hogy higgyák el, hogy a mindenètt
jelenlávå Krisztus Jelenláte most itt van. Add meg, Urunk.

440 Elutasâtok minden betegságet. Elâtálek minden kãrt.
Elâtálek minden hitetlenságet. A Jázus Krisztus Neváben
kárem, hogy a Szent Szellem tàmogassa azt, amit mondtam, ás
säpärjän àt ezen az ápèleten, ás szabadâtson meg minden
szemályt az Isteni Jelenlátben.

441 Emeljátek fel a kezeiteket most, ás dicsárjátek Åt.
Kihirdetlek benneteket egászságesnek, ás gyãgyultnak a Jázus
Krisztus Neváben! `
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