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Azonosítás

� ^amint az Igát olvassuk. Emlákezve, hogy ezutàn a
szolgàlat utàn ezen a dálutànon, valãszânæleg ti

visszamentek a ti gyèlekezeteitekbe, az esti szolgàlatra.
Megprãbàllak koràn elengedni, çgy hogy ti eltudtok menni.
2 Hallgassàtok. Ha án ebben a vàrosban lennák, kärèlätte,
ezekhez a gyèlekezetekhez jàrnák ide_ide itt. Án igazàn
tennám. Nem mondom ezt^Åk nem mondtàk nekem hogy án
ezt mondjam. Van itt náhàny remek ember, igazi testvárek. Ás
azutàn mindnyàjan käzèletek akik elfogadtàk Krisztust, ha
nekik nincs meg a ti nevetek, miárt nem keresitek fel åket, a
Keresztány keresztságárt, ás hagyjàtok hogy a Szent Szellem
keresztságáhez vezessenek titeket.
3 Ha nektek nincs egy gyèlekezetetek, nektek muszàly;
làtjàtok, szellemileg megfogtok halni, egyszeræen el fogtok
fogyni. Ás ha nektek nincs gyèlekezetetek, miárt nem mentek
ás beszáltek velèk, åk ärèlnánek nektek segâteni. Åk_åk_åk
testvárek Krisztusban, ás, åk, åk åråmmel segâtenánek. Nem
çgy van testvárek? [A lelkászek mondjàk, “Çgy van.”_Szerk.]
Egyszeræen nagyon ärèlnek nektek segâteni, ás segâteni titeket
tovàbb, megtenni mindent amit åk ártetek tehetnek. Jã,
hæságes ember, valaki aki årkädni fog a ti lelketek felett ás
gondoskodik rãlatok. Tegyátek azt meg.
4 Ás ha elfogadtàtok Krisztust, ás nekik nincs meg a ti
nevetek, valahol a szákben ti egyszeræen elfogadtàtok Åt, miárt
nem mentek hogy beszáljetek velèk a keresztságrål most, ás a
Szent Szellem keresztságárål. Tegyátek meg azt most. Isten
àldjon meg titeket.
5 Akarunk olvasni, ezen a dálutànon, a Fillipiek känyvábål, a
Fillippiek 2. rászát. Ás án az 5. verssel akarom kezdeni.

Az az ász legyen bennetek, mely volt Krisztus
Jázusban is:

Aki Isten formàjàban láván, nem tekintette
zsàkmànynak hogy Istennel egyenlå legyen:

Hanem Änmagàt megèresâtette, ás szolgai formàt
vett fel, ember kápmàsàra lett táve:

Olyan àllapotban talàltatott mint ember, megalàzta
magàt, engedelmes lett halàlig, mágpedig a
keresztfànak halàlàig.

Annakokàárt az Isten is felmagasztalta åt, ás adott
neki oly nevet amely minden náv fälätt valã:

Hogy a Jázus neváre minden tárd meghajoljon,
mennyeieká, fäldieká,^fäld alatt valãká:
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Ás minden nyelv vallja, hogy Jázus a Krisztus az Çr
az Atya Isten dicsåságáre.
Hajtsuk meg a fejènket egy pillanatra.

6 Urunk, mi Tehozzàd käzeledènk most a Szent Návben
amely_amely a Mennynek Neve, ás amelyrål a fäldän minden
csalàd nevezve van. Ás Å azt mondta nekènk amikor itt volt,
“Bàrmit kártek az Atyàtãl az Án Nevemben, Án megfogom
adni azt.” Mi csak egyszeræ emberek vagyunk, Urunk, de mi
azt igazsàgnak hisszèk. Hisszèk azt hogy amit kárènk
megkapjuk, mert ha a mi_a mi lekènk nem kàrhoztat minket,
ha nekènk nincs semmi rossz árzásènk arrãl amit tettènk, hogy
táves, akkor nekènk meg van ez a bizodalmunk, hogy Isten
meg fog hallgatni minket. Tehàt mi irgalomárt känyärgènk
ezen a dálutànon, mindannyiunkárt.
7 Ás most kárlek, hogy Te add meg ennek a vàrakozã
hallgatãsàgnak, most, minden szemály gyãgyulàsàt amely az
Isteni Jelenlátben van. Hadd legyen ez az egyik a legnagyobb
gyãgyâtàsi szolgàlatok käzèl mely volt nekènk valaha. Hadd
hogy valami tärtánjen, Urunk. Mi nem tudjuk hogy hogyan fog
az megtärtánni, vagy mi màst lehetne tenni, de imàdkozunk
hogy a Szent Szellemnek legyen meg a kiemelkedå helye ezen a
dálutànon, hatoljon be minden szâvbe ás minden ártelembe.
Çgy amint áppen olvastuk, “Az az ász legyen bennetek mely
Krisztusban volt.” Imàdkozom, Istenem, hogy amint làtjuk azt
hogy az egász lánynek az ász az irànyâtã tornya, mely minket
irànyât, ás az az ártelem mely volt Krisztusban, hadd legyen
mibennènk ezen a dálutànon. Ás Å mindig hitte az Igát. Ás
most legyen az Å Jelenlátánek egy nagy kiàradàsa mirajtunk.
8 Ás imàdkozom ezekárt a lelkászekárt, Uram, melyek ebben
a talàlkozãban egyèttmækädtek, hogy mindegyikèk
gyèlekezete nagy szellemi ás anyagi haszonban rászesèljän, az
å àllàsfoglalàsukárt, prãbàlva hozni az å nápèknek az
Evangáliumot, minden igaz mãdban ahogy åk tudjàk azt, Az
prádikàlva van. Ás imàdkozom, Atyàm, hogy Te àldd meg åket.
Ás az emberek becsèlják meg åket, tudva hogy_hogy åk azt az
å árdekèkárt teszik ás az Evangálium árdekáárt; hogy åk
cseráben, segâtsenek ás tegyák az å vàllaikat a kerákhez, ás
taszâtsanak azárt az Ègyárt melyet mi prãbàlunk elårehozni a
fäldän, az Çr Jázusárt.
9 Most, Atyàm, imàdkozunk hogy Te vedd az Igáket amint
olvastuk azokat, ás Te vagy a Te Sajàtmagad magyaràzãja, âgy
mi imàdkozunk, hogy Te magyaràzd Azt meg a mi szâveinknek
ma. Ás mikor eltàvozunk, ma, mondjuk çgy mint ahogy azok
akik jättek Emmausbãl, “Nem ágett a mi szâvènk mibennènk,
amint Å beszált nekènk az çton?”
10 Àldd meg åket, Istenem, mindezeket az çjjonnanszèletett
csecsemåket melyek most jättek Hozzàd. Imàdkozom, az å
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gyengád kis mãdjukon, hogy legyenek tàplàlva az Evangálium
åszinte tejável, hogy belenåjenek a Krisztus nagy termetábe,
hogy az Å szãszãlãi ás szolgài legyenek, hogy szolgàljàk Åt
ebben a nagy lealkonyulã korban melyben mi álènk most, az
esti Fányekben. Add ezt meg Atyànk. Mi Jázus Neváben kárjèk
ezt. Àmen.

Leèlhettek.
11 [Egy testvárnå màs nyelven beszál. Egy testvár ad egy
magyaràzatot_Szerk.] Àmen. Àmen. Án azt gondolom, hogy az
èzenet azárt adatott, hogy megvâgasztalja a szenteket, ás
felmagasztalja^buzdâtsa a fiatal megtárteket käzelebb jänni
Istenhez ás tovàbb folytatni a Hitben. Adjunk hàlàt az
Istennek.
12 Most án ezt a támàt akarom venni egy kis ideig. Nekènk
van, nem tudunk csak egy kis ideig beszálni, mert kärèlbelèl
ätszàz imajegyet adtunk ki, ás mindannyiukárt kell imàdkozni.
13 Tehàt án most teszem ezt hogy tudjak segâteni. Kâvàncsi
vagyok, hogy vajon az án hangomnak van-e visszhangja.
Hallotok engem hàtul, rendben, jãl? Án çgy hallom mintha ide
visszhangozna. Ás a mçlt este, az oltàrhoz hâvàskor, azt
gondoltam hogy lehet az az oka, hogy az emberek nem ártetták,
hogy annak egy visszhangzàsa van.
14 Most án ezt a támàt akarom venni ezen a dálutànon:
Azonosâtàs.
15 Most, bàrki, mi olyan napokban álènk amikor a
szemályazonosâtàs meg van kävetelve. Nem tudtok, hacsak nem
vagytok ismerve egy banktãl, nem tudjàtok bevàltani a ti
csekketeket kiváve ha van nektek valami amivel igazoljàtok
magatokat.
16 Án tudom, az án feleságem, å nem tud bevàltani egy
csekket. Mágis, amikor megkapjuk a csekkènket, mi betesszèk
a bankba. De å nem vàlthatja azt be, mert å nem vezet
jàrmævet, neki nincs tàrsadalmi biztonsàgi szàma vagy valami
amivel azonosâthatja änmagàt, âgy azárt ez neház dolog az å
szàmàra egy csekk bevàltàsa. Nektek kell hogy legyen valami
hivatalos szemályazonosâtàsotok, ás án gondolom hogy áppen
ez az idå az amelyben álènk mi.
17 Ha megfigyelitek, ha elmentek egy bizonyos felekezeti
gyèlekezetbe, mint a Metodistàba, Presbiteriànusba,
Lutherànusba, vagy bàrmelyikbe, nektek kell hogy legyen
valami amivel igazoljàtok magatokat ha beszálni fogtok.
Nektek kell legyen egy szemályi okmànyotok, vagy egy kàrtya,
vagy egy tagsàgi kàrtya, vagy valami magatokat igazolni, hogy
åk tudjàk hogy honnan jättetek ás mit fogtok annàl az
emelványnál mondani. Kell hogy igazolva legyetek. Ás_ás ez
azonosâtã korszak.
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18 Most minden ami a termászetben tärtánik az csak egy
tâpusa annak ami a szellemiben folyik. Mi szintán, a
Keresztány Gyèlekezet Änmaga, amely nem valamifále
felekezetbål van, hanem egy Termászetbål. Ez Krisztus
rejtályes Teste, ás Az igazolva van, szintán. Az igazolàsokat
hord. Jázus igazolta Änmagàt.
19 Ás most mi ezen a dálutànon beszálni fogunk az
azonosâtàsokrãl, a Biblia jellemáben. Mi fogunk, vagy
azonosâtsuk a mi jelenlegi àllapotunkat, ás a Biblia jellemeivel,
màs korszakokbãl.
20 Nos, mi szeretnánk náha tudni hogyan_hogyan náznánk ki
ha megprãbàlnànk a tèkärbe belenázni ás meglàtni hogyan is
názènk ki. Ez egy kis tärtánetre emlákeztet engem amit
hallottam egyszer, egy csalàdrãl amely mág valamikor
Kentucky-ban ált, ahonnan szàrmazom án, messze a
hegyvidákben ahol van^
21 Nos, az án nagymamàm szàztâz ávig ált, ás å soha nem
làtott täbbet mint egy autãt, ás azt megprãbàlva felvinni egy
äreg emelkedån, fel oda ahovà az enyámet vittem fel, majdnem
nyolc ãràba telt hat ás fál kilomátert megtenni; fatärzset
fektetve a patakba, ás dolgokat, hogy àtjusson. Å soha nem
làtott egy_egy_egy vonatot, vagy valami elág äreget. Amikor å
meghalt ávekkel ezelått, å emlákezett Lincoln Elnäk
meggyilkolàsàra, ás szàztâz ávig ált.
22 Ás sejtem hogy åneki soha nem volt hàrom vagy nágy pàr
cipåje, egász áletáben. Ás mintha most is làtom a kis äreg
nyomokat, mint egy kis mosãmedvenyomot felmenve a
forràshoz, reggel virradat elått; egy nagy äreg cádrus vädärrel,
abronccsal, rázabronccsal azon, vizethozni, hogy fåzzän. Az å
kicsi làbaival, egy äreg tæzhely elá èlt, âgy, nagy repedásekkel,
ás azok váreztek.
23 De amikor meghalt, karjaival kärèlälelt engem, az án
karjaimban tartottam åt ás sârtam, âgy imàdkozva árte. Az
utolsã szavait amit hallottam tåle, hogy mondott, ezek, “Isten
àldja meg a te kicsiny lelkedet most ás äräkká.” Án csak egy fiç
voltam akkor. De å ismerte Krisztust mint az å Megvàltãjàt,
noha nekik nem volt sok mindenèk a vilàg javaibãl.
24 Tehàt ebbål a tärtánetbål ez jän ki, hogy ezeknek az
embereknek soha nem àllt mãdjukban hogy egy tèkärjèk
legyen. Nekik nem volt egy sem, ás az apànak csak egy darab
volt egy_egy tèkärbål ás å fàra ràszägezte azt, hogy
megborotvàlkozzon, kint. Volt nekik egy kicsi fiuk, ás å^ez a
kis tèkärdarab, hàt, å soha nem volt kápes fel_fel jutni oda
ahol az volt, hogy megnázze änmagàt. Tehàt å a vàrosba jätt
meglàtogatni az anyjànak egy nåvárát, aki ässzehàzasodott egy
fárfival aki Indianàbãl jätt, ás azutàn ott laktak. Tehàt nekik
volt egy otthonuk, åk mindannyian^
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25 A rági-mãdi otthon szokàsa szerint, nekik volt egy egász
tèkärjèk az ajtãn, náha, amikor bementek a_a_a hàlãszobàba.
Nem tudom hogy vajon käzèletek valaki emlákszik-e azokara
az äreg ajtãkra, vagy sem, amelyen egy áletnagysàgç tèkär volt
tetåtål talpig az ajtãn.
26 Tehàt a kicsifiç, elárkezett az å nagynánje hàzàhoz, ás
kärbe futkàrozott mint bàrmely kisfiç, ás-ás åk figyelták åt. Ás
å-å elkezdett fel_felmenni a lápcsån. Ás, amint å ment, a
lápcså fokànàl, amikor a lápcså fokàhoz käzeledett, làtni
kezdett egy màsik kisfiçt megjelenni. Ás å megàllt ás názte a
kisfiçt. Persze, az volt^Integetett neki, ás az visszaintegetett.
Ás å käzeledett ás käzeledett, a kis pajtàst figyelve. Elåszär is,
kinyçjtotta a kezát. Kärèlnázett. A szèlei figyelták åt, mert å
ezelått soha nem làtott tèkrät. Azt mondta, “Hàt, az án
vagyok.”
27 Âgy án egyszeræen kâvàncsi vagyok, ma, hogy mi bele-e
tudnànk názni a Bibliàba, ás azt mondani, “Ez án vagyok,”
amint szeretnánk megtudni hogy melyik az, a Bibliàban melyik
jellemre hasonlâtunk. Ás vegyèk egyszeræen ezt egy kis szäveg
szàmàra most ás maradjunk ezzel egy kis ideig. Ás amint
belenázènk az Isten Igájábe, azonosâtsuk magunkat, mert Å
màsokat ad abban páldakánt arra amilyenek mi vagyunk. Most
emlákezzetek, hogy Isten elviszi az Å Szellemát^vagy elviszi
az Å emberát, de soha nem az Å Szellemát; Sàtàn elviszi az å
emberát, de soha nem az å szellemát. Tehàt názzèk meg vajon
mi azonosâthatjuk-e a mi jelenlegi àllapotunkat most a Biblia
jellemeivel. Nos, åk, a Biblia azt mondta, “Mindazok a dolgok
megtärtántek, rágen azokban a napokban, páldakánt a mi
szàmunkra.” Åk a mi páldàink.
28 A mi jellemènk formàlja rãlunk a kápmàst amilyenek mi
vagyunk, annak az áletnek a jelleme amely bennènk van.
29 Most vegyetek egy kicsiny áletnek a csâràjàt, ás ha az_ha
az egy_egy madàrnak a csâràja, az egy madarat fog
produkàlni. Ás ha egy_egy bçzànak a csâràja, az bçzàt fog
produkàlni. Egy kukorica csâra, kukoricàt fog produkàlni.
Làtjàtok, az álet amely abban van az formàlja annak a
jellemát.
30 Akkor mi ugyanazt a dolgot talàljuk, mint a ràk áletánál.
Làtjàtok, egy csâra, ràk csâra, az egy ràkot formàl. Az egy
gonosz álet. Egy daganat álete egy daganatot formàl, ás âgy
tovàbb.
31 Làtjàtok, mi, a mi jellemeink azàltal vannak formàlva ami
belèl van, bennènk, ás a mi kèlsånk csak kifejezi azt ami belèl
van. Amilyenek vagyunk, ahogyan jàrunk, nem szàmât hogy
mit mondunk, az áletènk hangosabban beszál mint a szavaink.

Ha azt mondanànk, “Án egy Istenben hâvå vagyok.”
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Ás án azt mondanàm, “Nos, te hiszed az egász Bibliàt?”
32 “Hàt, nem tudom.” Akkor, làtjàtok, a ti_a ti_ a ti
ajkaitok, pontosan a ti^a ti áletetek hangosabban beszálne
akkor mint a ti szavaitok.
33 Ha te azt mondod, “Án egy Keresztány vagyok. Án nem
vagyok hâve az olyan cselekedetnek^ás án hiszek mindent
amit Isten mondott, hogy Igaz.” Aztàn álsz egy akàrmilyen
fajta áletet ezek utàn? Làtjàtok, a ti_a ti áletetek hangosabban
beszál mint ahogy a ti bizonysàgotok.
34 Ás, tudjàtok, az az egyik legnagyobb akadàly, mely az Isten
Gyèlekezetánek van. A szeszcsempász, a szerencsejàtákos, azok
az emberek^mi_mi mindannyian tudjuk hogy melyik çton
haladnak, ás åk, maguk is tudjàk. De az a fickã aki
Keresztánynek vallja magàt, az az asszony aki Keresztánynek
vallja magàt, ás azutàn màsfále áletet ál, az a legnagyobb
megètkäzás ami kint a vilàgnak van, amely_amely_amely a
kèlvilàgban van, akàrhol. Az rosszabb mint bàrmi amit a vilàg
produkàlni tud, az a szemály aki feltehetåen egy Keresztány ás
azutàn valami màst ál, attãl eltáråt. Hazudik, lop, csal, ás
olyan dolgokat tesz amit neki nem kellene tenni, az egy
kátságbevonàs az å bizonysàgànak, amikor vesztek embereket
melyek azokat a dolgokat teszik ott. Ás åk az å^A mi
jellemènk formàltatva van ott bent az az álet àltal amely van
bennènk.
35 Most mi mondjuk, “Jázus jätt hogy megmentse azt aki el
volt veszve.” Ez az amit Å tett. Ás most kellett lenni
valaminek, hogy megmentse ezt az elveszettet, tehàt annak egy
màs jellemnek kellett lenni mint annak aki el lett veszve. Igy
mi megàllapâtsuk azutàn, mikor Isten lenázett erre az Å
teremtmányáre, melyet Å alkotott^az Å^ennek a fäldnek
jellemeire; az Å szeretå jelleme, Åmaga, volt beleformàlva
Jázus Krisztus Szemályábe, hogy a vilàg Megvàltãjàvà legyen.
Å^Ez azárt lett táve, hogy megtudja fizetni a halàlárt a
bèntetást miártènk, ás hogy megvàltson minket. Az bizonyàra
betältätte a Jànos 3:16-ot, làtjàtok, mert “Isten,” nem màs
szemály tehette azt. Jázus nem lehetett senki màs. Nem volt
semmi màs jellem sehol mely produkàlni tudott volna olyan
egy Szemályt mint Jázus Krisztus, hanem csak Isten Änmaga.
36 Most nem volt semmi a Mennyben, amely megtehette volna
azt. Tudjàtok, Jànos belenázett a_a Känyvbe ott, a Bibliàba,
azt talàljuk hogy å làtta hogy nem volt senki a fäldän aki máltã
lenne venni a Känyvet, a Megvàltàs Känyvát, ás nem volt senki
máltã a Mennyben. Senki aki a fäld alatt volt, vagy bàrhol,
nem volt kápes vagy máltã hogy vegye a Känyvet, megnyitni a
Pecsáteket, vagy mág csak Arra rà názni se. Ás å sârt, mert
ebben a Känyvben volt a Megvàltàs Känyve, az å sajàt neve
volt abban, ás senki nem volt máltã.
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37 Ás azutàn egy a vánek käzèl azt mondta, “Ne fálj, mert a
Jçda Tärzsánek Oroszlàna gyåzätt, ás Å máltã.
38 Jànos odanázett akkor hogy meglàsson egy_egy Oroszlànt,
ás egy Bàrànyt làtott, ás annak egy megäletett Bàrànynak
kellett lennie. Az egy várzå Bàràny volt. Å azt mondta hogy Az
vártål volt telve, mert, “Az egy megäletett Bàràny volt.” Ás egy
megäletett bàràny váres, termászetesen. “Ás megäletett a vilàg
alapâtàsa ota. Å jätt ás vette a Känyvet.” Nem volt senki màs
aki megtehette volna.
39 Mert, ha ti palàntàltok valami olyant mint egy bogàncsot a
fäldbe^ Käzèletek az Arkansas-iak tudjàk hogy mi az a
bogàncs. Ás tegyátek azt a fäldbe, nem vàrhattok egy
bçzatermást abbãl aratni. Nem, nem vàrhattok. Tehàt ha
vesztek egy bogàncsot ás beleteszitek azt egy^ás
keresztezitek azt maszlaggal, nektek mág mindig nem lenne
semmitek. Làtjàtok? Ás, làtjàtok, semmilyen màs jellemet nem
produkàlna az, hanem csak azt ami abban van, gonoszat a
gonoszbãl.
40 Tehàt szèkság volt valamire ami nem volt gonosz, amely
egy olyan jellemet produkàlhatott mint Jázus Krisztus. Ás az
Isten volt az Å teremtmányáre lenázve, ás az Å Sajàt szeretå
jelleme; làtva azt az elveszettet, mágis az Å kápmàsàba, az Å
dicsåságáre alkotva. Ás làtva azt az elveszettet, az Å Sajàt
szeretete tervezte Jázus Krisztust. “Isten çgy szerette a vilàgot,
hogy az Å egyszèlätt Fiàt adta.” Ez Isten szemmellàthatãvà
táve Änmagàt, nem valamely màs szemály, hanem Å Maga egy
test formàjàban, hogy megvàltsa ami el lett veszve. Nem csoda
hogy mennyire szomorç kellett hogy legyen, amikor Isten
lenázett a fäldre ás szomorçvà tette Åt az, hogy embert
alkotott.
41 Egyszer, án_án kázenfogva az án kislànyomat, ás fent
voltunk Cincinnati-ba, az àllatkertnál, ás mentènk le vágig, az
àllatokat názve, ás hallottam egy nagy làrmàt lent a_a_a
ketrecek alatt ahol olyan àllatok voltak mint a farkasok ás
tigrisek ás âgy tovàbb. Lesátàltam oda. Ás volt ott egy ãriàsi,
nagy kalitka, ãh, meglehet hogy olyan magas mint ez a
mennyezet. Ás åk hoztak áppen egy sast, náhàny, ãh, náhàny
háttel azelått kintrål a^ás fogsàgba tetták åt. Án soha nem
áreztem annyi sajnàlatot mint azárt a szegány pajtàsárt. Ás å
visszamenne^Å egy nagy madàr, ás itt volt å egászen
kalitkàba zàrva valami àltal amit ember kászâtett, csapdàba
ejtette, ás egy kalitkàba tette åt.
42 Ás az a nagy fickã, várzett az å feján, å egy nagy ráti sas, az a
nagy fehárfeje; ás_ás az å szàrnyai, az ässzes toll le lett tärve
azokrãl âgy. Ás a szegány äreg fickã az å hàtàn fekèdt; szemeivel
fàradtan, kärèlnázve. Felkelt, visszament a kalitka màsik
oldalàhoz, ás a mennyek felá názett. Az az ahonnan jätt å.
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43 Å egy mennyei madàr. Nincs semmi ami tudnà Åt kävetni.
Egy hája szátbomlana, megprãbàlva kävetni åt. Semmi nem
tudja azt a sast kävetni. Ás å annyira magasra megy, a szemei
arànyossàgban vannak a magassàgàval ás làthassa hogy mit
csinàl amikor fent van ott. Mi jãt tesz az feljutni oda ha nem
tudjàtok hogy mit csinàltok?
44 Tehàt Isten az Å prãfátàit a sasokhoz hasonlâtotta, akik
elåre làtnak dolgokat mielått azok megtärtánnek.
45 Ás án figyeltem åt amint várzett, ás a hàtàn fekèdt âgy
felfele názett. Az az ahovà tartozott å, de az ember kalitkàba
zàrta åt. Azt gondoltam, “Milyen szànalomramáltã làtvàny!”
Nekiindult, ás repèlt, csapkodott a nagy szàrnyakkal ás
egyszeræen beledäfte a feját azokba a korlàtokba, ás visszaesett
a padlãra ismát. Ott fekèdve, kimerèlten, ás kärbenázett âgy; a
mennyekbe názve ahol å szabad volt, fent ott, egykor, ás most
egy kalitkàban.
46 Ott àlltam ás sârtam. Kâvàntam hogy åk adnàk el nekem azt
a dolgot, án szabadon engedtem volna åt. Làtni valamit
kalitkàba zàrva! Ha az egy embert kásztet, aki szereti a
szabadteret, ahogy án szeretem a szabadteret, ha_ha az egy
embert sâràsra kásztet, rànázve arra, ás az egy
szànalomramáltã làtvàny volt.
47 De, ãh, hadd adjak nektek egy mág szànalomramáltãbb
làtvànyt, làtva fárfiakat ás asszonyokat akik Isten kápmàsàrà
lettek alkotva, hogy az Å jellemát hordjàk, mágis dolgokba
bezàrva, ás bezàrva a vilàg csapdài àltal. Làtva egy gyänyäræ
fiatal hälgyet az utcàn lefelá jänni, olyan egy_egy_egy
igazi^åt_åt^egy olyan csinos asszonyt, ás az å csinos haja
mind levàgva; làtva az å arcàt azzal a_azzal a^Egy csinos
formàs arc, annyi sok festákkel azon, nem is tudjàtok
megmondani hogy mihez hasonlât å. Çgy náz ki mintha el lenne
fekályesedve, káksággel az å szemei alatt, ás_ás a szemek çgy
náznek ki mint egy gyâk, vagy egy farkas, vagy valami ahhoz
hasonlã. Ás làtva åt olyan ruhàban amelyben mág az_az å
hàlãszobàjàban sem szabadna rajtakapni, mágha az ajtã be is
van zàrva, olyannal rajta, ás å kint az utcàn mutogatja magàt
çgy. Ás làtva az Isten fiait, akiknek fel kellene ismernièk azt
mint az å testvárnåjèket, kint az utcàn, fètyèlnek ás
megprãbàlnak belekätni, elvinni åt rossz szàndákkal. Ez egy
szànalomramáltã làtvàny, làtva hogy a Sàtàn kalitkàba zàrta
az emberi fajt.
48 Semmi nem tudta megmenteni azt hanem csak egy Jellem
ami gyåzni tudott mindannak ellenáre. Hogy, hogy abban nem
volt semmi, ás Az a Mindenhatã Isten tiszta Forràssàbãl kellett
hogy jäjjän.
49 Az a csinos, kicsi hälgy aki lehetett volna egy_egy igazi,
kis kiràlynåje valamely kis, fàradt prádikàtornak, aki bejåve
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älbeveszi, kärèläleli ás_ás lecsendesâti, semmi nem tudja azt
pãtolni. Az egy fárfi rásze. Nincs káz amely megtudna árinteni
táged çgy, amikor fàradt ás elnyætt vagy, hanemcsak egy igazi
kedves, gyengád feleság aki megárt. A fárfi tudja azt.
50 Ás làtva åt kint çgy, å egy kalitkàba van amelybe
Hollywood tette åt. Ás_ás sokszor azok az asszonyok
Keresztányeknek valljàk magukat, ás kãrusokban ánekelnek,
de teljesen kalitkàba zàrva egy szellemmel melyet åk nem
làtnak. Szàmukra nem szèkságes, hogy megprãbàld
figyelmèkre hozni azt, çgy làtszik az csak rosszabodik ás
rosszabodik. Làtjàtok? Ott vannak åk, egy modern Jázabel
sátàlva az utcàkon. Ás å azt mondja, “Ártásedre adom, án
ehhez tartozom, ás án^” Làtjàtok, àllandãan, az_az a dolog
ahovà å tartozik elvàgta_elvàgta åt az Álet eråforràsàtãl.
Amikor å azárt szèlett, hogy egy kicsi kiràlynå legyen
valamelyik fárfi szàmàra, vagy valamelyik fárfi amely azárt
szèletett, hogy Istennek egy_egy_egy fia legyen, ás elgondolva
hogy mi tärtánt velèk, ãh, az egy szärnyæságes dolog.
51 Azutàn, làtjàtok, Isten lejätt, ás az Istennek a jelleme
Krisztus volt. Å, Å volt a visszatèkräzás. Å Isten volt, làthatãvà
táve. Figyeljetek, Isten làthatãvà táve.
52 “A kezdetben volt Isten.” Å mág nem is volt Istem akkor.
Nem. Isten az egy “imàdat tàrgya.” Egyetlen dolog amely Å
volt, az az Äräkkávalã. Ás Åbenne tulajdonsàgok voltak, ás
azok a tulajdonsàgok gondolatok voltak. Ás azok a gondolatok
kifejezådtek Igáknek, ás az Ige volt szemmellàthatãvà táve.
53 Mi ez? Ez az egász Isten, árzákelhetåvá vàlik, ás ti egy rásze
vagytok Istennek. Ás Jázus jätt megvàltani azokat akik a Bàràny
Álet Känyváben voltak, a vilàg alapâtàsa elått. Ez volt Isten
gondolataiban, ás az az amit Å jätt megvàltani. Ás azok, mihelyt
Az megárintette åket, azok làtjàk Azt, mert az Álet ott bent van.
54 De ha az Álet nincs ott bent, akkor mit tehetnek åk?
Làtjàtok? Åk nem làtjàk Azt. Åk soha nem fogjàk làtni Azt.
Làtjàtok?
55 Ás az egász dolog amint Jázus mondta, “Azon a napon,
tudni fogjàtok, hogy Án az Atyàban vagyok, az Atya
Ánbennem; Án bennetek, ás ti Ánbennem.” Az egász dolog az
Isten, anyagivà vàlik. Mint egy fárfi ás feleság eggyá vàlik,
egyèttesen, Isten ás az Å Gyèlekezete Eggyá vàlik.
56 Nos, az igányelt valamit hogy azt a elesett asszonyt
megvàltsa, amely Ávàban volt àbràzolva, amikor å elesett.
“Àdàm nem csalattatott meg, de az asszony megcsalattatvàn
bènbe esett.” Adàm tudta azt hogy hibàzott; az asszony nem
tudta. Az az oka^
57 Án nem sártem a ti árzelmeiteket, de tudjàtok hogy án
mindig kiàlltam azárt. Án nem egyezek az asszony
lelkászsággel, mert nem çgy volt szànva hogy legyen. Làtjàtok,
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å a gyengább edány. Most azt talàljuk hogy ez az asszony be
volt csapva valakitål aki az Igát idázte neki, ás csak
eltávesztette Azt egy picit, ás az az ami az ässzes bajt okozta;
ez az oka hogy Pàl azt mondta, “Legyen csendben a
gyèlekezetben, nem engedem meg neki hogy beszáljen,” ás âgy
tovàbb. Most figyeljetek.
58 De, názzátek, minden ami van, megmutatva van tipusnak
bemutatàsàn keresztèl, mint az egász Biblia, Isten ässzejän egy
megvàltott Felesággel, egy Menyasszonnyal amely Istennek
volt az Å elmájáben a vilàg alapâtàsa elått. Azok voltak az
Istennek tulajdonsàgai kimutatva. Ás most egy jellemet
kászâteni amely megvàlthatja ezt az asszonyt, annak
nagyobbnak kellett lennie mint az asszony, hogy megvàltsa åt.
Ás megfigyeltátek valaha^Án_án^ez lehet^
59 Most ahogy náhànyan az án Ärmány testváreim käzèl
vannak, egy_egy tantátel amely a tärvány betæjáhez
ragaszkodik, nem ártenek egyet ezzel, csak hadd hogy^
Bocsàssàtok meg nekem egy pillanatra, hogy megtudjam
vilàgosâtani ezt. Ha Å a Megvàltã^Án nem mondom ezt most
azárt hogy megsártsek, vagy hogy kèlänbäzzek; án nem
prádikàlok tantátelt, de hadd kárdezzek tåletek valamit.

60 Ha Å egy Megvàltã, Å jän, a megvàltàs az “felvenni azt ami
leesett,” visszavàltani egy helyhez ahol volt az a kezdetnál,
tehàt senki màs nem lesz felváve hanem csak azok akik az Å
gondolataiban voltak a kezdetben. Å jätt megvàltani, nem ezt
az àgyçtälteláket amelyet làtunk käräs-kärèl Keresztányeknek
vallva magukat; hanem azt jätt megvàltani, aki Isten
gondolatàban volt a kezdetben. Ez a täbbi csak valami ami
keveredett kärbe, hogy kimutassa a Szobrot. Làtjàtok? Ez
csak^az egy_az egy kert, egy viràgoskert. Az a maga rászát
jàtsza. De a Szobor az amit làtni akarsz, Krisztus Szobràt,
amely Isten volt kimutatva a fäldnek egy Emberi formàban.
Àmen! Az az a Szobor amit làtni akartok. Az az Egy. A täbbi
csak kiegászâtå rászek, làtjàtok.
61 Most, ez visszatèkräzte az Å szeretå, nemes jellemát, Isten
visszatèkräzve egy Emberben, Krisztusnak nevezve. Å volt az
egyetlen aki megtehette ezt. Nem volt màs jellem a Mennyben
aki megtehette ezt, làtjàtok, Isten volt. Å volt a bænnálkèli
termászet. Å volt az Ige, Isten bænnálkèli termászete. Å volt az
Ige kifejezve. Ami valãban, az Ige volt a kezdet.
62 Ás ha ti az Álet Bàràny Känyváben vagytok, ti voltatok
Isten kifejezáse gondolatàbãl. Å làtott titeket ás làtta a ti
vàgyatokat, mielått valaha mág egyetlen atom is lett volna,
vagy bàrmi màs, ás ti vagytok az Å gondolata amely Igává
lett, ás kifejezådätt abban ami ti vagytok most. Àmen. Az az
Isten, bennetek, visszatèkräzve Krisztust ma. Ártitek mit
mondok?
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63 Most remálem hogy az nem avatkozik be semmibe, làtjàtok,
ás nem akarnák mondani semmit ami ellentátes azzal amivel
tanâtva voltatok.

64 De csak azárt, hogy megártsátek hovà akarok jutni ezzel,
egy visszatèkräzás, ti azonosâtva kell hogy legyetek. Ás ha
vagytok, ás az Isten gondolatàban voltatok a kezdetnál,
làtjàtok, ás az Å visszatèkräzådáse voltatok itt a fäldän,
akkor ti a Mennyeirål fogtok tançbizonysàgot tenni, ás
ugyançgy ahogy Å is tançbizonysàgot tett a Mennyeirål. Ás
amikor Å feltàmadt a sârbãl, ás egy test adatott Neki; mi,
amikor feltàmadunk, lesz egy testènk mint az Å Sajàt
dicsåságes teste.

65 A feltàmadàs biztos. Ez egy biztosâták, ás nekènk meg van
ennek a zàloga most, amint a Szent Szellem bejän ás azonosât
bennènket mint Istennek megvàltott szemályát. Àmen! Amikor
megkapjàtok a Szent Szellemet, ti el vagytok pecsátelve amâg
az utazàsnak váge van. Az a Jel ami nektek van, ami mutatja
hogy a ti_a ti viteldâjatok ki lett fizetve. Ti egy megvàltott
jellem vagytok. Sàtànnak nincs dolga veletek, semmi dolga.
Csak vegyátek fel a ti Jeleteket ás mutassàtok meg neki, “Az án
gyãgyulàsom ki lett fizetve. Az án utazàsom a Dicsåságbe ki
van fizetve.”

66 Egy Jel az amit hasznàltok utazàskor egy buszvonalon,
vagy egy repèlågápen. A jegyetek a ti jeletek. Làtjàtok?

67 Vegyátek a ti Jeleteket; ti meg vagytok vàltva; az Àldàs, a
Szent Szellem. Ás ha Sàtàn megprãbàl valamit ràtok nyomni,
csak mutassàtok Ezt. Az a ti azonosâtàsotok. Àmen. Ti
azonosâtva vagytok a Krisztus feltàmadàsàban. Ti azonosâtva
vagytok az Å halàlàban amikor meghaltok; azonosâtva vagytok
az Å feltàmadàsàban. Ás azon àltal, Az azonosât titeket, hogy ti
Åvele voltatok a vilàg alapâtàsa elått, mert ti meg vagytok
vàltva, azaz “visszahozva.” “Mindent amelyet az Atya Nekem
adott fog jänni, ás senki nem jähet hacsak Å, az Atya nem adta
azt, làtjàtok, a kezdetben.”

68 Most figyeljátek, Å volt bæn^bænnálkèl, hogy a bænäs
helyát elfoglalja, az ellenszer. Å bænnálkèl volt, hogy a
bænäsäket megvàlthassa. Isten volt kifejezve Åbenne, ás
alaposan azonosâtotta Änmagàt Åbenne. Most figyeljetek.

69 Te azt mondod, “Branham Testvár, azt mondtad hogy,
‘Isten azonosâtotta Änmagàt?’” Å azonosâtotta.

70 Nos, “A kezdetben,” Szent Jànos 1. mondta, “volt az Ige, ás
az Ige Istennel volt.” Nos egy Igánek egy gondolatnak kell
lennie mielått az egy Ige, mert az Ige egy gondolat kifejezve.
“A kezdetben volt az Ige, ás az Ige Istennel volt, ás az Ige Isten
volt,” làtjàtok, “Isten volt. Ás az Ige, az Ige, testtá lett ás lakott
mi käzättènk.”
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71 Azonosâtva hogyan? Most a Zsidãk 4, làtjàtok, “Az Isten
Igáje álesebb hatãbb mint egy kátálæ kard, kettávàg,” vàg
elåre is hàtra is, “kettávàg, ás megâtáli a gondolatokat ás a
szâvnek indulatait.” Ás amikor Å azt tette, az az ahogyan a
prãfátàk azonosâtva voltak, mert åk^Isten beszál ás
elmondja nekik egyszeræen azt ami helytelen ás hogy mi
tärtánik. Làtjàtok? Az az azonosâtàsa az ãra Igájánek, meg
láván nyilvànâtva.

72 Å volt az Isten Igájánek teljesságe, mert Å volt az Istenság
teljesságe testileg. Å Isten volt emberi formàban, ás Istenre volt
szèkság hogy egy olyan jellemet kifejezzen. Ás azutàn azt a
szeretetremáltã áletet el kellett venni Åtåle, hogy Å
megvàlthassa ezeket akiket Isten elåretudàsa làtott a
kezdetben, melyek az Å gondolatai voltak rãlatok ás rãlam.
Jázus jätt megtenni azt; az Å täkáletes áletát kellett
felàldoztatni, hogy megvàltsa azt a szemályt. Azutàn, ha åk
megvannak, ás ti az Istennel voltatok az Å gondolataiban a
kezdetben, hogyan tagadhatjàtok az Å Igáját igazsàg láván,
amikor ti az Å Igájánek rásze vagytok. Àmen. Biztosan. Egy
alaposan igazolt, ott azzal nem lehet távedás. Å azt mondta,
“Nem Án cselekszem a munkàt, az az Án Atyàm amely Bennem
lakik.”

73 Most megàllapâtsuk hogy a nap nagy kavarodàsàban, az
emberek, az Isten megártásáben, “Isten hàrom szemályben
van?” Isten, az Istennek hàrom tulajdonsàga, mint hàrom
tisztság: Isten felettènk, a Szent Szellemben fent ott, egy
Tæzoszlopban; Isten testtá lett ás käzättènk lakott, egy Ember
akit megtudtunk árinteni ás fogni; most Isten a Gyèlekezetben.
Isten felettetek; Isten veletek; Isten bennetek. Làtjàtok,
ugyanaz az Isten, hàrom kèlänbäzå megnyilvànulàsban, de
ugyanaz az Isten mindig.

74 Jegyezzátek meg, hogy ne legyen semmi távedás. Az Å
bænnálkèli Termászete kifejezte Isten Igáját. Ás az egyetlen
mãd hogy ti valaha kápesek legyetek kifejezni az Isten Igáját,
hogy higyjátek Azt ás figyeljátek Azt cselekedve mägättetek,
nektek meg kell hogy legyen az a bænnálkèli Termászet amely
az Istentål jän. A vilàg alapâtàsa elått, ti elvoltatok ismerve
Åvele. Mielått az Ige valaha kifejezheti Magàt rajtatok
keresztèl, szèkság van egy bænnálkèli Termászetre, hogy
megtehesse azt.

75 Annyira, amâg, Å volt az Ige teljesságben. Az Isten Igáje
olyan szabadon folyt Rajta keresztèl hogy mág mondhatott egy
Szãt is, s az alkotott. Làtjàtok, az megmutatta hogy Ki volt Å.
Ki tud alkotni, hanem Isten? Làtjàtok, Isten az egyetlen alkotã
amely van. Ás Å annyira täkáletesen harmãniàban volt, Å ás az
Ige olyan täkáletesen egyètt volt, amâg Å alkotott, mág azt is, Å
meg az Ige egy láván.
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76 Semmi màs termászet nem tehette volna azt. Semmi màs
termászet nem tehette. Semmi jellem, semmi a Mennyben,
semmi màs, nem tehette volna meg azt hanem csak Å, mert Å
volt annak a Jellemnek a kezdete, Megvàltã! Az Angyal nem
szèletett meg egy Megvàltãnak; Å egy Lánnyá volt alkotva
hogy imàdja Istent, nem egy Megvàltãvà. De Istenben volt egy
Megvàltã. Egy käzänságes asszonytãl szèletett käzänságes
ember nem lehetett egy Megvàltã, mert az å termászete testi.
De Isten volt szèkságes arra, Sajàtmaga! Àmen. Án_án
remálem hogy làtjàtok ezt. Názzátek, az volt a kifejezás, hogy
egy olyan Jellemet szemmellàthatãvà tegyen mint az. Mert a
täbbi, az egy elesett jellem volt; semmi nem megvàltã kápes. Az
angyalok nem azárt voltak alkotva. Az ember egy elesett jellem
volt. Názzátek, hogyan tudott ez az ember^
77 Názzátek, megmutatva hogy ezek azok amire Å gondolt, az
Å gondolatai a mai Keresztány, a vilàg alapâtàsa elått valã
gondolatai. Most emlákezzetek, “Az ember, amikor bænben
szèletett, vátekben fogantatott, hazugsàgokat szãlva jätt a
vilàgra.” Çgy van az? [A gyèlekezet, “Àmen”_Szerk.] Nincs
semmi åbenne egyàltalàn. Tehàt, làtjàtok, ha å az Isten
gondolatàban volt amikor å a vilàgra jän, å azárt jän (Isten
gondolatàban a kezdetben) hogy kimutassa az Å tulajdonsàgàt.
Kävettek? [“Àmen.”] Azutàn jätt Jázus hogy száttärje a
fellegeket, hogy a tulajdonsàg kimutathassa änmagàt. Àmen.
Ez az. Å az Isten kifejezett Igáje. Most, semmi màst nem
nyilvànâthatott meg; a täbbi jellemek mind elestek. Akkor,
làtjàtok, hogy mit jätt tenni Jázus, visszahozni azokat a
jellemeket? Nem, nem, åk bænben szèlettek, vátekben
fogantattak.
78 Å jätt mint egy Megvàltã. Ás bàrmit megvàltani, az
“visszahozni.” Àmen. [Branham Testvár kettåt koppant a
szãszáken_Szerk.] Visszahozni azt!Az Isten gondolata volt, te!
Gondolkozzatok! Ti kicsik, án a kicsi; senki a vilàgon nem
vehette volna az án helyemet, senki nem veheti a tiáteket. Te
egy Keresztány láván ás a Szellemmel betältve, Isten, mielått a
vilàg alapâtva lett, làtott táged ás ismerte minden
jellemvonàsodat ami van neked, làtjàtok, ás Jázus jän hogy
visszahozzon titeket. Ez az amiárt Jázus itt volt, a Megvàltã, az
emberi test, hogy visszhozzon titeket. Az kellett hogy jäjjän,
hogy emberi legyen, mint egy Megvàltã, megmutatni az Å
tulajdonsàgait mint Megmentå, jätt hogy titeket megvàltson ás
visszahozzon benneteket ahonnan jättetek. Ti voltatok^
79 Amikor megkapjàtok az Äräkkávalã Áletet, egyetlen
formàja van az Äräkkávalã Áletnek. Ez a gäräg szã Zoe. Igy
van, testvár? [A testvár mondja, “Igen.”_Szerk.] Zoe, “Isten
Sajàt Álete.” Tehàt te, egy fia láván, te annak az Áletnek
rászává vàlsz. Igy az Álet amely van benned, Az soha nem
kezdådätt ás Az soha nem vágzådhet. Gondolkodjatok errål.
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Annak nem lehet váge, mert bàrmi ami Äräkkávalã az soha
nem kezdådätt. Az Álet amely van benned soha nem
kezdådätt, azaz, ha neked Äräkkávalã Áleted van. Ás az Isten,
mert te az Å gondolatàban voltàl Äräktål, ás most az
kifejezådätt itt egy emberi formàban az Å dicsåságáre. Jázus
eljätt megvàltani azt, a Fiç láván, az Isten teljesságánek kellett
eljännie ás azzà vàlt. Az Istennek bænnálkèli jelleme tette azt,
hogy Å megvàlthassa ezeket a màsik gondolatokat melyeknek
Hozzà kellett jännièk, hogy egy Feleságet alkossanak.
Làtjàtok mit akarok mondani? Ãh, ez egy dicsåságes tärtánet!
Mi nem^nem kellene arra a támàra tárnènk, mindenesetre.
Menjènk tovàbb. Rendben van.

80 Figyeljetek, “teremtetett.” Isten, Isten folyt Rajta keresztèl
áppçgy mint a_a szál fçjna keresztèl egy_egy ápèleten, vagy
mint a vâz folyik le egy folyãn, mág Neki megvolt^Å ás az Ige
Egy láván. Semmi màs jellem nem tehette, mert Å volt az
Egyetlen aki nem a test vàgya àltal szèletett. Az ässzes täbbi
szexuàlis vàgy volt, test àltal. Å szexuàlis vàgy nálkèl
szèletett. Å szæz szèletett volt.

81 Isten azonosâtotta Änmagàt çgy mint mi vagyunk. Å vette_
Å vette az Å jellemvonàsàt, ami volt Å, az Å jellemvonàsàt
mint Isten, ás kifeszâtette az Å sàtràt ide le ás emberrá vàlt. Å
kászâtett Änmaga szàmàra egy sàtort, egy testet benne lakni, ás
az a test çgy ismert mint Jázus. Isten lakott Krisztusban.
Làtjàtok, Å egy emberrá vàlt, hogy minket megvàltson. Ás Å
felvette, a mi formànkat, hogy mibennènk az Å jellemát
formàlhassa ki.

82 Ás az Å jelleme az volt, hogy Å megcselekedett mindent
ami Istennek tetszett, ás Å az Igável maradt. Ez az amiárt Å
bennènket akart, hogy maradjunk az Isten Igájável, megtalàlva
a mi helyènket, ás azutàn tudjuk hogy hol vagyunk.
Maradjatok az Å Igájável! Ás, gondolkozzatok el errål, mi
fellettènk hâvva hogy a mi jellemènket az Äváre formàljuk.
Most meg fogjuk tudakolni hogy mit tettènk. Megformàlni a
mi jellemènket az Å Sajàtjàra, az Å Sajàt Szelleme àltal.
Azutàn mi, Å àltala, Isten fiai vagyunk, áppen az amit
kifejeztem, azàltal hogy bennènk van az Å ártelme, a mi
jellemènket az Äváre formàljuk, az Å ártelmáre. “Az az
ártelem legyen bennetek amely Krisztusban volt.” Ha az az
ártelem van bennetek, akkor, ti làtjàtok^

83 Å csak azt cselekedte ami tetszett az Istennek. Å tudta
hogy ki volt Å. Å jätt, az Isten Fia. Å tudta hogy Å el kell
foglalja azt a helyet. Az Å jellemánek olyannak kellett lennie.
Ás azutàn mikor Å elfoglalta ezt a helyet, Å tudta hogy mit
vàrnak a Messiàstãl, ás Å kereste mindig Istent, hogy megtegye
azokat a dolgokat, ás nem tett semmit amâg az Atya meg nem
mutatta Neki.
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84 Most ha megtalàljàtok a ti helyeteket, testvárnå, ne
sártselek meg táged, vagy testvárem, de meg fogjàtok talàlni a
ti helyeteket az Igáben, mint egy Keresztány. Nem amit a
hitvallàs mondott; ez itt van ebben az alacsonyabb
àgyçtältelákben ami el lesz pusztâtva. Làtjàtok, ti
megtalàljàtok a ti helyeteket mint egy Keresztány, mert a ti
jellemetek formàlva van çgy mint Krisztusá. Ti Zoe vagytok
ugyançgy amint Å is Zoe volt. Akkor ha a Biblia azt mondta
hogy “az asszony ne vàgja le a hajàt,” hogyan teheted azt
akkor? Azt mondja, “a fárfi a hàz ura,” akkor hogyan lehettek
ti, asszonyok? Mi a baj veletek fárfiak akik Isten fiai vagytok?
Làtjàtok? Làtjàtok, ti nem talàljàtok meg a ti helyeteket.
Làtjàtok? Figyeljetek most. A^Ti fel vagytok hâvva, hogy
jäjjetek ás vegyátek az Å jellemát. Az àltal hogy bennetek van
az Å jelleme, az formàl titeket ugyanabba az ártelembe ami
volt Å, ás az Å ártelme mindig az volt, tenni amit az Atya
elrendelt Åneki megtenni.
85 Å azt mondta, “Kutassàtok az Iràst. Azok tesznek
bizonysàgot Rãlam.” Màs szavakkal, “Ha Án nem teszem
pontosan azt amit az Iràs mondott hogy Nekem tenni kell,
akkor mutassàtok meg Nekem hogy hol.”
86 Most mi lenne ha Isten àllna az emelványen ma, ás azt
mondanà, “Mi vàrhatã el egy Keresztánytål?” Akkor hol
lennánk mi mindannyian? Làtjàtok, a jellem nem fejezi ki
änmagàt.
87 Az Å ártelme az volt, hogy megmaradni az Atya Szavàval.
Az å_az å ártelmèk volt^Ugyanaz az ártelem amely bennèk
volt bennènk is meg kell legyen. Ás ha az Å ártelme van
mibennènk, mi çgy fogunk tenni mint ahogy Å tett. Ha az Å
jelleme van mibennènk, mi olyanok leszènk mint amilyen Å
volt. Çgy van az? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.] Az
ässzes prãfátàknak megvolt az, mi tudjuk. Mi vettèk, vesszèk
Noát, hogyan cselekedett å az å napjaiban, Mãzest, hogyan
cselekedett å az å napjàban, Dànielt az å napjàban, a zsidã
gyerekeket, ás âgy tovàbb.
88 Az Ige formàlja Isten jellemát nekènk, ás bàrmi ami
megprãbàl belekeveredni abba a jellembe, ässzetäri a formàt.
Nem keverhetitek ässze a hitvallàst az Igável. Nem
keverhetitek ässze a vilàgot az Igável. Jázus azt mondta, “Nem
szolgàlhattok Istennek ás mamonnak.” Mammon “a vilàgot”
jelenti. Ti nem lehettek; vagy az egyik vagy a màsik. “Ha
szeretitek a vilàgot, vagy a vilàg dolgait, az Isten szeretete
nincs is bennetek.” Igaz ez? [A gyèlekezet “Àmen”_Szerk.]
Akkor, làtjàtok, nem keverhetitek azt ässze.
89 Nem keverhetitek ässze az olajat ás a vizet. Az egyszeræen
nem fog mækädni. Ti käpèlhetitek azt fel-s-le, tehettek bàrmit
amit akartok, az nem fog ässzekeveredni.
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90 Ás a ti jellemetek nem fog ässzekeveredni a vilàggal, ha az
Isten formàjàba vagytok formàlva, azàltal hogy engeditek hogy
az az ártelem legyen bennetek amely Krisztusban volt. Az az
irànyâtãtorony, az irànyâtã.
91 Most názzènk bele Isten tèkrábe, az Å Igájábe, ás
azonosâtsuk a mi jelenlegi jellemènket náhàny Biblia jellem
àltal. Ás zàrni fogunk egy náhàny percen belèl most.
Azonosâtsuk magunkat. Most Ez az a tèkär amivel ti
ugyanazt a dolgot kell tegyátek amit az a kicsi fiç tett,
belenázni. Názzènk Ebbe ás làssuk meg vajon meglàthatjuk-e
magunkat visszatèkräzve valamely Bibliai jellem àltal.
Názzèk meg hogy mit tettek åk bizonyos helyzetekben, ás
názzèk meg amit mi teszènk most. Most hadd jussak igazàn
käzel most, názzátek meg milyen a ti jelenlegi Keresztány
jellemetek.
92 Most âtálhettek. Ily mãdon senki nem fog elâtálni titeket; ti
sajàtmagatokat âtálitek, làtjàtok. Senki nem âtál titeket. Án
nem mondok âtáletet. De egyszeræen elmálkedjènk, làssuk meg
hogy hogyan tèkräzådik vissza valamelyik Bibliai jellem àltal,
amint megemlâtjèk azokat, ás làssuk meg hogy milyen a ti
jellemetek ebben a jelenlegi idåben. Most figyeljetek, az_az_
az Ige egy jellemet alkot, mi tudjuk azt, most názzènk bele az
Å tèkrábe ás azonosâtsuk magunkat valamely_valamely
szemállyel a Bibliàban.
93 Ha a Noá napjaiban áltetek volna, ás a jelenlegi
jellemetekben lettetek volna^Ha megártetek engem,
mondjàtok, “Àmen.” [A gyèlekezet mondja “Àmen”_Szerk.]
Ha a Noá napjaiban áltetek volna, ás a ti jelenlegi
jellemetekben, melyik oldalon lettetek volna? Legyetek
ãvatosak, làtjàtok. A ti jelenlegi jellemetekben; most
gondolkozzatok el arrãl hogy milyenek vagytok. Amikor a
csoportok, milyen csoporttal lennátek azonosâtva, ha a jelenlegi
jellemetek a Noá napjaiban álne? A prãfátàval lettetek volna,
ás Istennek igazolt Igájável, megmaradva a kisebbságben, egy
kicsi csoportban, vagy annak a napnak nápszeræ-felfogàsç
nápável? Melyik jellem?

94 A gyèlekezethez tartoztatok volna, meg dolgokhoz, tráfàt
æzve abbãl a prãfátàbãl ott fent? Mentetek volna egy csoporttal
amely felment ás azt mondta, “Nos, án egyàltalàn nem
ellenzem azt az äregembert; å igaz lehet,” vagy abban lettetek
volna szurkozva azt, vele egyètt? Most gondolkozzatok el a ti
jellemetekrål most. Mit tettál volna mikor minden ellene volt
annak?
95 Emlákezzetek, a vilàg megkritizàlta a prãfátàt ás az å
èzenetát, ás_ás mindent, a vilàg megkritizàlta. Minden
gyèlekezet megkritizàlta åt. Az ässzes tudomàny azt mondta,
“Az ember årèlt.” Çgy ahogy Jázusrãl beszáltek, hogy enni a
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hçst ás inni az Å Várát, åk azt mondtàk, “A Fárfi egy kanibàl.
Å egy vàmpâr.” Làtjàtok? Tehàt làtjàtok hogy hol az okossàg,
amit mi a vilàg okos nápánek nevezènk, a tudãsok?
96 Tudtàtok, hogy mikor täbb mæveltságet ás täbb kultçràt
szereztek meg, tudtàtok hogy az melyik oldalra tesz titeket? Az
titeket az ärdäg oldalàra helyez. A Biblia azt mondta, “A
sätátság gyermekei bälcsebbek mint a Vilàgossàgái.”
97 Názzátek meg Kain fiait, käzèlèk mindegyik tudãsokkà
vàltak, ápâtkezási kereskedåkká, ás nagy haladàst hoztak. De
Sát fiai mind alàzatosak voltak, parasztok, juhàszok. Igy van
ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.] Hâres ember,
hajdani, amint volt az a Noá napjaiban, ahogyan åk ápâtettek
ás kászâtettek, ás ápâtetták a piramisokat meg mindent,
tudãsok. Figyeljetek most nagyon, làtjàtok. Ezek az emberek
kritizàltàk ennek az embernek az èzenetát, habàr neki megvolt
az Istennek bizonyâtáka magàval.
98 Vagy mi lett volna ha Illás napjaiban áltetek volna; amikor
Illás volt annak a napnak a pàsztora? Ás Jázabel, kátezerätszàz
ávvel ezelått kezdådätt el Hollywood, az å ässzes festákável ás
divatjaival, sikerèlt neki hogy Izràel minden lànyàt kásztesse,
hogy ugyanazt a dolgot tegye. Ás egy äregember felàllt ott ás
harcolt az ellen! Ás az ässzes pap azt mondta, “Ãh, hàt, az äreg
fickã, hagyjàtok magàra, nem sokàra váge lesz neki. Semmi az
az egász. Ás å, a mi kitænå kiràlyunk aki çgy ältäzkädik ahogy
mi vagyunk ältäzve, a legjobb ruhàkban, ás a legjobban tàplàlt
nemzete, meg minden màs, szàmât az ha ti ezt vagy azt, vagy
màst tesztek? Mit szàmât az?” A lelkászek mondtàk azt.
99 De ott àllt egy ember, egyedèl, az IGY SZÃL AZ ÇR-ral.
100 Most a ti jelenlegi jellemetekben, hol helyezkedtetek volna
el akkor? Most názzetek a Tèkärbe, mikor hazamentek làtni
fogjàtok hogy hol vagytok. Làtjàtok? Làtjàtok? Milyen, milyen
oldalon helyezne el titeket azon a napon a ti jelenlegi
àllapototok? Elmentetek volna a modern eszmável, a
felekezettel, a jellel, a fickãval, “Ãh, hàt, mi mindnyàjan
hàzasok vagyunk”? Ãh, biztos, åk mindnyàjan Jehovàt imàdtàk
minden çj holdkor, ás kiàltoztak ás ittàk a vizet a forràsbãl, ás
dicsåâtetták a Menny Istenát aki felhozta åket, meg minden
ilyent, de åk egy milliã márfäldre vannak a vonaltãl. A ti
jelenlegi Keresztány tapasztalatotok hol helyezett volna el
titeket Illás idejáben? Hol lennátek azonosâtva? Melyik oldalon
foglaltatok volna helyet akkor?
101 Vagy, amikor Mãzes hozta Izràelt, lemenve oda mint egy
igazolt prãfáta, az Igável melyet Isten megâgárt Àbrahàm
prãfátànak, hogy meg fog tärtánni, ás Mãzes lement ás megtett
minden jelet amit Isten mondott neki hogy tegye meg.
Figyeljetek most nagyon, egy perc mçlva zàrni fogunk. Kihozta
azokat a gyermekeket ás a pusztàba jutottak, az èzenet, mint ti
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Pènkäsdiek elhagytàtok ätven ávvel ezelått a felekezetet, ás
keresztèl jutottak a_a vonalon amoda, ás ott felàllt egy ember,
azt mondta, “Most vàrjatok egy percre, csinàljunk egy
felekezetet ebbål,” egy Dàtànnak nevezett fickã. “Mãzes, te azt
gondolod hogy te vagy az egyetlen a tengerparton. Azt
gondolod hogy te vagy az egyetlen szent ember käzättènk.
Nekènk van màs szent emberènk, hogy mondjon errål valamit.
Mi egyszeræen csinàlni fogunk magunknak egy kis csoportot,
ás mi âgy fogjuk hinni azt, ás âgy fogjuk hinni azt, ás mi âgy
fogjuk hinni azt.”

102 Most a ti jelenlegi jellemetek milyen csoporthoz
azonosâtana? Az_az Illás napjaiban, kimentetek volna oda ahol
Jázabel, mondjuk, vàgta az å hajàt ás festette az arcàt, ás egy
modern asszony volt? Most egyszeræen gondolkodjatok el hogy
hol vagytok azonosâtva most. Te azt mondod, “Án egy Pèn-
^” Án nem mondom mi vagy te. Án a jellemedet kárdezem.
Mi alàmegyènk ezek a kicsi dolgok alà melyekhez ti náztek. Mi
behatunk a ti belsåtäkbe.
103 Hallottàtok hogy a Szent Szellem a mçlt este, hogyan
kiàltott Az ott a váge felá? Az az oka hogy án mondom azt amit
mondok ma. Làtjàtok? Nyissàtok meg a ti árt^a ti szellemi
ártelmeteket, emberek. Kásåbb van_van mint ahogy
gondoljàtok. Làtjàtok? Làtjàtok? Làtjàtok? Tehetitek. Van_
van egy mãd arra hogy egy szemály azt gondolhatnà hogy ti
igazak vagytok. De gondoltam, talàn, ha az Çr megengedná
nekem elmondani ezt, hogy åk megbocsàtanànak nekem ezárt,
az_az egyesèlet, vagy, a testvárek; mely, án tudom hogy åk
megteszik, åk egyenesen velem vannak ezen.
104 Figyeljetek. De, ez, ha_ha ti egyszeræen làthatjàtok
sajàtmagatokat ma, a vilàgossàgban; ha a ti szellemetek, mely
bennetek van, egy alakban ált ott rágen. Most názzátek meg
hogy hol vagytok ma, ás làtni fogjàtok hogy hol lettetek volna
ott rágen. Hol lettetek volna abban az idåben? Helyet
foglaltatok volna a szervezettel melyet Dàtàn akart
megszervezni? Vagy, a ti jelenlegi jellemetek elkèlänâtett volna
titeket attãl, ás megmaradtatok volna az Igável, làtjàtok,
amikor çgy làtszott hogy minden ellene volt annak?
105 Mãzes teljesen igazolva lett, hogy åneki megvolt az Çr
èzenete. Isten bizonyâtotta azt minden mãdon, egyszeræen
pontosan amit mondott Å az meg is tärtánt; megmondta
Izràelnek pontosan az 5. Mãzesben, ott rágen, “Akàrmik
lennánek ezek a jelek, nektek muszàly kävetni azt ás hallgatni
arra, ás hallgatni azt amit az Ige megâgárt.” Å
szemmellàthatãvà lett táve.
106 Ás mágis Dàtàn, egy okos vezetå lent Egyiptomban, felàllt
ás azt mondta ott, “Te megprãbàlod magadat az egyetlen
szemállyá tenni aki kapott valamit.”
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107 Az nem Mãzes gondolata volt. Å csak azt tette amit Isten
rendelt el az å szàmàra hogy tegye meg. Nem mindenki Mãzes
kellett hogy legyen. A nápnek csak kävetnie kellett azt amit å
mondott. Nem mindenkinek kellett alkotni, ás csodàkat meg
dolgokat tenni. Ez a baj az emberekkel ma.
108 Egy hälgy megkárdezett engem, lefelájävet az utcàn, a
minap, itt fentrål. Å azt mondta^Ez Florence Shakarian,
Demos Testvár nåváre, ás Williams Testvárnå ás a täbbiek az
autãban èltek. A hälgy azt mondta, “Branham Testvár, án
bäjtäläk ás bäjtäläk ás bäjtäläk, ás mágsem tudom az
ärdägäket kiæzni.”
109 Azt mondtam, “Te nem szèlettál olyant tenni. A te dolgod,
az bäjtälni. A Szent Szellem valaki màson mækädik ott kint
azárt. Te nem ismered a helyedet.”
110 Ha lenne idånk, hosszç ässzejäveteleken tanâtanànk azokat
a dolgokat. Hogy egy szemály leterhelt ily mãdon, valamiárt
itt. Te nem tudod, te nem, ás nem a te dolgod azt megtudni. Å
az aki ezt teszi. Te csak engedelmes vagy a te hâvàsodnak, ás
mindig àllâtsd azt sorba az Iràssal, názd meg hogy helyes-e
vagy nem.
111 Most megàllapâtjuk, mindkettå^Ez volt Mãzes aki
megvolt kritizàlva, ás å ez àltal a csoport àltal volt_volt
megkritizàlva, de Isten azt mondta Mãzesnek, “Kèlänèlj el
tåle, mert Án el fogom nyeletni åt a fäldbe,” ás å megtette.
Most, làtjàtok, nektek muszàly ismerni az ãràt amelyben áltek,
ás most âtáljátek meg a ti jellemeteket azzal amik åk voltak.
112 Vagy, a Krisztus napjaiban. Án megakarlak kárdezni
titeket most. Amikor nekik a legkitænåbb szeminàriumjaik, a
legkitånåbb lelkászeik voltak, a legmagasabban oktatva, a
legszentebb szertartàsok, meg minden màs ami nekènk, nekik
valaha volt; ás amikor Jázus szânre jätt, Å valãban egy
“hitehagyott,” volt az å szàmukra. De, làtjàtok, Isten
azonosâtotta az Å Sajàt jellemát Åbenne, azàltal hogy
szemmellàthatãvà tette hogy Å Isten volt. Ás Å azt mondta,
“Ha nem tudjàtok hogy ki vagyok Án, kutassàtok az Iràsokat.”

Azt mondtàk, “Mi ismerjèk Mãzest. Mi nem^”
113 Azt mondta, “Ha Mãzest ismertátek volna, ismertetek
volna Engem. Å Rãlam ârt.”
114 Most, ha abban a napban áltetek volna, ás tagja lettek
volna valamely kitænå gyèlekezetnek a Sanhedrin Tanàcsbãl,
remek pàsztor, melyik oldalt foglaltàtok volna el? A ti
jellemetek melyik, melyik oldalt foglalta volna el most?
Gondolkozzatok el. Az tåletek fègg. Melyik oldalt, a ti_a ti
jellemetek amely ti vagytok most, hol azonosâtnàtok magatokat
Jázus napjaiban, amikor a ti pàsztorotok azt mondta, “Ãh,
ezek a dolgok ostobasàgok”?
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115 Ás mágis idejän Jázus ezt mondva, “Az Iràs mondta hogy
Nekem ezt kell tennem,” ás Å azt tette. “Az Iràs azt mondta
hogy Án ezt fogom tenni, ás ‘egy szæz szèl.’ Az Iràs azt mondta
hogy Nekem ezt kell tennem,” ás Å azt tette. Å azt mondta,
“Kutassàtok az Iràst ás làssàtok meg hol hibàztam.”
116 De åk azt mondtàk, “Ne figyeljetek arra a pasira; Å az
eszán kâvèl van.” Làtjàtok?
117 Milyen, milyen jelenlegi jellemetek van? Hol foglaltatok
volna helyet rágen azokban a napokban amikor Jázus a fäldän
volt, mikor a nagy felekezetek ás a teolãgusok mindnyàjan Å
ellene voltak, ás annak a napnak minden tanâtãja ás teolãgusa
Å ellene volt, minden Biblia tanâtã? Minek volt ellene? Ellene a
fálreárthetetlen Isten Igájánek annak a kornak szàmàra
szemmellàthatãvà táve, azonosâtva, Isten Änmagàt
azonosâtotta.
118 “Az Å Nevát hâvjàk Tanàcsosnak, Bákesság Fejedelmánek, a
Hatalmas Istennek, az Äräkkávalãsàg Atyjànak. Egy szæz fogan
ás szèli ezt a fiçt. Az uralkodàs az Å vàllain lesz, làtjàtok, az Å
Kiràlysàgànak nincs váge.” Ki ez a Szemály? Egy csecsemå,
Isten, ás azutàn Isten egy emberrá vàlik. Eltudnàtok kápzelni
Jehovàt sârni mint egy csecsemå? Eltudnàtok kápzelni Jehovàt
egy istàllãban megszèletni? Eltudnàtok kápzelni Jehovàt
jàtszani mint egy fiç? Eltudnàtok kápzelni egy gyèlekezetet,
amely azt àllâtja hogy Åt imàdja, ás megfeszâti Åt?
119 Most melyik oldalon lennátek azonosâtva? Azon amit az igaz,
tiszta Ige mondott, Sajàtmaga, vagy a ti hitvallàsotok oldalàn
àlltatok volna? A ti jelenlegi jellemetekkel, hol lennátek? Most
az pont ahol lennátek. Ahol most vagytok, az pontosan az ahol
lettetek volna akkor, pont ott, vilàgos. Ãh, Istenem!
120 Mikor az Å Messiàsi jele, most figyeljetek, az Å Messiàsi
jele azonosâtotta az Å jellemát, mert az Isten volt egy
emberben, az Ige. Làtjàtok mit akarok mondani? Az megâtálte
a gondolatokat, ás megmondta nekik mindezeket a dolgokat.
121 [Ères hely a szalagon_Szerk.]^az Ige âgy talàlta åt. De
mikor az Ige elåszär felvillant, å felismerte Azt. Å egy volt az
Isten gondolatai käzèl amely szemmállàthatãvà lett táve.
Làtjàtok?
122 De azok akik ott àlltak egyhàzi käntäsäkben, mindenfajta
máltãsàggal, ás mindenfajta mãdon kiforgatva az Igát
kèlänbäzå dolgokra, ás csinàlva Azt åszinteság nálkèl Abban,
åk csak a gyèlekezethez tartoztak, åk voltak akik àllâtottàk
hogy megvan nekik a Vilàgossàg, ás a Vilàgossàg befeketâtette
azt a vilàgossàgot ami nekik volt.
123 Mintha prãbàlnàtok egy zseblàmpàt tartani a napba, ás
tçltenni a napon. Làtjàtok? Miárt nem fogja egy zseblàmpa
tçltenni a napot, miárt nem fogja bàrmely màs vilàgossàg?



AZONOSÂTÀS 21

Nincs vilàgossàg amely tçltehetne a napon. Miárt? Ez az Isten
Igáje szemmellàthatãvà táve. Isten azt mondta, “Legyen
vilàgossàg,” ás ez az Isten vilàgossàga. Ez Isten Igáje
szemmellàthatãan; âme itt jän å!
124 Semmi hitvallàs, felekezet, se pàpa, pap, vagy akàrmi az,
vagy Hittudomàny Doktora, sem szervezet, sem nemzet,
semmi, soha nem tehetná tçl az Isten Vilàgossàgànak a
megnyilvànulàsàt. Mikor az Ige mondva lett ás å a
Vilàgossàghoz jän, az tenni fogja azt amit Az mondott hogy Az
tenni fog. Egy hitvallàs sem àllhat meg Az kärèl, semmi sem
àllhat az kärèl, csak Maga a Vilàgossàg ás azok akik abban
jàrnak. Az a Jázus Krisztus aki feltàmadott a halàlbãl, itt
szemmellàthatãvà teszi Änmagàt käzättènk, ás mi Åbenne
jàrunk. Semmi nem àllâthatja meg azt. “Ág ás fäld,” Jázus
mondta, “el fog mçlni, de Az nem fog.” Figyeljetek, minden
Biblia tanâtã, ás âgy tovàbb^
125 Mágis, làtva azt az Igát igazolva, az Å messiàsi jele
megmutatta annak a kicsi prostituàltnak Ki volt Å, màsok
akik Isten gondolatàban voltak, mint Páter ás_ás Natànael, ás
mindazok akik Isten gondolatàban voltak, mihelyt az a
Vilàgossàg felvillant, azok felismerták Åt. Åket nem kellett az
oltàrhoz ràntani, felhâvni ás_ás känyärägni nekik, ás mondani
hogy fogsz tenni valamit cseráben ha åk eljännek, ás hogy
adnàl nekik egy jobb megálhetást, ás hogy meglàtod ha tudnàl
beszálni a fånäkkel egy àllàsárt, egy jobb telepèlásre teszed
åket. Åk nem tärådtek ezzel. Nekik kèzdeni kellett hogy
megtartsàk az å helyèket. “De nincs semmi ami elszakât
minket,” mondta a Biblia, “az Isten szeretetátål amely
Krisztusban van.” Èldäzás, veszály, maga a halàl, nem
szakâthat el minket, mert mi mindnyàjan voltunk, mindig
voltunk, az Å gondolatàban. Rendben van, tovàbb megyènk.
126 A ti jelenlegi àllapototok azonosâthatna titeket annak a
napnak farizeusaival? Megtenná a jelenlegi àllapototok? Most
ha ti azt mondanàtok, “Nem, az nem azonosâtana engem
azokkal az akkori farizeusokkal,” akkor mi a helyzet ma?
Zsidãk 13:8 mondta hogy Å ugyanaz tegnap, ma, ás äräkká.
Most milyen àllapotba azonosât titeket a ti jelenlegi jellemetek?
“Nekem nincs semmi käzäm azokkal a farizeusokkal. Nem,
uram.” Most, ez csak egy náv, szàmotokra. De hogyan van
azzal az àllapottal amely van nektek, amikor làtjàtok Åt ma az
Å gyèlekezetáben áppen çgy ahogy volt Å akkor, most hol
lennátek ti? A tärtánelem ismátli magàt.
127 Annak a napnak farizeusai ellene àlltak Neki elåâtáletbål.
Ás ez az ami a baj ma, a felekezeties vilàg ellene àll az Ige
Igazsàgànak, elåâtáletbål.
128 Egy katolikus pappal beszálgetve nem rágen, å azt mondta
nekem, “Te prãbàlsz tanâtani egy Bibliàt.”
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Azt mondtam, “Ez az amiben án hiszek.”
Å azt mondta, “Isten az Å gyèlekezetáben van.”
Azt mondtam, “Isten az Å Igájáben van.”

129 Azt mondta, “Az volt, az ässzes korai ember katolikus
volt.” Mondtam^ “Páter, Jakab ás Jànos, åk mindnyàjan
katolikusok voltak.”
130 Azt mondtam, “Ha åk voltak^” Ás å azt mondta^Án
azt mondtam, “Te, mit gondolsz a gyèlekezetrål ma?”

Azt mondta, “Az sokkal jobb helyzetben van mint volt
akkor.”
131 Án azt mondtam, “Tegyátek azt amiket akkor tettetek.”
Làtjàtok, a jellem megmutatja pontosan mi az.
132 Annak a napnak farizeusai az elåâtálet miatt!
Emlákezzetek, az elåâtálet volt. Åk valãban làttàk Azt!
Nikodámus, egy az å papjaik käzèl, kifejezte azt, ás azt
mondta, “Rabbi, mi tudjuk hogy Te egy tanâtã vagy Aki az
Istentål jätt. Senki nem tehette amit Te teszel ha Isten nincs
vele.” Làtjàtok, de elåâtálet miatt, mert hogy Å nem
csatlakozott az å csoportjukhoz!
133 Ha Å eljätt volna ezt mondva, “Hàt ti farizeusok távesek
vagytok; Án egy_Án egy szadduceus vagyok,” vagy “ti
szadduceusok távesek vagytok; Án egy farizeus vagyok.” A
farizeus azt mondta volna, “Làtjàtok, án mondtam nektek
hogy mi igazak voltunk.” De Å nem jätt egyikhez se; hanem
megàllt käzättèk.
134 Ha kävettátek volna Åt, hogy làssàtok az Å csodàit akkor,
ás akkor^Ás te azt mondod, “Ãh, án szeretnám làtni az Å
csodàit.” Ás kävetted volna Åt, hogy az Å csodàit làthassad.
135 Ás azutàn amikor Å ehhez a helyhez jut, mondjuk hogy Å
megàllt az Å csodàit mutatni, ás kezdte tanâtani åket. Ás a
hetven szolga, Krisztustãl elrendelve, felkeltek ás elmentek Tåle
mert Å mondott valamit amivel a tudomàny nem egyezett, vagy
a täbbi tämeg nem egyezhetett. Åk nem árthetták meg hogyan ez
a Fárfi, egy ember láván, mágis Änmagàt Istenná teszi a
Mennybål lejåve. Az embernek Fia felemelkedik ahonnan Å
jätt. Å Isten volt. Biztos, hogy Å volt. Åk azt mondtàk, “Ãh,
nekènk, ez tçl kemány, mi nem egyezhetènk azzal.”
136 Hol lennátek azonosâtva abban az idåben, most a ti
jellemetekkel ami formàlva van bennetek? A ti jellemeteket
valami formàlta. Ti egy jellem fajtàja vagytok. Megfogjàtok
talàlni magatokat valahol itt. Mit tettetek volna? Mit, a ti
jelenlegi àllapototokban, mit, hol lettetek volna abban az
idåben? Làtjàtok?
137 A tanâtãk mind ellenezták Åt, meg minden, ás az Å csodài
azonosâtottàk Åt. Ás amikor a hetven felkelt, ás a pàsztorok



AZONOSÂTÀS 23

meg a lelkászek, felkeltek ás azt mondtàk, “Mi nem tudjuk
megárteni Ezt,” elmentetek volna çgy mint az a gyèlekezet?
Vagy olyanok lettetek volna mint azok a tanâtvànyok, “Engem
nem árdekel amit åk mondanak”? Làtjàtok, itt van az.
138 Azutàn Jázus megfordult ás egy prãbàt adott nekik, azt
mondta, “Ti is mindnyàjan, el akartok menni?”
139 Làtjàtok, åk megfogtàk Åt egy csapdàban. “Hàt, ez az
ember egy vàmpâr,” mondtàk, “azt akarja hogy egyèk az Å
hçsàt ás várát.” Åk elmentek, a gyèlekezet.
140 “Hàt,” a lelkászek azt mondtàk, “hàt, mi egy kicsit tovàbb
fogunk maradni, hogy meglàssuk mi van ezzel az egásszel.”
141 Ás Å azt mondta, “Most mikor ti làtjàtok az embernek Fiàt
azonosâtani Änmagàt mint Isten most, làtjàtok, mikor làtjàtok
az embernek Fiàt felemelkedni a Mennybe ahonnan jätt Å.”

“Ãh,” mondtàk åk, “ez tçl sok nekènk,” ás elmentek.
Azutàn a tanâtvànyokhoz fordult, azt mondta, “Ti is el

akartok menni?”
142 Ás Páter azt mondta, “Uram, kihez mehetnánk? Hovà
mehetnánk? Tudjuk hogy Te, ás Tenàlad egyedèl vannak az
Áletnek Beszádei.” [Branham Testvár ätszär kopogtat a
szãszáken_Szerk.]
143 Ás ez ugyanaz a dolog ma, “Ånàla,” nem a ti
szervezeteteknek, nem a ti csoportotoknak. Krisztus, ás Nàla
egyedèl, van az Áletnek Beszáde. Hol azonosâtsàtok magatokat,
valami hamis mesável valamibål amit az ember hozott elå,
vagy Isten tátelável? Amint az elmçlt vasàrnap beszáltem a
Visszaszàmlàlàs támàjàrãl, hogy Isten kápes volt vághezvinni,
az Å gyèlekezetát eljuttatni az asztronauta korba most.
Làtjàtok? Vagy, hol lennátek, vagy làthatjàtok a ti sajàt
azonosâtàsotokat most?
144 Figyeljetek, a nápszeræ, kedves tanâtã. Án hozzàtok akarok
beszálni fiatalokhoz, csak egy percre. Hol azonosâtod magadat
te fiatal hälgy, az iskolàban? Ãh, te felbonthatsz egy magot, ás
mind ezt mutathatod, ás_ás te egy tudomàny tanâtã vagy, meg
minden. De tudod mit? Azok nem adhatnak neked Áletet.
145 Álet csak Krisztustãl jän, “Åt ismerni,” nem az Å Igájánek
ismerete, nem az Å Gyèlekezetánek az ismerete, nem Ezt
ismerni, az Ävát. “Åt ismerni,” ez az egyetlen dolog ami Áletet
adhat neked.
146 Ás most amikor Ez jän egy modern tinádzser elá, valami
çgy mint a ti modern Pènkäsdi fiçtok, Elvis Presley, aki eladta
az å szèletási jogàt egy Cadillac flottàárt ás milliã dollàrokárt
az arany hanglemezekbål, ás âgy tovàbb. Ez az amit a vilàg
akar. Åk egy Pènkäsdät akarnak ami hagyja az_az
embereket^
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147 Ma az asszonyok egy olyan Pènkäsdät akarnak ami
megengedi_megengedi nekik hogy levàgjàk az å hajukat ás
rävidnadràgot hordjanak, vagy azt tegyenek amit åk akarnak,
ás_ás mágis fenntartani az å_å bizonysàgukat Pènkäsdi
látèkrål. Åk, åk egyszeræen ugyanazt akarjàk. Làtjàtok? “Nem,
án nem fogok ahhoz a csoporthoz menni. Nem, åk^Az rági
mãdi.” Làtjàtok? Làtjàtok, åk azt akarjàk. Ez csak a termászet.
Ás a fárfiak käzèl náhànyan, akik asszonyoktãl vannak
vezetve, megadjàk azt nekik.
148 De, “Isten tud ezekbål a kävekbål.” Valakinek szát kell
hinteni a Vilàgossàgot, ás nekènk van is emberènk ma aki nem
fál száthinteni Azt. Legyen az akàrhogyan is.
149 Hol vagytok azonosâtva? Milyen csoporttal vagytok?
Làtjàtok? Hol àlltok? Figyeljetek.
150 Ez a fiatal fickã, azonosâtotta magàt az å sajàt
gyèlekezetável; az àr tçl nagy volt. Tehàt ha_tehàt ha ti
emlákeztek az å utolsã azonosâtàsàra, hol azonosâtottuk ezt a
fiatal uralkodãt akinek lehetåságe volt kävetni Jázust. Å
tovàbbment ás vette az å gyèlekezetát ás elment. Å egy jã fiç
volt, azt mondta hogy å megtartotta a parancsolatokat ás
mindezeket a dolgokat tette. Ás å tudta hogy å áppen annyira
jã mint bàrmelyik käzèlèk, tehàt å egyszeræen azon a
válemányen volt. Å elutasâtotta hogy Jázust kävesse, ás az å
utolsã azonosâtàsa, a pokolban talàljuk åt, Làzàrárt kiàltozott,
hogy jäjjän ás hozzon neki egy kevás vizet.
151 Vagy, a ti azonosâtàsotok, azzal a csoporttal lennátek
azonosâtva amelyben Jçdàs volt? Å Jázussal kezdett el jàrni. Jãl
indult el, çgy mint a Pènkäsdiek tetták ávekkel ezelått. De
pontosan abbãl amibål kijättek, a szervezetbål, a ti anyàitok ás
apàitok, ez a fiatal csoport visszafordult ás csinàltak
maguknak egyet áppen olyant amilyenbål kijättek åk.
Làtjàtok? Milyen tipusç csoporttal vagytok?
152 Most a Biblia azt mondta, hogy ez a Laodiceai Gyèlekezeti
Kor^Jçdàs, tudjàtok, hordta a^Å lehetåságet làtott hogy
valami nagyot árjen el azzal ami volt neki. Å Jázussal volt
azonosâtva. Å hordta a perselyt, âgy å azt gondolta, azzal,
csinàlhatna námi täbblet pánzt eladva Åt harminc ezèst pánzárt.
153 Ez pontosan az amit a Laodiceai Gyèlekezeti kor tett. A
Biblia mondta âgy. “Gazdag vagy, ás azt mondod,
‘Meggazdagodtam, båven vannak javaim ás semmire nincs
szèkságem.’ Ás nem tudod hogy te vagy a nyomorult ás a
nyavalyàs, vak, mezâtelen; ás nem tudod ezt.” Az a Pènkäsdi,
az utolsã Gyèlekezeti Kor; nem Luther, nem Wesley. Hanem a
Pènkäsdiek, ez a Gyèlekezeti Kor.
154 Hol vagytok azonosâtva most? Azt mondod, “Án Pènkäsdi
vagyok.” Làtod hogy hol van az azonosâtva? Annàl amely kitette
Åt kâvèlre. Biztosan, mert åk gazdagok, nincs szèkságèk^
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155 “Ãh, te azt mondod, ‘gazdag’?” Hàt, te kint szoktàl àllni
itt ás hàrom dollàrt fizettál egy háten egy kicsi äreg viskãárt a
sarokban. Nem mintha án azzal prãbàlnák azonosâtani; de ha
arra van szèkság a teljes Igát prádikàlni, vedd azt. Biztosan.
Most mi ätvenmilliã dollàrt fizetènk a szeminàriumokárt, ás
csoportokárt, ás hatalmas nagy dolgokárt, meg màs helyekárt
milliàrdokat ás milliã dollàrokat kältenek hatalmas nagy
ápèletekre, hogy helyet csinàljanak, ás prádikàlvàn hogy Jázus
hamar eljän. Ás tudok misszionàriusokrãl, a mezån, akiknek a
làbaikon nincs cipå. Àmen. Adakozàst szedtek, täbb
misszionàriusnak; ás egy äreg testvárnek, nincs semmi a
làbàra hanem csak egy pàr szandàl, az az ässzes ami neki
volt, å vette azokat ás feltette oda egy felajànlàsárt valamely
màsik misszionàrius szàmàra. Ãh, Istenem! Hol vagytok
azonosâtva?

156 Pènkäsdiek! Án nem fogok tçl sokàig ott maradni, de ti
tudjàtok hogy mit akarok mondani. Ãh, Istenem!
Kiàrusâtottàtok! Mit àrusâtottatok ki? Kiàrusâtottuk a mi
szèletási jogainkat nápszeræságárt. Mi olyanok akartunk lenni
mint a Metodistàk. Olyanok akartatok lenni mint a Baptistàk
ás Presbiteriànusok. Olyan fajta ápèleteitek vannak.
Felàllâtotok egy szeminàriumot, mint egy inkubàtort, ás
prádikàtorokat kältenek ki akik hagynak benneteket bàrmit
csinàlni amit akartok, ás mágis magatokat “pènkäsdi”-nek
nevezitek. Ez egy hazugsàg. Igaz! Emlákezzetek, emlákezzetek,
pont az a dolog volt ami Jçdàst nápszerævá tette a täbbi
lelkászek käzätt, å eladta Åt harminc ezèst pánzárt.
157 Å, mi vàltoztatta meg åt? Å valãban kátelkedett Krisztus
igányárål hogy Å az Ige. Å làthatta azt az Embert, ehetett Vele,
halàszott Vele ott kint, meg minden màst; ás hogy Å az Ige, å
azt nem tudta elhinni. Nem tudta hinni hogy Å Isten volt; de Å
az volt. A Jçdàs jelleme okozta az å szàmàra ezt tenni. A te
jellemed ugyanazt tette-e? Emlákezzetek, Jçdàs nagyon
vallàsos volt.
158 Án elmentem Afrikàba, ás åk azt mondtàk, “Hàt, Elvis
Presley, nekènk megvannak az å ánekei mindenètt itt, amint å
ánekel.”
159 Pat Boone ás a täbbi, nekik nem lenne szabad megengedni
hogy kiejtsák a Nevet. Szenny ás piszok! Ez kápmutatàs. “Aki
Jázus Nevát emlâti, kèlänâtse el magàt a bæntål.” Làtjàtok? De
âme. Làtjàtok hogy hovà ártènk? A bæn nagyon àrulã, az nagy
ravaszsàggal kältäzik be, amâg nem is tudjàtok hogy az ott van,
amâg az kärbeburkol titeket, làtjàtok, ás azutàn benneteket
annak a kärmeibe fog. Làtjàtok mi volt Jçdàs vágså
azonosâtàsa?
160 Ás, testvárem, mert a gyèlekezet amibe te jàrsz az nagyobb
mint a kävetkezå a sarkon amott, mágis åk az Igazsàgot
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prádikàljàk, ás ti nem, làtod hogy hovà juttat az táged? Az a
Jçdàs szelleme. Ás ismered az å utolsã azonosâtàsàt? Egy
szikomãrfàn lãgott.
161 Vagy a Krisztus valãdi tanâtvànyaival talàljàtok magatokat
azonosâtva? Most zàrni fogunk, biztosan most. Hæ lenni Hozzà
ás az Å Igájáhez, szemben minden kritizàlã megjegyzássel!
Azonosâthatjàtok magatokat Páterrel a Pènkäsd Napjàn?
162 Amikor mindnyàjan làttàk azt, azt mondtàk, “Názzátek ezt
a csomã årèlt embert. Åk mindnyàjan rászegek.”
163 Páter felàllt ás azt mondta, “Jeruzsàlemi fárfiak, ás ti akik
Jçdeàban laktok, hadd tudassam ezt veletek, ás hallgassatok
szavaimra. Nem rászegek ezek amint ti kápzelitek; ez a napnak
csak a harmadik ãràja. De ez az, a Szentâràs, amely meg volt
mondva Jãel prãfáta àltal.” Mi volt az? Az Isten Igáje volt
szemmellàthatã. Å azt mondta, “Tárjetek meg, mindannyian,
ás keresztelkedjetek meg Jázus Krisztus Neváben a ti bæneitek
bocsànatàra ás veszitek a Szent Szellem ajàndákàt. Az âgáret
nektek van, ás a ti gyermekeiteknek, ás azoknak akik mág
tàvol vannak.” Mennyi? “Annyi amennyit az Çr a mi Istenènk
elhâv.” Å soha nem hâvta el az ässzest, tudjàtok. De azok, akik
elhâvattak tudjàk mit kell tenni. Rendben van. Rendben van.
164 Vagy Pàllal, vagy Pàllal voltatok amikor a_a_a
nápszeræságet szeretå Dámàs elpàrtolt tåle, a vilàg dolgai miatt,
az å segâtåtàrsa; ha te làttad volna, az ässzes náp kinevette Pàlt,
hallva hogy Pàl azt mondta, “Hozd a kabàtot.” Egy ember olyan
szolgàlattal mint az ävá volt, ás egyetlen egy kabàtja volt.
165 Hàt, Dámàs azt gondoltam, “Neki kellene hogy legyen egy
hatalmas nagy Biblia iskolàja, ás az teljesen megszervezve
mindenhol, ás valami nagy egyesèletben. Hàt, å megtudta
gyãgyâtani a betegeket. Å egy prãfáta volt. Hàt, neki kellene
hogy meglegyen a pánznek minden fajtàja, milliãk äräkäse, ás
itt van az ember csak egy kabàtja van.”
166 Azt mondta, “Kezd hæväsädni itt lent. Mondjàtok neki
hogy hozza le a kabàtomat amikor jän.”
167 Ás Dámàs, ezt làtva, elment a vilàggal, ás elhagyta az å
szegány kicsi testvárát megharcolni azt egyedèl. Megmertál
volna àllni ás làtva Jázust ott kint, a hidegben, szèkságben
làtva Åt, ás elmász Tåle?
168 Emlákeztek Szent Màrtonra? Sokan käzèletek testvárek
emlákeztek årà, Szent Màrton âràsaira. Å Tãràsz-ban volt,
Franciaorszàgban, ás å nem volt Keresztány. Az anyja
Keresztány volt. Å az unokatestváre volt Iráneusznak. Ás,
akkor, ez náhàny ávszàddal volt az apostolok halàla utàn,
amikor åk mág mindig megprãbàltàk az Igát ässzetartani; ás a
Katolikus egyhàz mindenben a dogmàk irànyàba ment, ás åk ki
nem àllhattàk azt.
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169 Ás Szent Màrton, egy kapun ment àt, ahol^egy hideg
dálutànon, ás ott fekèdt egy äreg koldus, halàlra fagyva. Senki
nem adna neki egy kabàtot. Szent Màrton levetette az å sajàt
kabàtjàt, fálbevàgta azt ás beburkolta a koldust abba, ás
elment. Azok kinevetták åt. “Milyen egy ostoba katona ez. Å
mág ässzetäri a mi hadseregènk szabàlyait is. Igy tesz å. Egy
ember egy fál kabàttal beburkolva, azárt a csavargã miatt.”
170 Azon az ájszakàn amint fekèdt ott az å àgyàban, felábredt
egy zajra. Ás amikor felnázett, ott àllt Jázus beburkolva abban
a kabàtdarabban. Tudta hogy amit annak a koldusnak tett, å
Krisztusnak tette azt. Ez volt az å megtáráse.
171 Megàllnàtok ás náznátek az Evangáliumot szenvedni ma?
Vagy elmennátek a nápszeræságet szeretå tämeggel, amint
Dámàs tette? Vagy ki fogtok àllni Å mellette, áletre vagy
halàlra? Amint Páter tette, “Án kász vagyok fogsàgba menni,
vagy akàrhovà, Veled.” Igen.
172 Amikor a vitatàrgy megjelenik a gyèlekezetben, vajon az
asszonyoknak vàgni kellene-e a hajukat, vagy mit kellene nekik
tenni, çgy ahogy åk a Korintusiakban tetták, melyik oldalon
foglalnàl helyet akkor? A ti jelenlegi àllapototok mit tett volna
abban az idåben? Gondolkozz el errål, testvárnå. Amikor, Pàl
azt mondta, “Nem engedem meg hogy egy asszony tanâtson vagy
valami hatalmat birtokoljon, hanem legyen engedelmes.”
173 Åk ârtak ás mondtàk neki, azt mondtàk, “Hàt, a gyèlekezet,
itt, a Szent Szellem mondta nekènk.”
174 Å azt mondta, “Mit? Az Isten Igáje tåletek jätt ki? Az csak
hozzàm jätt egyedèl. Ha bàrmely ember änmagàt egy
prãfátànak váli, vegye tudomàsra hogy amit án mondok az az
Istennek parancsolatai.” Å azt mondta a Galatàk 1:8-ban, “Ha
egy angyal jän a Mennybål ás bàrmi màs dolgot mond, legyen
àtkozott.”
175 Milyen oldalt foglalnàl el abban a vitàban, ha az a te
gyèlekezetedben lett volna? Ha? Talàld meg a te jelenlegi
àllapotodat most. Án egyszeræen megprãbàlom megkárdezni
hogy hol vagy. Ãh, testvár, siessènk. Pàl lealacsonyodott egy
nagy àllàsbãl, emlákezzetek. Te azt mondod, “De, testvár, án_
án egy kärzeti ember vagyok. Án egy_án egy^” Engem nem
árdekel hogy mi vagy. Án azt kárdezem hogy milyen a te
jelenlegi àllasod, a te jelenlegi jellemed. Mit, mit tesz az neked?
Hol lennál azonosâtva?
176 Pàl, emlákezzetek, egy nagy oktatàsbãl jätt Gamàliel alatt.
Gamàliel volt az å nagy tanâtãja, ás å egy nagy valami volt, egy
nagy ember lehetett volna. De å lealacsonyodott hogy làthassa
az Isten Igáját àllandãan nävekedni, ás az å áletát adta azárt.
177 Mãzes egy trãnrãl jätt, fàraã lehetett, hogy vigye az Isten
Igáját a pusztasàgon keresztèl.
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178 Jázus a Mennybål jätt, Áletet adni nektek. Milyen tämeggel
vagy azonosâtva? Ãh, utat engedve visszatèkräzni Änmagàt,
mint egy felvillanã Vilàgossàg! Miárt tenná Å azt?
179 Most, egyszeræen, csak legyetek nyugodtak csak egy percre
tovàbb, egy náhàny percre, ha akarjàtok hogy imàdkozva
legyen ártetek. Tudom hogy sokàig tartalak benneteket. Most
pont ät ãra lesz hçsz perc mçlva. Ät kärèl elmegyènk, ha az Çr
akarja. Hallgassatok. Milyen tämeggel azonosâtanàtok
magatokat? Akarok kárdezni tåletek valamit.
180 Jázus jätt hogy Vilàgossàgot gyçjtson. A villanãfány egy
kápet csinàl. Làtjàtok, hogy Å, hogy ti vissza legyetek
tèkräzve, vagy Å vissza legyen tèkräzve bennetek; amikor a ti
kápetek le van fotãzva, az çgy názne ki mint az Ävá; amikor az
emberek ràtok náznek, åk meglàtjàk az Isten Igáját álni ismát.
Ez az amiárt jätt Å, elhozni azt a kameràt, az Å megszentelå
Váre àltal, az Igát käzel hozni hozzàtok. Ez okbãl, Å azt
mondta, Jànos 14:12, “A munkàkat amelyet Án teszek ti is tenni
fogjàtok.” “Ás ha valaki Engem akar kävetni, tagadja meg az å
hitvallàsàt, tagadja meg änmagàt, tagadja meg a vilàgot, vegye
fel az å keresztját ás kävessen Engem.”
181 Vagy, azonosâtva vagy valamely Iràs rászben ahol a_
valamely Iràs rászben ahol a^azok akik nem maradtak meg?
Hol vagy tehàt azonosâtva? A kamera immàr elvillant. Te
azonosâtva vagy valahol. Itt èltetek ezen a dálutànon,
mindannyian, most hallgassatok, ti azonosâtva vagytok
valahol. A kamera immàr elvillant. Ti tudjàtok hogy mik
vagytok. Az levette a ti kápeteket valahol. Most hol àlltok? Te
vagy a bârã.
182 Isten segâtsen minket hogy çgy legyènk azonosâtva,
Åbenne, hogy visszatèkräzzèk az Å Áletát a mi sajàtunkban.
Hallgassatok, az aranymæves, szokta venni ás ètni az aranyat,
ás å folyton èti azt ás èti, ás àtfordâtja azt, ás èti azt, addig mâg
meglàtja sajàtmagàt visszatèkräzve abban. Akkor az tiszta
arany; az osszes salak ki volt verve. A Szent Szellem, ma, ás
ebben az ässzejävetelben, a kävetkezå ãràkban, vegye Å ezt az
Igát ás èsse Azt, a mi szâvènkben, amâg az ässzes kátság, az
ässzes hitvallàs, ás minden dolog ami ellentátes Istennel, el
nem tènt, hogy tudhasuk, (hallgassatok most) hogy mi, a
Gyèlekezet, visszatèkräzhessèk az Å feltàmadàsàt.
183 Hallgassàtok meg ezt a kicsi tärtánetet, ás azutàn
kászâtsátek elå a ti imajegyeteket.
184 Carlsbad-ban, New Mexikãban, sokan käzèletek hallottak
arrãl a nagy barlangrãl ott lent, làtjàtok, lent a fäld alatt.
Lementek kärèlbelèl egy márfäldre, egy_egy dolgon. Az megy
egyenesen az egász çton lefelá, egy márfäldet a fäld alà.
Annyira sätát van, hogy âgy teszitek a kezeteket, nem làttok
semmit, egyszeræen annyira sätát. Ás egy kis csalàd lement
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egyszer, ás_ás a kicsifiç tàrsalgott a kâsáråvel, aki egyszer csak
odasátàlt, ás egyszeræen lekapcsolta a fányt, ás a kislàny
elkezdett visâtani. Megrámèlt.
185 Ez olyan mint a kis Menyasszony most, Neki àllàst kell
fogalalnia. Az sätátnek làtszik. A Gyèlekezetek Tanàcsa be fog
titeket dobni abban a dologba, vagy àllàst kell hogy foglaljatok
ás kijänni. Nektek vissza kell tèkräzni a ti jellemeteket. Mit
fog a Menyasszony tenni abban az idåben?
186 Mi fog tärtánni amikor nem vàsàrolhattok sem el nem
adhattok, amikor nekik a gyèlekezetnek egy egyságe lesz? Most
te azt mondod, “Amikor az tärtánik?” Nem, nem a villanàs
lefotãzta a te kápedet akkor màr. A jellemed immàr megmondta
neked. Te immàr abban vagy. Làtjàtok? Tudjàtok mit mondott a
Biblia arrãl. “Åk jännek, ezt mondva, ‘Igen, Urunk, mi
bejävènk most,’ de az tçl káså, az ajtã zàrva van.” Làtjàtok?

Mi fog tärtánni a kicsi Menyasszonnyal?
187 Án gondolok arra, ebben a kis tärtánetben. Tudjàtok,
amikor az a kicsi làny visâtotte, fel-ás-le ugràlva,
idegrohamban, amint halàlra ijesztette åt, amikor làtta hogy
mi tärtánik. Ás abban az ájfáli sätátságben, a fány egyszerre
csak fálbeszakatt. A kicsi fiç azt mondta, felkiàltott, teljes
hangjàval, azt mondta, “Ne fálj, kicsi testvárnåm, van nekènk
egy ember itt, aki vilàgossàgot tud gyçjtani.”
188 Ne fálj, kicsi testvárnå, van nekènk egy Ember itt Aki
Vilàgossàgot tud gyçjtani, làtjàtok, Aki az Isten Igáj teheti
egyszeræen azt amit Annak tennie kell. Ez az Ember Jázus
Krisztus. A ti jellemetek hadd tèkräzädjän vissza az Ävável.

Imàdkozzunk.
189 Ne fálj, kicsi Testvárnå, van nekènk egy Ember itt aki
Vilàgossàgokat tud gyçjtani. Akàrhol vagy, bàrhol làttad a te
helyedet ezen a dálutànon, azt ràd bâzom. A jelenlegi jellemed
meg fogja làttatni sajàtmagadat valahol a sor mentán. Melynál
ãràkat ás ãràkat tudtunk volna idåzni. Milyen a jelenlegi
jellemed? Most imàdkozzunk, ás imàdkozzatok ti is. Most
emlákezzetek, lehet hogy soha nem làtlak titeket çjbãl, lehet ti
soha nem làttok engem çjbãl, amâg odaàt talàlkozunk. Most a
jelenlegi àllapototokban; engem nem árdekel ki vagy te. A te
jelenlegi àllapotodban, án beteszem magamat is abba, az án
jellemem, mit tèkräz vissza ezen a dálutànon? Hol vagyok
azonosâtva?
190 Mennyei Atyànk, kutasd a mi szâveinket, ebben a percben.
Ez csak az idånek egy pillanatàt igányli, egy vàltozàs. Hadd
jäjjän a Krisztusnak ártelme mibelánk. A Biblia azt mondta,
“Az az ártelem legyen bennetek amely volt Krisztusban.” Az
megvàltoztatja a mi jellemènket. Ás ebben az elnyçjtott
prádikàciãban, ha annak nevezhetnám, ezen a dálutànon,
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egyszeræen az án alàzatos mãdomon megmutatva az
embereknek amit án hiszek, amit Te akarsz nekènk tanâtani.
Istenem, hadd legyen az az ártelem bennem amely Krisztusban
volt. Ás ha bàrhol elmulsztottam kihangsçlyozni a Te Igádet
egy “àmen”-nel, ás azutàn kävetni azt, akkor, Uram, vàltoztass
meg engem, çjâtsàl fel engem. Án a Te szolgàd vagyok; akarok
lenni, Uram. Segâts nekem. Segâts mindenkit itt Uram.
191 Ás most án Ràd bâzom åket. Ha vannak itt olyanok, Uram,
akik a Te gondolatodban voltak a vilàg alapâtàsa elått,
kátságtelenèl ez felábreszti åket. Án bâzom, hogy mindnyàjan
ott voltak. Ás Ott, Atyànk, mi tudni fogjuk amikor Te jässz ás a
nagy Känyv megnyittatik, meg fogjuk árteni akkor. Ás ha
vannak akik elkãboroltak, az Äsványrål kiestek, imàdkozom,
Istenem, hogy Te hozd vissza åket ma, hozd åket vissza ahhoz
az igazsàghoz ás Áletnek Äsványáhez. Mi a Te kezeidben
vagyunk, Uram, tágy velènk amit Te megfelelånek làtsz. Án ezt
a hallgatãsàgot Neked adom, çgy mint az ässzejävetel gyåzelmi
jelványát, Jázus Krisztus Neváben. Àmen.
192 Most nekènk nincs idånk az oltàrhoz hâvàs szàmàra, de án
azt akarom hogy az oltàrhoz hâvàs legyen a ti szâvetekben. Hol
vagytok azonosâtva, a ti jelenlegi àllapototokban?
193 Most ilyen prádikàlàs utàn, án megfogom kárni a Szent
Szellemet, ha Å akarja, hogy segâtsen nekem csak egy percre
most, amâg a kenetet megkapom, hogy a betegekárt
imàdkozzak. Ezek a dolgok melyeket mondtam, legyen igazsàg,
Istenem. Melyek, igazsàgok is.
194 Most ha mindenki èlve fog maradni ás igazàn tiszteletteljes
lesz csak egy pillanatra, kárlek, âgy, làtjàtok, ás lápjetek
kapcsolatba Vele. Ti egyszeræen valamin itt vagytok, ás ha
valami mozog, az megzavar táged. Ez egy nagyon kemány
dolog. Az çgy náz ki, hogy ha az az asszony fenn ott a_a
Sikàr^Az egyszer tärtánt meg. Jázus nem ismátelte meg azt
çjbãl ás çjbãl.
195 De az amerikai embereknek szãrakozottnak kell lennièk,
tudjàtok, az_az egyszeræen a mi termászetènk. Mi
egyszeræen^Mi inkàbb otthon maradnànk ás a televâziãt
náznánk, täbb a szãrakozàs annàl ami a gyèlekezetben van.
Làtjàtok? Ez az, làtjàtok, az szãrakoztatàs. Ez az amit mi
akarunk. Ez bejutott a gyèlekezetbe. Isten nem szãrakoztat
titeket. Å egyszeræen hozza az Å Igáját nektek. Làtjàtok?
196 Å azt mondta annak az asszonynak, ás azárt nekik hinnièk
kellett annak a prostituàltnak a szavàt. De az egász vàros
kászen volt, làtjàtok, åk az Isten gondolatàban voltak a vilàg
megalapâtàsa elått.
197 Most Isten ismátelje ezt meg çjbãl ezen a dálutànon, ez az
án alàzatos imàm. Elhagyva titeket, hagyja Å ezt veletek.
Imàdkozzatok.
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198 Ott kint hànyan^nem làtok egy szemályt sem ott akit án
ismerek. Mindenki aki ebben a tämegben van, ás án nem^
lehet, meglehet hogy az imajegyek mindenètt vannak. De ti
akik ott kint èltäk, akik betegek vagytok vagy valami
szèkságetek van, vagy valami, ás tudjàtok hogy án semmit sem
tudok rãlatok, emeljátek fel a ti kezeiteket, egyszeræen
mindenètt ahol vagytok. Làtjàtok? Egyszeræen mindenki.
199 Az Çr segâtsen minket ebben most. Most senki ne
mozogjon. Ne, kárlek, senki ne mozogjon. Ez egy_egy nagy
dolog.
200 Most, nem szèkságes hogy mondjam, prãbàlva
megmagyaràzni ezt, arra nincs mãd. Most, a Biblia azt mondta,
mely az Ige, hogy, “Å a Fåpap Akit meglehet árinteni a mi
fogyatákossàgaink árzásável.” Igy van ez?
201 Most náha a hit ismeretlen nektek; megkaptàtok azt, ás nem
tudjàtok. Ha megprãbàljàtok magatokat valamibe belenyomni,
ti eltávesztitek azt, àtmentek azon. Az annyira alàzatos ás
egyszeræ, làtjàtok. “Ás Å a Fåpap Akit meglehet árinteni a mi
fogyatákossàgaink árzásável.” Akkor, ha ti megárintettátek Åt,
Å cselekedni fog çgy ahogy Å azelått tette. Igy van ez? [A
gyèlekezet mondja “Àmen”_Szerk.] Most figyeljetek.
202 Làtjàtok ezt az asszonyt aki pontosan itt lent èl? Án_án
nem ismerem a kicsiny lelket. Å egyszeræen ott èl, de
valahogyan å kapcsolatban van Istennel. Mert a dimenziãba
amelybe án most belenázek, làtom az asszonyt, ás å tudatàban
van, hogy valami megtärtánik. Imàdkozik az å gyermekeiárt
akik nincsenek itt. Ez igaz. Án nem ismerem åt. Soha nem
làttam az asszonyt, de å mályen aggãdott náhàny gyermekárt.
203 Hiszed hogy án az Å szolgàja vagyok? Hiszed azt, azt hogy
Jázus Krisztus itt van, a Szent Szellem Aki^Làtod, ha mi
magunkat kiemelhetnánk az çtbãl! Làtjàtok? Most
meggyãgyâtani táged, án nem tudlak. Làtjàtok? Vagy, megadni
a te vàgyadat, án nem tudom. Làtod, annak Istenen keresztèl
kell jännie, hacsak nem mond nekem valamit amit neked
àtadjak. Most, de ha Å ki tudja nyilvànâtani nekem, hogy mi a
baj azzal a gyermekkel, vagy akàrmi is az, te_te hinni fogod,
hogy án az Å szolgàja vagyok? Te hinni fogod.
204 Most az egász hallgatãsàg, ha akarjàtok, a hälgy áppen itt
èl. Felàllnàl? Most, a Biblia itt van elåttem, án nem ismerem az
asszonyt. Soha nem làttam åt. Most, itt, visszamegyènk a
Sikàrhoz.
205 Kárem, mindenki legyen tiszteletteljes. Làtjàtok? Mikor
làttok valamit^Làtjàtok, ez egy szellem, valami mozog, ismát
fálreterel engem.
206 Igen, a hälgynek van hàrom gyermeke akiárt imàdkozik, ás
mind a hàrom beàrnyákolt. Azaz, åk nem Keresztányek. Åk
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nincsenek megmentve. Ez igaz. Egyik käzèlèk egy leàny, ás
neki egy keleványe van a làbàn, fent magasan. Ez igaz, çgy van
az? Egyiknek valami baja van az å szemeivel, a fiçk käzèl az
egyiknek. A màsiknak szâvbaja van, ás egy alkoholista. Ez az
igazsàg. Ez a te vàgyad? Ez az amit te az Istentål akarsz? [A
testvárnå mondja, “Àmen.”_Szerk.] Akkor án kárem, Jázus
Neváben, hogy Å adja meg neked ami a te vàgyad. Neked
szèkságed van_szèkságed van valami màs dologra?
207 Itt van egy hälgy, egyszeræen amint azt mondtam, az
felizgatta åt. Å egyenesen itt èl hàtul. Izèleti gyulladàssal
szenved. Az å neve Thomason; å nem tudja^Igen. Án egy
idegen vagyok szàmodra. Soha nem làttalak táged az
áletemben, de ez az aki te vagy. Hiszed hogy án az Å szolgàja
vagyok, hälgyem? Hiszed hogy amit mondtam az igazsàg, ás
Istentål jän? Te izèleti gyulladàssal szenvedsz.
208 Az a te fárjed ott èlve melletted. Å is szenved. Neki valami
hiba van az å_å ereivel, ezt “az artáriàk megkemányedásánek”
hâvjàk. Ez igaz. Neki valami baja van az å làbaival is. Ez igaz.
Ás, aztàn, te prãbàlod elhagyni az ivàst. Te akarod azt tenni.
Te egy alkoholista vagy, de te abba prãbàlod hagyni az
ivàszatot. Hiszed hogy án az Å szolgàja vagyok? Elfogadsz
engem mint Isten szolgàjàt? Akkor án megszabadâtalak attãl, a
Jázus Krisztus Neváben. Hiszel, uram? Add a te szâved
Krisztusnak, keresd a lelkászeket a keresztságre, ás szàmodra
be van fejezve. Csak higgy.
209 Hiszel? “Ha hiheted!” Van valami hiba a te oldaladdal,
ugye, ádes? Ha hiszel teljes szâveddel, Isten meg fogja
gyãgyâtani azt.
210 Ott èlve, a kävetkezå, neked cukorbetegságed van. Hiszed
hogy Isten meggyãgyâtja a cukorbetegságet a te szàmodra, ás
jãl leszel?
211 Szâvbaj; hiszed hogy Isten meggyãgyâtja a szâvbajt?
Rendben van, uram.
212 Szintán, szâvbaj, a kävetkezå. Hiszed hogy Isten meg fogja
gyãgyâtani a szâvbajt, kävetkezå? Ez igaz. Hiszed hogy Å
megteszi azt? Ah-hah.
213 Ez a testes hälgy aki itt èl. Egy náhàny perccel ezelått,
mikor prádikàltam, amikor odaártem, hogy azonosâtsàtok
magatokat, å egyenesen felámnázett. Te meggyãgyultàl akkor.
Neked vesebajod volt. Ha ez igaz, àllj fel a làbaidra. Làtjàtok?
Nos, te mint ha^Nem volt egy furcsa árzásed hozzàd jåve
amikor án a ti magatok azonosâtàsàrãl beszáltem? Ás neked
volt egy igazàn furcsa árzásed, egyenesen ràmnáztál. Akkor
tärtánt meg. Menj haza most, te jãl vagy. Csak higgy Istenben,
ennyi az egász.

Làtjàtok, az Ige szemmellàthatãvà lett táve.
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214 Elragadta a lálegzetedet, uram. Hiszed hogy Isten megtud
gyãgyâtani táged abbãl a szâvbajbãl, ás egászságessá tesz? Az
åszhajç fárfi, jãkápæ fickã ott èlván, hiszed hogy Isten
meggyãgyâtsa a szâvbajod? Hiszed. A te feleságed ott èl most.
Hiszed hogy án megtudom mondani neked, hogy mi a baj a
feleságeddel, az Isten segâtságe àltal? Hiszed hogy Isten
megtudja mondani nekem mi a baj åvele? Ez várszegányság,
egy váràllapot. Ez igaz. Hiszed hogy Isten mindkettåtäket
egászságessá tesz most? Hiszed? Elfogadod azt?
215 Most a hälgy aki å mellette èl. Làtjàtok azt ott lemenve?
Annak a hälgynek valami hiba van az å hàtàval. Hiszed hogy
Isten meggyãgyâtja a hàtbajt, hälgyem, ás egászságessá tesz?
216 A fárfinak melletted izèlleti gyulladàsa van. Hiszed hogy
Isten meggyãgyât az izulleti gyulladàsbãl, uram? Elfogadod
azt? El? Felemelted a kezed. Rendben van.
217 Hogyan van azzal a kicsi hälggyel aki ott èl egyenesen
ràmnázve, áppen melletted? Igen, å az å ádesanyjàárt
imàdkozik. Ádesanyja a kãrhàzban van, fertåzássel. Ez igaz.
218 Te emelted fel a kezed, aki käzvetlen mellette vagy,
testvárnå. Te nem az ádesanyàdárt imàdkoztàl. Ez a hälgy a
kãrhàzban lávå ádesanyàárt imàdkozik. Ás, de, te, a te
papàdárt, neki ràkja van, ás te åárte imàdkozol. Ez igaz.
Làtjàtok?
219 A kävetkezå hälgynek tèdåbaja van. Hiszed hogy Isten
meggyãgyâtja a tèdåbajt?
220 Most, làtjàtok, az annyira elfogott, hogy án majdnem
megvakultam, làtok kärèlbelèl hçsz vagy harminc embert ott.
221 Mit, hol vagytok azonosâtva most? Azonosâtva vagy ezt
mondva, “Án egy hâvå vagyok. Án hiszek Istenben. Vagy, án
hiszem hogy ez Å?” Te azono^Vagy, te_te azonosâtva vagy
azzal az Igável, ezt mondva, “Isten megâgárte Azt. Amit Jázus
tett akkor, Å tette çjbãl ma. Ás án hiszem azt, hogy mi a
Sodoma napjaiban álènk, ás áppen a vilàg pusztulàsa elått. Ás
Jázus megâgárte, hogy Å szemmellàthatãvà teszi Änmagàt çjbãl
áppen çgy, ahogy Å tette Sodomàban, çgy ahogy tette Å ott, ás
amint teszi Å most.” Hiszitek azt? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen”_Szerk.]
222 Akkor, mindannyiatoknak akiknek van imajegyetek, ebben
a sorban itt, ez a rászleg itt, àlljatok a fal mellett, âgy. Menjetek
ki a helyetekrål, àlljatok fel a fal mellett, mindnyàjan erre az
oldalra.
223 Most azok akik ebben a rászlegben vannak akiknek van
imajegyetek, a käzápså rászlegben, àlljatok fel ebbe az
oldalhajãba, gyertek ki erre. Ne, ne menjetek àt most, làtjàtok,
àlljatok egyenesen az oldalhajãba. Làtjàtok, menjetek
egyenesen^
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224 Most vàrjatok. Akarom ezt, ez a tämeg ezen az oldalon àt,
àlljanak erre, názzátek, forduljatok erre. Akarom hogy ez a
tämeg menjen kärbe erre; menjetek vissza az oldalhajãn
keresztèl, menjetek vissza arra, jäjjetek kärbe, ás itt
csatlakozzatok.
225 Most mindenki aki ebben a màsik rászlegben van, akiknek
imajegyeik vannak, àlljanak fel ebbe az oldalhajãba, erre. Ez
igaz. Gyertek, ki ide, ás menjetek visszafelá, ás csatlakozzatok
ezek mägá.
226 Most vagy egy teljese kudarcot fogtok làtni vagy làtni
fogjàtok az Isten Dicsåságát. Most hol vagytok azonosâtva ma,
a hâvåkkel, vagy nektek szãrakoztatottnak kell lenni, vagy
Istenben fogtok hinni? Náhànyan a Biblia idejáben, mág a
Szent Páter àrnyáka is, egy halàsz aki nem tudta leârni az å
nevát, annak az embernek az àrnyáka, aki megmutatta
ugyanazt a jelet amelyet ti làttatok itt ma, az emberek fälätt
àthaladt ás azok meggyãgyultak. Hànyan tudjàtok hogy ez
igaz? [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.]
227 Most, testvárek, ti nem vagytok kihagyva. Mialatt azek itt,
âgy, làtjàtok, az utat enged annak. Ás egyszeræen àlljatok ide.
[Branham Testvár megfordul ás a lelkászekhez beszál.] [Ères
hely a szalagon._Szerk.]
228 Ha van egy pàsztor itt aki hisz a betegekárt valã imàban,
nem akarom, hogy ti emberek azt higyjátek, (án itt felàllva
mint egy evangálista a_a megkèlänbäztetás ajàndákàval, ás
âgy tovàbb akkáppen, ás a prãfátikus ãra amelyben álènk),
hogy azt higyjátek, hogy a ti pàsztorotok nem olyan
megelegendå mint bàrki màs. Å Krisztus egy szolgàja,
ugyanazzal a hatalommal amely van nekem vagy bàrki màsnak
van. A mi hatalmunk Jázus Krisztus. Ás akarom, hogy åk
jäjjenek le ás imàdkozzanak velem mialatt mi imàdkozunk.
229 Most, minden pàsztor itt aki hisz az Isteni gyãgyâtàsban ás
itt akar àllni velènk, jännál ás tennád, foglaljàtok el a
helyeteket itt velem mialatt imàdkozom a betegekárt, bàrki
käzèletek pàsztorok akik jänni akartok. Ez a pàsztork
csoportja, a tàmogatã pàsztorok, megkárdeztem åket ott, azt
mondtàk, “Nem szàmât milyen pàsztor az, milyen
gyèlekezethez tartozik.” Ha Presbiterànius, vagy, Lutherànus,
vagy egy Katolikus pap, gyere ide ás àllj velènk ha hiszed a
Krisztus Èzenetát, ha hiszel az Isteni gyãgyâtàsban. Gyere ide
ás vesd kezeidet ràjuk. Biztosan te nem_te nem kèlänèlsz el,
mint Krisztus szolgàja, te nem kèlänâted el magadat a te^az
emberi lányektål, nem szàmât hogy åk a te_te_te parãkiàdhoz
tartoznak vagy sem, vagy a plábàniàdhoz. Te nem kèlänâtenád
el magadat tålèk. Te hinni fogsz. Szâvesen vàrlak, hogy jäjj ide
ás segâts nekem, kezeidet ràtáve ezekre a beteg emberekre,
hogy åk meggyãgyuljanak.
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230 Rendben van, gondolom hogy a sorok kászen vannak a
kezdáshez. Akarom hogy a diakonusok eljussanak az å
helyeikre, hogy segâteni tudjanak az emberekkel.
231 Most, hogy mi ne^mindenki megtudja árteni, most
figyeljetek igazàn nagyon. Hallotok? Mondjàtok, “Àmen.”[A
gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.] Mondjàtok ezt ismát.
[“Àmen.”] Názzátek, án fogok adni nektek^
232 Most, án nem tudok minden szemályt venni, àlljak ott ás
velèk imàdkozzak, ás legyen felismerás. Mág ätárt vagy határt
menne, ás åk elvinnánek engem az ápèletbål. Tudjàtok azt.
233 Jázus, egy asszony megárintette Åt, ás Å megfordult ás
megmondta neki, hogy mi volt az å baja, ás mindent arrãl. Ás Å
azt mondta, “Erå ment ki belålem,” erå; egy szemály. Ás az
Isten volt, szemmellàthatãan, testben.
234 Ez csak egy kicsi ajàndák, làtjàtok, hogy Åt
szemmellàthatãvà tegye, egy megâgárt ajàndák a nap szàmàra.
Figyelj, baràtom.
235 Páter, egyszer, a szânre volt hâvva ahol egy halott asszony
volt, Dorkàs návszerint. Mindenki aki emlákszik arra, mondja
“Àmen”. [A gyèlekezet mondja, “Àmen”_Szerk.] Ás Å àtment
ás letárdelt, ás imàdkozott. Azutàn^Hallgassàtok most, ti
emberek az imasorban. Miutàn å imàdkozott, àtment ás kezát
Dorkàsra tette, ás å áletre kelt. Çgy van az? [“Àmen.”]
236 Most testvárek, án akarom hogy ti ás ez a gyèlekezet
csatlakozzon velem. Názzetek ide, itt àllva, kärèlbelèl ätszàz
ember, vagy talàn täbb, itt àllva, ezen a dálutànon, hogy
imàdkozva legyen ártèk. Most elimàdkozzuk a hitnek egy
imàjàt, mindannyian. Ás azutàn amikor az emberek elhaladnak
mellettènk, mikor ti a kezeiteket ràjuk teszitek, tegyátek ràjuk
ott, hittel, hogy az meg fog tärtánni. Án hinni fogok. Án igen,
án az egász szâvemmel, hinni fogok.
237 Mennyei Atyànk, most a nagy menet el fog kezdådni innen.
Emberek szàzai fognak käzättènk elhaladni, ás ezeknek a
lelkászeknek a kezei alatt. Hadd ártsák meg Uram, hogy åk
egyszeræen a Kereszt alatt haladnak el. Åk elhaladnak a^
ahol a Vár volt hullatva, hogy elkászâtse ezt, amit mi teszènk,
hogy ez valãdi legyen. Mert, Å aki a Kereszten fègätt, azt
mondta, “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat akik hisznek. Ha
kezeiket betegekre teszik, azok meggyãgyulnak.” Ás hadd
fogadjàk el az emberek ezt.
238 Te megâgárted, hogy Te megmentesz bàrkit aki “akarja.”
Nem mentheted meg a vilàgot, mert nem mindenki aki “akar”
hisz Benned. Te elmentál egy vàrosba, sok hatalmas munkàt
nem tudtàl megcselekedni, a hitetlenság miatt.
239 Nem is leszel kápes segâteni egy szemálynek sem aki ezen a
soron keresztèl jän, hacsak åk nem akarjàk, az å szâvèl
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mályábål, hogy azonosâtsàk magukat a hâvåkkel ás az Isten
Igájável, hogy a dolog be van fejezve. Ez a nagy azonosâtàs
jäjjän most, hogy amikor mindezek az emberek elhaladnak
ezeknek a lelkászeknek a kezei alatt, a Szent Szellem helyezze
az å szâvèkbe, hogy åk megcselekedták az Isten parancsàt, ás
menjenek ki innen ärvendezve, meggyãgyulva, az Isten
Orszàgànak haszonjàra. Mi engedelmeskedènk Neked, Uram,
ebben a cselekedetben, Jázus Krisztus Neváben. Àmen.
240 Akarom hogy valaki, Roy, gyere ide ha akarsz, ás ánekeld a
Higgy Ã Csak Higgy kezdetæ áneket. Akarom hogy a täbbiek, a
fejeiteket hajtsàtok meg, ás mindenki imàdkozzon.
241 Most, ezek itt, ádesanyàk, ádesapàk, ás gyermekek, kicsi,
beteg kisbabàk, emberek ràkkal haldokolva. Ha ez te lennál,
akkor akarnàl valakit aki åszinte. Ás mi akarjuk azt åszintán.
242 Most, mindnyàjan hajtsuk meg a fejeinket most. Án le
fogok lápni ide az án testváreim käzá, imàdkozni a betegkárt.
[Branham Testvár ás a lelkászek a betegekre teszik kezeiket ás
imàdkoznak ártèk az imasorban. Ères hely a szalagon_Szerk.]
243 Tudjàtok, ez volt a legcsodàlatosabb idå ebben a
käzässágben. Ás án megfigyeltem valamit ezen a dálutànon;
nem tudom vajon ti megfigyeltátek vagy nem. Kilencven
szàzaláka azoknak az embereknek akik meggyãgyultak,
megvoltak gyãgyulva mielått mág valaha oda ártek volna ahol
án voltam. Åk kiàltoztak ás kiabàltak, ás dicsåságet adtak
Istennek mielått åk odaártek.

Most imàdkozni fogunk ezekárt a zsebkendåkárt.
244 Çr Jázus, mi tudjuk hogy a Bibliàban, åk azt mondtàk
hogy, “Åk vettek Szent Pàl testárål.” Nem mert hogy å volt
Pàl, hanem mert å volt a Te szolgàd, Uram. Å volt a Te
nagykäveted, ás mi tudjuk hogy åk mondtàk azt, “A betegságek
ás kãrok eltàvoztak.” Sok ember nem tudott rásztvenni az
ässzejävetelen, ás åk elkèldtek egy zsebkendåt, hogy kápviselje
åket. Istenem, engedd az Çrnak Angyalàt; Å volt az az Egy aki
lenázett a Väräs Tengerre ás_ás megrámâtette azt, ás Izràel
ment az å âgáretèkhäz. Add ezt meg, Uram, hogy ez ugyançgy
legyen. Ezek a zsebkendåk, a betegkre fektetván, gyãgyâtsàk
meg a betegeket. Isten Orszàgànak hasznàárt, Jázus Neváben
kárem ezt. Àmen.
245 Most egyszeræen egy vagy kát szãt akarok mondani, mert
án tányleg becsèllek benneteket. Án becsèläm ezeket a ragyogã
lelkászeket, akik mindenètt a sor mentán voltak; åk hasznàltàk
az å idejèket hogy segâtsenek, meg minden. Ás talàn azt
gondoltàtok, testvárek, hogy mialatt a felismerás tärtánt, ás âgy
tovàbb, lent itt, án nem tudom miárt imàdkoztatok, de az Çr
Jázus emlákeztetett arra. Án tudom mit^
246 Ne aggãdj a te mamàdárt. Å rendben lesz.
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247 Ás te ott èlve, azzal a homlokèreggel ás nåi bajjal. Án
tudtam arrãl, egász idå alatt. Te megszabadulsz attãl. Ne
aggãdj.
248 Làtjàtok, Az mägättènk volt, çgy amint Å itt elål volt, ás Å
mindent tud arrãl. Làtjàtok? Most keresztèl jättetek az
imasoron, ás ugyanaz az Isten aki felkent engem a szolgàlat
elått, Å teszi itt ugyanazt. Làtjàtok? Ez^Ás Å áppen ugyanaz
tegnap, ma ás äräkká.
249 Hisztek Åbenne? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Ãh, nem csodàlatos Å? [“Àmen.”] Ez nem valami? Igen.
250 Hànyan ismeritek ezt az áneket, Àldott legyen a kätál
amely ässzekäti szâveinket Keresztány szeretben? Megtudnàd
adni nekènk a hangot arra, testvárnå? Án_án elakarom
ánekelni ezt. Nem tudom miárt, de ánekeljèk csak el ezt.
Àlljatok igazàn tiszteletteljesen Å elåtte most ás ánekeljátek,
ánekeljèk egyètt most.

Àldott legyen a kätál amely ässzekäti
A mi szâveinket Keresztány szeretetben;
A rokonártelem käzässág
Olyan mint a Fenti.

Ez egy rágimãdi.
Mikor mi szátvàlunk,
(emeljèk fel kezènket)
Ez belèl fàj nekènk;
De mi mágis ässzekapcsolva leszènk szâvben,
Ás remáljèk hogy ismát talàlkozunk.

251 Nem szeretitek azt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_
Szerk.] Amâg, amâg talàlkozunk, most, mindannyian egyètt,
“Amâg ismát talàlkozunk,” mindnyàjan egyètt most.

Amâg talàlkozunk! amâg talàlkozunk!
Amâg Jázus làbainàl talàlkozunk;
Amâg talàlkozunk! amâg talàlkozunk!
Isten legyen veletek amâg ismát talàlkozunk!

252 Hajtsuk meg a mi fejeinket imàra most. Kárni fogom a
pàsztort, ide, testvár, ha å feljän; ás ha van valami mondani
valãd, testvár, vagy bàrmit amit mondani akarsz, vagy a
hallgatãsàgot elbocsàjtani. Amâg ismát làtlak titeket, Isten
legyen veletek. Imàdkozzatok ártem. Án szeretem Åt. Àmen. `
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