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A Különc

` Maradjunk àllva csak egy pillanatra. Dràga Urunk,
jävènk a Te Isteni jelenlátedbe ismát az ima çtjàn; elåszär hogy
megkäszänjènk mindazt amit Te tettál ártènk, ás a nagy
szeretetárt szâvènkben Teárted ás a Te Igádárt. Uram, ezek az
emberek, maeste, akiket án egász szâvemmel szeretek
felàldoztàk magukat ás bejättek leèlni egy forrã helyságbe ás
mitäbb, mert åk szeretik a Te Igádet.
2 Ás mi jättènk imàdkozni a betegekárt, maeste, Urunk, ás a
szækälkädåkárt. Ne legyen käzättènk egy gyenge szemály sem
ennek az ässzejävetelnek a vágán. Jutalmazd meg åket az å
hæságèkárt, Uram. Szãlj nekènk a Te Igáden keresztèl, ás
eråsâts meg minket, Uram, amint megyènk, hordozva a
szágyent. Milyen kivàltsàg ezt tenni! Mi Jázus Neváben kárjèk.
Àmen. Leèlhettek.
3 Persze, nem talàlok szavakat hogy kifejezzem az án
hàlàmat egy ilyen embercsoport felá, akik bejännek ás leèlnek
ebbe az ápèletbe. Azt akarom mondani, hogy holnap^Vagy,
mi àtfogunk menni Topeka, Kansas-ba, a kävetkezå
ässzejävetelre, ás az a kävetkezå vasàrnap fog befejezådni. Ás
azutàn mi onnan, Philadelphia-ba megyènk.

Ás, most, a terv szerint tengeren tçlra megyènk, Kenyàba,
ás Tanganyikàba, ás Ugandàba, a_a tärzsekbe oda. Ás most
nekik egy kis fellàzadàsuk van a Mau Maus-szal. Nem juthatok
be çgy mint egy misszionàrius, de megprãbàlok bejutni çgy
mint egy vadàsz. Bemegyek ás åk elrendezik.
4 Àltalàban, çgy megyek be mint misszionàrius ás vadàszni
megyek, ez alkalommal çgy megyek mint vadàszni, ás
misszionàrius leszek. Tehàt oda_oda, bàrhogyan bejutni
hozzàjuk. Ás Mattson-Boze Testvár âgy munkàban van, prãbàl
bejuttatni engem, egy vadàszeszpedâciãt rendezve hogy
bemehessek vadàszni. Nos, azutàn, án jäväk erre a
vadàszeszpedâciãra, , ás akkor å azt fogja mondani, “A mi
Branham Testvárènk az orszàgban van.” Lemegy a
nagykävethez, “Rendben lenne ha mi tartanànk csak egy kis
ässzejävetelt kint itt?” Làtjàtok? Az elkezdená akkor, ás csak
tovàbb folytatãdna. Tehàt nem tudjuk vajon lesz ez, kápesek
leszènk megtenni azt, vagy nem. Megprãbàljuk. Ás kártem az
Urat, ha valami tärtánik hogy az nem sikerèl, akkor az egy jel
lesz szàmomra hogy vissza kell jännäm ide Jeffersonville-be ás
hogy prádikàljam a Hát Trombitàt, jçlius vagy augusztus
folyamàn, valahogy akkor.
5 Ás akkor, ha mi tesszèk, meglàtjuk ma, megprãbàljuk
megkapni ezt az iskolatermet ami lágkondâcionàlt, mert ez
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igazàn száp ás hæväs lenne. Èlåhely ezerätszàz-ezernyolcszàz
ember szàmàra van. Ás ez lágkondâcionàlt, vadonatçj hely,
kärèlbelèl csak ät sarokkal fentebb. Egyszer mi kártèk azt, ás
nem engedták meg. Ás az az ember aki nem engedte meg
nekènk ki lett táve az igazgatãsàgbãl. Tehàt most, az az
ember aki annak a helyán van most azt mondja hogy a miánk
lehet bàrmikor amikor akarjuk azt. Igy mi_mi nagyon
boldogok vagyunk hogy megkapjuk azt. Ás âgy mi
megkaphatjuk azt most, ás valamikor jçliusban, ás
legyen^Hànyan imàdkoznànak, ha az Çr akarja most, ha
valami elutasât bennènket? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.]

6 Tudjàtok, án szeretem Arizonàt. Ez egy csodàlatos vidák.
Mindig vàgyãdtam rà hogy ott legyek.

Ha megakarnàd nyomni azt egy kicsit, Ben Testvár, ha
tetszik neked, ha ez^Ãh, Az^Igen, uram. Igen. Vagy, bàrki
van azon, eltàvolâtanà azt csak egy kicsit, mert án kijäväk
abbãl igazàn^[Valaki mondja, “Szalag, testvárek.”_Szerk.]
Mit mondsz? [“Ez csak a szalagok.”] Ãh, csak a szalagok. Ãh,
itt van egy màsik fent itt. Bocsànat. Rendben van, Ben Testvár.
Tehàt án^

7 Visszatárve Arizonàbãl, bejåve ide, ez egy kicsit rekedttá
tesz, a klâma vàltozàsa miatt. Itt nekènk kärèlbelèl
nyolcvankettåtål kilencvenig, ás náha szàz szàzalákos a
pàratartalom. Ás ott ez lemegy nullàig, ás azutàn náha
àtlagosan, egy szàzaláknek egy-huszada a pàratartalom. Te ápp
egy oxigánsàtor alatt álsz. Ás azutàn kijänni abbãl, ide,
tudjàtok milyen nagy vàltozàst tesz bennetek. Tehàt az sárti a
hangszalagotokat, ás âgy tovàbb.

Hçzdd oda ahol volt az, ha akarod, Ben Testvár. Hibàztam
hogy kihçzattam azt. Azt gondoltam hogy az volt, de itt van
fent ahovà åk feltetták azt.

8 Most imàdkozzatok ártènk, mindnyàjan. Án becsèllek
benneteket. Billy beszált nekem valakirål aki hozott nekènk
egy kosàr åszibarackot, ás egyszeræen kicsi ajàndákokat amit
ti^Án egyszeræen nem tudom elággá megkäszänni nektek.
Án_án nem tudom hogy tegyem azt. Ás án_án annyira
máltatlannak árzem magamat hogy ilyen dolgokat vegyek
tåletek. Imàdkozom hogy Isten àldjon meg benneteket, ás
tudom hogy Å meg fog, mert Å azt mondta, “Amennyiben
megtettátek ezek käzèl a legkisebbikkel, Velem tettátek meg.”
Ás Isten meg fog àldani benneteket, án biztos vagyok.

9 Ás Arizona olyan száp vidák láván, van ott egy dolog ami
nekem hiànyzik, ez ti mindnyàjan vagytok. Ez âgy van.
Mindnyàjan hiànyoztok nekem. Engem_engem nem árdekel
hovà megyek, án_án^az nem, az nem ti vagytok. Vannak
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baràtaim mindenhol a vilàg kärèl, de az_az nem_nem ti
vagytok. Van valami ezzel a kicsi csoporttal ami
egyszeræen^Án nem tudom. Án gondolok ràjuk.
10 Ás Tucsonba, az egy turista vàros, tudjàtok, ás a
gyèlekezetek hçznak, tudjàtok. Ez valahogy neház. Nem
nagyon szellemi; ás, mert versengás van, nagyon erås; ás ez
neházzá teszi. Ha ti mindnyàjan velem lehetnátek, plussz a
gyèlekezet, azutàn ott kint álve, azt hiszem ez rendben lenne.
Làtjàtok? De feltátelezem, addig, amâg ez a gyèlekezet àll, ás ti
mindnyàjan mág jättäk, án mág itt leszek, amâg Jázus eljän.
11 Tehàt imàdkozzatok ártem, amint mondtam egy kis ideje.
Nem akarom ismátelni ezt, de amikor elátek kerèläk, án_án
idegessá vàlok, ás szomorçvà, ás árzelmessá, ás hevessá is. Án
az is vagyok, kezdjèk azon, âgy án^az engem egászen
kettászakât belèl. De tudva azt hogy bàrhovà
mehetek^nekem nincs egy_egy csoportom a fäldän, amirål
án tudnák, aki kitartana mellettem çgy mint ez a csoport.
Adja_adja az Isten hogy legyènk annyira elvàlaszthatatlanok
hogy abban a Kiràlysàgban amely eljän lehessènk egyètt ott;
ez az án imàm.
12 Itt èlve az ajtãnàl, beszáltem Bill Dauch-hal csak egy
pillanattal ezelått, mielått valakit vissza vezettem Krisztushoz,
ismát, a màsik szobàban. De ott èlve beszálgettem åvele,
kilencvenegy áves, å azt mondta, “Án_án gyengèläk. Az án
szemeim nem olyanok amilyeneknek lenni kellene.”

Ás án azt gondolom, kát ávvel ezelått, eljättem hozzà
amikor neki egy teljes szâvelágtelenságe volt ás szâvelzàrãdàsa,
haldoklott. Ás az a doktor aki kezelte åt aki azt mondta hogy å
nem gyãgyul meg, az a doktor màr halott. Ás itt èl Bill Dauch,
làtjàtok, kilencvenegy áves. Azt mondtam, “Bill, te nem vagy
täbbá hasznos a fäldän a munkàra ás olyan dolgokra. De án ezt
kárem, ‘Isten adjon neked eråt,’ mert te annyira szereted az
ässzejäveteleket.” Az a kilencvenegy áves äregember àtmegy a
nemzeten egy autãban, melegen, szàrazsàgon, hidegen,
käzämbässágen, bàrmin àt, hogy hallja az Igát. Isten àldja meg
azt a bàtor lelket. Most nekem nincs^
13 Nekem van mág egy bocsànatkárásem, hogy ezen a reggelen
hàrom ãràn àt tartottalak benneteket. Ás án nem tudtam
pàrtatlan lenni az èzenethez mert feldaraboltam azt, ás
kihagytam egy rászt abbãl, ás àtugrottam egy rászt abbãl, ás
âgy tovàbb. Ez az oka hogy mondtam nekik hogy tartsàk a
szalagot. Hadd kapjam azt ismát meg valahol ahol hideg van
vagy valami. Ás án_án_án árezhetem a Szellemet, de ràtok
názve ás tudva hogy ti legyeztek ás tudva hogy nektek
melegetek van, ás_ás az egyszeræen darabokra tärt engem.
Nem akarom hogy szenvedjetek; án_án azt akarom hogy
kányelemben legyetek. Làtjàtok? Ás ez fàraszt engem.
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14 Çgy mint, làtom a beteg embereket; ha án nem_ha án nem
tudok árezni azokkal a beteg emberekkel, akkor án nem tudok
semmi jãt tenni nekik. Án_ánnekem áreznem kell velèk. Ás
çgyanâgy van_van veletek; án_ánnekem áreznem kell veletek,
vagy nem lehetek a ti testváretek. Làtjàtok? Án_ánnekem
áreznem kell veletek. Ás, án ezt teszem; Isten tudja hogy ez igaz.
15 Ás most, maeste, fogok imàdkozni a betegekárt.

Ás akarok^emberek, ás megàldani ezeket az embereket,
ás Collins Testvárt, ás Hickersont, Neville Testvárt, Capps
Testvárt, a gondnokokat, ás az egászet, a ragyogã beszàmolãárt
ami elárkezett, arrãl hogy mennyire rendszeretåk vagytok,
elrendeztátek a gyèlekezetet, ás hogy mennyire minden annak
helyes àllapotàba jän. Án hàlàs vagyok nektek emberek. Az Çr
àldjon meg benneteket, hogy megprãbàltok vágrehajtani egy
rendet. Ás levál levál utàn jän Tucson-ba hozzàm, “Branham
Testvár nem çgy van ahogy volt. Ez annyira kèlänbäzik, Isten
Jelenlátánek egy annyira àldott árzáse.” Ás án_án hàlàs vagyok
azárt. Az Çr mindig àldjon meg benneteket!
16 Nos, most, maeste, olvastam itt a Szentâràsban egy kis
rászt, talàn_talàn kiemelni egy náhàny szãt, beszálni ás olvasni
egy Iràshelyet, ás azutàn talàn egy pàr Iràshelyet, utàna pedig
egy náhàny percig beszálni nektek ás azutàn imàdkozni a
betegekárt. Nem täbbet mint egy náhàny pillanatot; figyelem
az ãràt, ás meg fogom prãbàlni olyan gyorsan tenni amennyire
csak lehet. De azt gondolom hogy amikor egy tämeg ember
ässzegyèlekezik, az Ige olvasàsa nálkèl, vagy valamit
cselekedve, valami buzdâtàs nálkèl az ässzejävetel nem teljes.
17 Sokan käzèletek vàrtak. Käzèletek sokaknak mág meg kell
tenni márfäldes utazàst maeste. Hogy mennyire becsèläm azt!
Mennyire figyellek ás názlek mindannyiatokat, ás gondolkozok
arrãl^Ott Arizona-ban azt gondolom, “Amikor meglàtom åt
çjra, egyenesen lemegyek ás kezet ràzok vele ás àtälelem a
nyakàt.” Ás itt vagytok èlve, ás kinál, hol tudnák án, tudjàtok?
Nem tudva hogy melyiknál kezdjem el, ás melyiket^hogyan
jutok ki ebbål? De, Igen, szeretlek benneteket. Isten is szeret
benneteket.
18 Most azt gondolom, ha nem távedek, ha_ha nem táves
Iràshelyet jelältem ki itt, az Elså Korintusiakbãl akarok
olvasni, az 1. rászbål, a 18. verssel kezdve, ás szintán olvasni a
Màsodik Korintus 12:11, hogy egy szäveget vegyek. Most ha
megtudom talàlni azokat egászen gyorsan, ás akkor olvasni
fogjuk, ás utàna imàdkozni ás âgy egyenesen belekezdeni, csak
egy nàhàny percet beszálve nektek egy kis támàrãl. Az Elså
Korintus, 1. rász, a 18. verssel kezdve.

Mert a keresztrål valã prádikàlàs bolondsàg ugyan
azoknak akik elvesznek; de nekènk, kik megtartatunk
Isten ereje.
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Mert meg van ârva, elvesztem a bälcseknek
bälcsesságát ás az ártelmeseknek ártelmát elvettem.

Hol van a bälcs? hol az âràstudã? hol a vilàgnak
vitàzãja? Nemde nem bolondsàggà tette-á Isten e
vilàgnak bälcsesságát?

Megismátelhetem çjra? “Nemde nem bolondsàggà tette-á Isten
e vilàgnak bälcsesságát?” Mi ennek a vilàgnak bälcsesságe
akkor? Bolondsàg.

^nemde nem bolondsàggà tettá-á Isten e vilàgnak
bälcsesságát?

Mivel tehàt a vilàg a sajàt bälcsesságe çtjàn nem
ismerte meg az Istent a maga bälcsesságáben, az
tetszett az Istennek hogy az igehârdetás bolondsàga
àltal èdväzâtse a hâvåket.
Elolvashatom ezt a verset çjra? Hallgassàtok figyelmesen.

Mivel tehàt a vilàg a sajàt bälcsesságe çtjàn nem
ismerte meg az Istent a maga bälcsesságáben, az
tetszett az Istennek hogy az igehârdetás bolondsàga
àltal èdväzâtse a hâvåket.

Mert a zsidãk jelet kâvànnak,^a gärägäk
bälcsesságet keresnek;

Azonban mi a megfeszâtett Krisztust hârdetjèk, aki a
zsidãknak megètkäzás,^a gärägäknek pedig
bolondsàg;

De maguknak az elhâvottaknak, zsidãknak ás
gärägäknek egyarànt, Krisztus az Isten hatalma, ás az
Isten bälcsesságe.

Mert az Isten bolondsàga bälcsebb az embernál; ás az
Isten eråtelenságe eråsebb az embernál.

19 Ás a Màsodik Korintusiak 12. rász, a 11. vers Pàl mondja:
Dicsekedván balgataggà lettem; ti kányszerâtettetek

rà; mivel nektek kellett volna engem ajànlanotok,
hiszen semmivel nem voltam alàbbvalã a legfåbb
apostoloknàl, ha semmi vagyok is.

20 Imàdkozzunk. Çr Jázus add ezekhez a náhàny szãhoz,
maeste, melyek az elmçlt napokban lettek mondva, amit a
nagy apostol Pàl mondott, hogy mi boldogulni tudjunk azok
hallàsa àltal maeste, alkalmazva azokat a mi áletènkben, hogy
mi az_az Isten keze munkàja lehessènk, olyannà formàlva
amilyenná Å vàlasztott bennènket hogy legyènk. Mivel ezt a
Jázus Neváben kárjèk. Àmen.
21 Maeste, egy náhàny percig fogok prádikàlni, ha az Çr
akarja: A Kèlänc támàrãl. Most ez egy nagyon nyers, durva
szäveg ezt venni, de ez az, azt gondolom, täbbá vagy kevásbbá
ez a kifejezás mãdja amelyet án ki akarok fejezni.
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22 Tudjàtok, olyan sok dolog van ma, amiárt az emberek
kèlänccá vàlnak, mi ezt âgy nevezzèk. Ás ez a kifejázás, ha
valaki soha nem hallotta ezt, ez azt jelenti hogy valaki aki
“kèlänäs,” valaki aki “furcsa” a màsiknak. Ás nem kátság de
olyan sokan käzèlènk furcsàk vagyunk egymàsnak.
23 Ás, nos, mentem le az çton egyszer Los Angeles,
Kaliforniàban, ás làttam egy nagyon furcsa szemályt, furcsàn
cselekedve. Ás sátàlt lefelá az çton nem sztràjkåràllâtàs mãdon,
hanem egyszeræen csupàn mint aki egy dálutàni sátàt tesz. Ás
án àtmentem az çt màsik oldalàra, hogy làssam mit csinàlt.
Mindenki megfordult, ás kinevette åt az å kèlänässáge miatt.

Ászrevettem hogy magàn, magaelått hordozott egy jelt. Ás
azt gondoltam hogy megnázem hogy mi az amit mindenki
nevet, ezen a kèlänc, furcsa emberen. Ás å âgy
volt^Megfigyeltem åt amint az emberek rànáztek, kinevetták
åt, ás_ás, de çgy làtszott, hogy neki egy màsfajta mosolya volt,
egy megelágedett mosoly. Azonban azok a mosolyok amit az
emberek årà àrasztottak inkàbb kigçnyoltàk åt, de å çgy
làtszott meg van elágedve abban amit å csinàlt.
24 Hàt, sok mindenrål lehet gondolkodni, amikor egy ember
meg van elágedve, ás helyes amit å tesz. Habàr å kèlänc lehet
màsvalakinek, ha å megvan elágedve azzal, hogy amit å tesz az
helyes, akkor hadd maradjon az àllàsfoglalàsàn.

Ás amint käzelebb mentem a kis emberhez,
megfigyeltem^az å mellkasàn itt, egy dâsztàblàn, vagy egy
tàblàn, ârva volt, “Bolond vagyok,” ás az aljàn volt,
“Krisztusárt.” “Bolond vagyok,” nagybetækkel; lent az aljàn,
mondva, “Krisztusárt.” Ás mindenki nevette ezt.
25 Ás amint ez a kis ember àtfurakodott a gçnyolãdãk käzätt
ás tovàbbment, megfordultam hogy meglàssam mi volt az å
hàtàn. Ás ott volt egy nagy kárdåjel az å hàtàn, ás lent az aljàn
mondva, “Nos te kinek a bolondja vagy?”
26 Hàt, án_án azt gondoltam, hogy neki volt valami ott,
làtjàtok, de çgy làtszott meg van elágedve hogy å egy bolond
lehet Krisztusárt. Ás ez az amit Pàl mondott, hogy å, “egy
bolonddà” vàlt Krisztusárt.
27 Troy Testvár, a Teljes Evangáliumi Èzeletemberek käzèl,
egy nagyon jãbaràtom nekem, å_å egy hentes. Ás valami fajta
baktárium kerèlt a kezábe mikor egyszer disznãhçst vàgott fel.
Valamely fárfi vagy asszony aki ismeri, tudja hogy milyen
baktárium volt; de az_az felesz benneteket. Igy, hogy
megmentsák az å áletát, leamputàltàk hàrom ujjàt. Ás egyik
kezán csak kát ujja van, de mágis megmaradt mint hentes.
28 Ás volt egy kis námet aki vele dolgozott egy_egy hentes
èzletben, lent Los Angeles-ben, âgy å_å mindig prãbàlkozott
hogy ezt a kis námetet Krisztushoz vezesse. Ás å azt mondta hogy
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“Lutherànus,” ás å azt helyesnek tartotta. Å megvolt elágedve
hogy keresztány, mivel å a “Lutherànus” gyèlekezethez
tartozott, ahogy kijelentette azt. Tehàt egy este Troy Testvárnek
volt egy kivàltsàga hogy åt a gyèlekezetbe elvigye.
29 Az å neve Henry volt. Ás Henry a námetben, “Heinrich,” ás
âgy åk “Heini”-nek hâvtàk åt. Hallottàtok ezt a kifejezást. Å azt
mondta, “Heini, mi lenne ha eljännál velem maeste a
gyèlekezetbe?”
30 “Hàt,” mondta å, “Azt hiszem hogy elfogok menni.” Tehàt å
lement egy rágimãdi ässzejävetelre, ahol nekik egy
imaässzejävetelèk volt, ás å igazàn meggyåzådás alà kerèlt, ás
àtadta szâvát Krisztusnak.

Ãh, a kävetkezå nap ez a kis námetember jãlárezte magàt.
Egyszerre csak egyszeræen keresztèl sátàlt az ápèleten, levegåbe
tartott kezeivel, ezt mondva, “Dicsåság legyen Istennek!
Käszänäm Neked, Çr Jázus!” ás å felhâvta mindenkinek a
figyelmát, az ässzes täbbinek.
31 Làtjàtok, å egy kèlänccá vàlt az ässzes hentes szàmàra. Ás å
vàgta a hçst, elkezdett az Çrra gondolni, ás elkezdett sârni.
Letette a kást, ás fel-ás-le sátàlt a folyosãn, nem hisztárikusan,
de szeretetben Krisztussal, mondva, “Ãh, mennyire szeretlek
Táged, ‘Jázus!’” Tudjàtok, csak elåre ás hàtra jàrkàlva.
32 Ás a fånäk elment mellette ás làtta hogy å ezt teszi, ás amint
sátàlt lefelá sârva. Ás, a fånäkät, å nem vette ászre a fånäkät; å
Jázusrãl gondolkodott. Ás elkezdett lefelá menni, levegåbe
feltartott kezeivel, ás a kännyek legärdèltek az arcàra, ezt
mondva, “Ã, Istenem, mennyire szeretlek Táged!”

Ás a fånäk azt mondta, “Heini, mi a csoda tärtánt veled?”
Azt mondta, “Mindenki az_az egász sorban errål beszál. Mi a
csoda tärtánt veled, Heini?”
33 A kis námetember azt mondta, “Ãh, fånäk!” Azt mondta,
“Dicsåság Istennek, meglettem mentve!”

Azt mondta, “Mi lettál te?”
Å azt mondta, “Meglettem mentve!” Azt mondta,

“Elmentem Troy Testvárrel egy kicsi missziãra, ás án_án
meglettem mentve. Ás Jázus bejätt a szâvembe, ás án annyira tele
vagyok szeretettel!”

A fånäk azt mondta, “Biztos hogy azokhoz a csomã
anyacsavarokhoz mentál le.” [Angolban itt ez a szã “nuts”
aminek täbb jelentäságe van; az egyik a “meghibbant” ás egy
màsik az “anyacsavar”_Fordâtã.]
34 Azt mondta, “Igen!” Mondta, “Dicsåság Istennek!” Azt
mondta, “Käszänet Istennek az anyacsavarokárt!” Azt mondta,
“Tudod, veszel egy autãt, amint lefelá jän az çton, ás kiveszel
abbãl minden anyacsavart, neked semmi màsod nem lesz csak
egy csomã ãcskavasad!”
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35 Nos, nem tudom, de a námetember egyszeræen helyes volt.
Minden anyacsavart kivenni? Az anyacsavarok azok amelyek
ässzetartjàk azt. Ás azt gondolom ez az ami ässzetartja a
gyèlekezetet náha, ässzetartja a civilizàciãt.
36 Nos, lefelájävet egy Prescott-i làtogatàsbãl, egy náhàny
nappal ezelått, figyeltem a sivatagot, ás megfigyeltem hogy
Phoenix-en kâvèl japàn kerteik vannak, ás viràgaik vannak
abban, gyänyäræ viràgok. Ott, ahol amikor án kisfiç voltam
kint ott, marhàkat legeltettem azokon a helyeken. A
teheneknek nem volt fæ, âgy åk kaktuszszemen áltek ás
egyebekbål.
37 Ás azutàn megfigyeltem hogy ott volt egy_egy reprodukciã
a sivatag hasznàlatàbãl. Ás a sivatagban kaktuszokat ás
viràgokat talàltunk. Ás az án otthonban ott, vagy a hàzban
amit bárelènk; Larson Testvárnå, azt gondolom hogy itt van
ma reggel, làttam åt. Ás neki van egy viràgàgya a_a hàzon
kâvèl; valami fäld. Ott minden homokos, âgy neki van valami
fäldje a nagy viràgàgyban minden oldalon a kátlakàsos
hàznak. Ás minden reggel ki kell mennem ás meg kell
locsolnom azokat a viràgokat. Ha nem locsolom akkor azok
elpusztulnak. Ás azok^Ás azutàn, çjra, kell hogy legyen
permetem bepermetezni azokat, hogy tàvoltartsam a tetæket
tålèk; a rovarok feleszik azokat.
38 Ás azutàn egy kicsit csak tçl mász azon, tâz máterre attãl,
náhàny viràg nå ott, ás kint a sivatagban nånek azok. Ás
leàshatsz hat máterre, ás az olyan mint a puskapor hordã; a
vilàgon semmi màs nincs, hanem csak por, ás ott egyàltalàn
nincs vâz. Ás ki permetezi azokat? Làtjàtok?

Ezeket a viràgàgyban, ha elmulasztod bepermetezni åket ás
meglocsolni, a termeszek vagy a rovarok, tetæk fel fogjàk enni
azokat. De a tetæ nem árintheti azt ott kint a sivatagban, ás
mág csak babusgatni sem kell azt vagy äntäzni mindennap; å a
teremtå produkciãja. Ez egy hibrid reprodukciã.
39 Ás án azt gondolom, hogy ma, az az oka hogy a
Keresztányság egy meghibbanttà vàlt az emberek szàmàra;
mert nekènk egy csomã reprodukciãink vannak ás nem valãdi
Keresztányeink, egy tàrsasàg akiket babusgatni kell ás
permetezni hogy a gyèlekezetben megmaradjanak.
40 Eltudom kápzelni a legelså Gyèlekezetet, amik åk voltak,
ás ässzehasonlâtani ezzel a reprodukàlttal ma. Ez egy olcsã
produkciã lenne abbãl az igazi elså Gyèlekezetbål ami az volt,
az áleterås hit Istenben, a Szent Szellemmel. Te nem
babusgattad åket. Neked nem kellett åket megveregetni ás
elmondani nekik hogy te ebbe viszed åket; ás ha åk
megfàradtak attãl, àtmentek a màsikba; ás hogy te egy
diakãnussà teszed åket ha àtjännek ide ás ott hagyjàk azt. Az
egy hibrid reprodukciã.
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41 Gondolkoztam Michelangelo eredeti festmányárål, azt
hiszem ez “Az Utolsã Vacsora.” Azt gondolom hogy å festette
azt. Feltudjàtok márni hogy az eredeti festmányárt mennyit
kellene fizetnetek? Az szàmtalan dollàr ezrek lennánek, soha
nem lehetne megárinteni azt az eredetit, mert az àron tçl van.
Annak az ártáke annyira magas! De megvàsàrolhatod annak
olcsã reprodukciãjàt kärèlbelèl kát dollàrárt.
42 Ez az amiárt ma az emberek nem tudjàk megárteni az igazi
áleterås, valãdi hâvåket. Åk egy anyacsavarrà [meghibbanttà,
itt, ás mindenhol, ahol az “anyacsavar” szã van_Ford.] vàltak.
Tudjàtok, a vilàg belejut egy olyan kerákvàgàsba, amâg
náha_náha nektek kell egy anyacsavar hogy kiegyenesâtsátek
azt. Szèkság van valakire aki a szânre lápjen, aki egy kicsit
màs, ás å egy anyacsavar annak a nemzedáknek. Egy nap
gondolkoztam, hogy ki kápes?

Ki az aki ma nem egy anyacsavar? Ti valakinek az
anyacsavarja vagytok. Azt hiszem hogy a vilàg teljes
årèltságbe jut. Tudtàtok, hogy ez az idå az amikor az emberek
nem tudnak âteletet tenni a jã meg a rossz käzätt, vagy igaz,
vagy hamis?
43 Tudjàtok hogy a politikusok nem tudjàk megâtálni a jãt ás a
rosszat? Làtjàtok åket hogy csendben vannak ezen a szavazàson
hogy a Bibliàt visszavigyák a gyèlekezetbe vagy a^Bibliàt
visszavigyák az iskolàba? Nem tudjàk hogy a politika melyik
çton fçj. Gondolkozzatok errål! Nem tudom hogyan van ez
Indiana-ban most, de Arizona àllamban tärványszegás az
iskolàban valã Biblia olvasàs. Azt gondolom hogy ugyanez a
helyzet Indiana-ban, käzel az egász Egyesèlt Àllamokban, mert
egy bizonyos hitetlen asszony megvàltoztatta az egász
programot. Ás emlákezzetek, tärványszegás a Biblias olvasàs a
mi nyilvànos iskolàinkban, de a hâvåknek az adãi tàmogatjàk,
hogy a hitetlenság legyen tanâtva az iskolàban.
44 Politika. Nekènk szèkságènk van egy màsik Àbrahàm
Lincoln-ra. Szèkságènk van egy màsik Patrick Henry-re.
Szèkságènk vagy egy amerikaira aki kiàll tekintet nálkèl arra
hogy milyen a politika, ás a helyeset, “helyesnek” mondja, ás a
rosszat, “rossznak.”
45 Tudtàtok hogy a prádikàtorok ma nem tudjàk megâtálni
hogy mi a helyes, az Isten Igáje vagy a gyèlekezeti felekezet?
Nem tudjàk melyik utat vegyák. Nem tudnak âtáletet tenni a jã
ás a rossz käzätt. “Án tudom hogy a Biblia ezt mondja, de a mi
gyèlekezetènk azt mondja^” Làtjàtok, az emberek nem
kápesek megâtálni a jãt a rossztãl. Ás bàrmi ami ellentátes a
Bibliàval az táves. Isten Szava igaz, ás minden ember szava
hazugsàg, ami ellentátes Azzal. Ás megprãbàlva most azon
az_az_az idån megmaradni, ás kiàllva azárt ami helyes, egy
anyacsavarrà [meghibbanttà_Ford.] vàltok.
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Nevezzènk meg egy náhàny jellemet.

46 Eltudom kápzelni Noá prãfátàt, abban a nagy napban
amelyben å ált; abban a nagy tudomànyos korban ahol
piramisokat ás szfinkszeket ápâtettek, ahol åk tudtàk
bizonyâtani, a tudomànyos kutatàs àltal, hogy ott az ágben
nincs vâz. Kijän ide ez az äregember ás azt mondja, “Eså fog
jänni az ágbål.” Noá egy anyacsavar volt annak a nemzetnek. Å
egy anyacsavarrà vàlt.

47 Gondoljunk Mãzesre. Mãzes, amikor lement a Fàraãhoz,
amirål beszáltènk ma reggel, ás Mãzes lemenve a Fàraãhoz, ás
ezt mondva, “Az Çr kèldätt engem hogy kivigyem ezeket a
rabszolgàkat,” kezáben egy bottal, szemben a nagy sereggel
amely meghãdâtotta az egász vilàgot. Fàraã az å teljes
tudomànyos zsenialitàsàban azt gondolta hogy Mãzes egy
anyacsavar. Ás, å egy anyacsavar volt szàmukra.

48 Eltudom kápzelni Illás prãfátàt az å nagy napjàban, amikor
a divat mesás kora; amikor Akhàb ás Jázabel uralta a vilàgot,
çgymondva, azokban a napokban; ás az ässzes divat ás dolgok
amit Jázabel viselni akart, ás az ässzes asszony çgy ältäzkädätt
mint å, az å festákei, ás tovàbb ilyenmãdon, az å divatja, azon
mãdon ahogy å divatozott. Ás amikor valami äreg kèlänc, mint
Illás, a szânre lápett ás ellene àllt az egász nemzetnek;
Akhàbnak, å egy anyacsavar volt. Ez âgy van.

49 Àmos, a prãfáta, amikor Samàriàba jätt, abban a napban
amikor Samària olyan volt mint Hollywood ma, az asszonyok
az utcàn, ältäzkädve, ás mág nyilvànos hàzassàgtärás is, ahogy
åk folytattàk ás áltek ott kint, ás hagyva hogy a fárfi^

50 Ez majdnem egy nyilvànos hàzassàgtärás, ma ti elåttetek.
Az egyik este mentem egy bizonyos helyre, hogy vegyek valami
ennivalãt, ás ott a kisfiçk ás lànyok älelkeztek ás csãkolãdztak
mintha nem is tudom mi lenne.

Ás tudod te, kis testvárnåm, hogy az potenciàlisan egy
hàzassàgtärás? Amikor egy fárfi megcsãkol táged, å
potenciàlisan hàzassàgtärást kävetett el veled. Neked soha nem
kellene hagynod, hogy megcsãkoljon táged addig amâg meg
nem hàzasodtok, mert a mirigyek, mind a hâmnemæ mind pedig
a nånemæ mirigyek, az ajakon vannak. Ártitek? Ás amikor a
hâmnemæ ás a nånemæ mirigyek talàlkoznak, legyen az bàrhol,
ti potenciàlisan hàzassàgtärást kävettetek el. Ás neked nem
szabadna megengedni hogy egy fiç megcsãkoljon táged addig
amâg az a fàtyol arcodrãl fel nincs emelve ás te az å feleságe
nem vagy. Ne tegyátek! Az hàzassàgtärás elkävetáse. Az a
hâmnemæ ás nånemæ mirigyek ässzekeveráse.

51 Miárt nem csãkol meg egy fárfi egy fárfit, egy nå egy nåt, az
ajakon? Mert az nem keresztezi a mirigyeket. A gyermekek
szèletáse mirigyek keresztezáse àltal van.
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Tehàt ez majdnem egy nyilvànos hàzassàgtärás çjra,
mindenètt. Názzátek a mozivàszonon ás mindenètt làtjàtok,
egy_egy nyàladzàs ás egy_egy flärtälás. Nem csoda hogy az
erkälcstelenság a_a lejtån van! Hogyan tehetik åk ezt, ás
teleteszik magukat spermàval szàjon csãkolva azokat az
asszonyokat, tudva hogy az egy hàzassàgtärás! Isten nem fogja
megbocsàtani azt, hacsak nem bànjàtok meg.
52 Ás most amikor feljän, ez a nagy prãfáta, Àmos. Çgy ismerve
åt mint egy a kisprãfátàk käzèl, mert nem volt tçl sok ârva rãla,
de nàla volt az Çr Igáje. Ás å kinázett arra a vàrosra, teljesen
àtadva^A parkokban fárfiak èltek karjaikkal kärèlälelve az
asszonyokat, ás az asszonyok karjaikkal kärèlälelve a fárfiakat,
egyszeræen egy modern Hollywood! Ás å keresztèl sátàlt azon a
vàroson, ás azt mondta, “Tárjetek meg vagy elpusztultok!” Å egy
anyacsavar volt. Å majdnem årèltnek mutatkozott szàmukra.
53 Keresztelå Jànos, amikor a szânre lápett. Annak a napnak
vallàsos felekezetánek, å egy anyacsavar volt. Neki megvolt az
alkalom hogy egy pappà legyen, kävetve az å atyjànak
nyomdokait. De å visszautasâtotta azt, mert Isten tàvoltartotta åt
azoktãl a hitvallàsoktãl ás felekezetektål, mert az å munkàja tçl
fontos volt. Å volt a Messiàs jävetelánek a bejelentåje. Ás amikor
nem volt neki semmi tennivalãja sem a farizeusokkal, sem a
saducceusokkal vagy akàrmi is volt az, å visszautasâtotta
azoknak egász csoportjàt, ás azt mondta, “Ne kezdjátek el
mondani hogy, ‘Àbrahàm a mi atyànk,’ mert mondom, hogy Isten
kápes ezekbål a kävekbål is gyermekeket tàmasztani
Àbrahàmnak.” Az_az å napjànak vallàsos vilàgànak, å egy
anyacsavar volt. Igaz.
54 Amikor Jázus lápett szânre. Az Å napjànak vallàsos nápe
szàmàra, Å is egy anyacsavar volt. Mert åk azt mondtàk, “Te egy
samaritànus vagy. Te az eszeden kâvèl vagy. Te årèlt ember
vagy,” màs szavakkal, “egy bolond ember.” Å az volt az
embereknek, a ti Uratok ás Megvàltãtok.

Nem csoda, Pàl, gyakorlott Gamàliel àltal hogy pap legyen,
valamely napban alkalma lett volna hogy egy fåpappà
vàlhasson. Ás Damaszkuszba vezetå çtjàn, le lett sçjtva egy
termászetfeletti Fány àltal. Ás å felnázett, zsidã láván, tudta hogy
az a Tæz Oszlop volt az amely az å nápát vezette. Azt mondta,
“Uram, Ki vagy Te?”

Ás Å azt mondta, “Án vagyok Jázus.”
55 Ás amikor lemondta az å tanultsàgàt, lemondta az å ässzes
teolãgiàjàt amit å gyakorlott az iskolàban, ás egy àllandã utcai
prádikàtorrà vàlt, å egy anyacsavar volt. Å azt mondta, “Án egy
bolond lettem.”
56 Ás az emberek azt gondoltàk hogy å årèlt, magàn kâvèli. Å
azt mondta Festusnak, “Án nem vagyok årèlt.” Å csak ismerte az
Urat. De hogy megismerd az Urat egy vallàsos csoportban^
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Án remálem hogy nem fogjàtok ezt elmulasztani. Jázust
ismerni ma egy vallàsos csoport käzätt, ti egy anyacsavar
vagytok. Ez nem vàltozott. Tudnák ezen idåzni sokat, de án_án
sietni akarok hogy felàllâtsam az imasort.
57 Martin Luther, az a kicsi námet pap, aki egy napon vette az
Çrvacsoràt, ledobta azt a lápcsåkre ás azt mondta, “Ez nem
Jázus Krisztus teste. Ez csupàn kenyár amely ott hàtul lett
kászâtve.” Ás kijelentette azt hogy, “Az igaz hit àltal fog álni.”
Å egy anyacsavar volt a Katolikus egyhàznak. Åk megälhetták
volna åt azárt, de, å egy anyacsavar volt, ás åk egyszeræen
bákán hagytàk. De, å egy anyacsavarrà vàlt annak a
nemzedáknek a szàmàra.
58 John Wesley, Anglia nagy erkälcstelen ãràinak a
napjaiban. Amikor ha a Wesley-i ábredás nem lápett volna
szânre^Az egász vilàg meg volt romolva, erkälcstelenság
mindenhol. Ás az Anglikàn gyèlekezet annyira messzire jutott,
amâg nem volt täbb ábredás; olyan Kàlvinista gondolkodàs! Ás
John Wesley szânre lápett, a_a megszentelådás szavàval,
kitisztâtani az erkälcstelenságet. Å egy anyacsvarrà vàlt.
59 Idázve Wesley urat, egyszer, az å känyváben. Å jätt lefelá
az äsványen, ás egy ember az Angliai gyèlekezetbål^Åk
mindnyàjan azt gondoltàk hogy å bolond, âgy megàllt az
äsványen. Wesley çr egy kis pici ember volt. Ez a hatalmas
nagy fickã azt gondolta hogy å egyszeræen lecsapja åt, tehàt å
az äsványen àllt. Wesley çr odalápett ás azt mondta,
“Bocsàsson meg, uram, kitárne az çtbãl? Sietek.”

Ás az Anglikàn azt mondta neki, “Án nem tárek ki az çtbãl
egy bolond miatt.”
60 Wesley çr udvariasan megbillentette a kalapjàt,
megkerèlte åt; ezt mondva, “Án mindig megteszem.” Tehàt,
làtjàtok, az az egy volt az aki az anyacsavar volt; egyik
Krisztusárt volt; a màsik pedig a gyèlekezetárt volt.

Tehàt, mágis valakinek az anyacsavarja vagytok.
61 Amikor a Pènkäsdiek szânre láptek, ätven ávvel ezelått. Åk
azt mondtàk, “Ezek az emberek årèltek!” Åk anyacsavarok
voltak, ez âgy van, mert åk megâtáltek minden romlottsàgot
amelyek a gyèlekezeti korokban voltak abban az idåben
amikor åk szânre láptek.

De mit tettek a Pènkäsdiek? Egyenesen visszamentek az
okàdàsba amelybål kijättek, egyenesen vissza a felekezeti
romlottsàgba. Tudjàtok mit? Ez egy idå egy màsik anyacsavar
szàmàra. Igen. Ez egy idå egy màsik szàmàra. Ez âgy van.
62 Figyeljetek, egy anyacsavar, mielått van egy anyacsavar,
van egy csavar amire talàl az az anyacsavar. Ás az az
anyacsavar annak a csavar szàmàra van menetre vàgva; ha
nem, akkor az nem illeszkedik azzal. Figyeljetek. Mindenki aki
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menetre volt vàgva, a_a Noá napjaiban, az Evangálium
èzenetáre volt menetre vàgva; Noá, az anyacsavar, hçzta åket a
bàrkàba. Ez attãl fègg hogy milyen menetre vagy vàgva, mire
vagy menetre vàgva. Hogyha a vilàg szàmàra, akkor az fog
hçzni táged. Ha az Ige szàmàra vagy menetre vàgva, akkor Az
fog hçzni táged. Ez attãl fègg minek a szàmàra vagytok
menetre vàgva, milyen anyacsavart fogtok kävetni.
63 De Noá egy anyacsavar láván az Isten Igájável, egy
anyacsavar a tudomànyos ás vallàsos kor szàmàra amelyben å
ált, å hçzta azokat akik meglehettek mentve, a bàrkàba. Àmen.
Azok akik eleve el voltak rendelve, a csavar amely az
anyacsavar elått lett kászâtve. A csavar az anyacsavarra illåen
kell hogy menetre legyen vàgva.
64 Tehàt Sàtànnak, neki is van náhàny csavarja ás
anyacsavarja is, ennek a vilàg kiràlysàgànak csavarjai ás
anyacsavarjai.

Fàraã áppen annyira anyacsavar volt Noá szàmàra, vagy
Mãzes szàmàra, mint Mãzes volt Fàraãnak. Fàraã, az å minden
tudomànyos ätletável, hçzta az å nemzetát änmagàhoz. Noá,
Istennek anyacsavarja láván, hçzta a gyèlekezetet az âgáret
fäldjáre. Attãl fègg milyen mãdon vagy menetre vàgva. Å hçzta
a gyèlekezetet ki Egyiptombãl; amint Noá kihçzta a
gyèlekezetet a vilàgbãl, a bàrkàhoz. Mãzes kihçzta a
gyèlekezetet Egyiptombãl, az Isten âgáret fäldjáre.
65 Jázus mondta. Most, legyetek ãvatosak, mert ezek az
anyacsavarok ás csavarok nagyon hasonlãaknak tænnek. Csak
figyeljátek meg a menetre vàgàst. Màtá 24:24, Å azt mondta,
“Az majdnem becsapnà mág a Vàlasztottakat is.”

Nos, az_az Amerikainak ás az egász vilàg felekezetánek
szèkságe van egy anyacsavarra.
66 A Metodista, a Baptista, a Presbiteriànus, åk mindnyàjan
megoszlanak ezen, azon, ás mind harcol. Ás mindenekutàn, åk
mindnyàjan ugyanannak a csavarnak szàmàra vannak menetre
vàgva. Tehàt Isten adott nekik egy csavart, ás kèldätt egy
anyacsavart, a Gyèlekezetek Vilàg Tanàcsàt. Ez hçzza åket
ässze. Ez âgy van. Ez biztos. Ez fogja åket egybe hçzni, a Vilàg
Tanàcs.
67 Tudjàtok, az volt, itt nem rágen^Nem tärtánhet semmi,
egy ègy egy ok nálkèl. Az asszonyok le akarjàk vetni az å
ruhàjukat. Åk rävidnadràgot akarnak viselni. Mágis a
gyèlekezethez akarnak tartozni. Akarjàk viselni mind ezeket a
‘bikiniket,’ vagy bàrminek is hâvjàtok a dolgokat. Åk ezt
akarjàk tenni, ás mágis gyèlekezethez akarnak tartozni;
akarnak kiabàlni, ordâtozni, ás tàncolni; imàdni, ez egy imàdàs.
68 Most, ha lenne idåm bebizonyâtanàm nektek ezt. Ez egy
ärdägimàdàs, çgy tàncolni, ás azokat a dolgokat tenni. Án
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betudom bizonyâtani nektek, a bàlvànyimàdati fäldän. Åk
akarnak imàdni, ás bizonysàgaikat megvádni ás mágis
megmaradni a gyèlekzetben. Tehàt Isten ad nekik egy
anyacsavart, kettåt vagy hàrmat käzèlèk; az egyik Elvis
Presley-nek nevezett; egy Pat Boon-t, egy Ernie Ford-ot;
ánekelnek himnuszokat ás mindenmàst, ás mágis
Keresztánynek àllâtjàk magukat. Ez egy anyacsavar. Ez nem az
Ige szàmàra van menetre vàgva. Igaz.

Nos, azt mondtam hogy vágezek egy fálãràn belèl, ás az
màr lejàrt.
69 De, hallgassàtok, a vilàg akar egy anyacsavart. Az ärdäg
gondoskodik arrãl hogy åk megkapjàk ezt. Åk immàr menetre
is vannak vàgva annak szàmàra.

De, mialatt a vilàg menetre van vàgva egy anyacsavar
szàmàra, van egy Menyasszonynak nevezett náp. Ez is menetre
van vàgva. Áppen annyira biztosan, amint án itt àllok, Isten
fog kèldeni nekik egy anyacsavart, amely ki fogja hçzni a
Menyasszonyt ebbål a kàoszbãl, az Isten Jelenlátábe. Ez egy
Ige-menetre vàgott anyacsavar lesz.
70 Náhàny nappal ezelått, egy kritikus azt mondta nekem,
lent Tucson-ban. Azt mondta, “Tudod, náhàny ember
anyacsavarnak [Hibbantnak_Ford.] tart táged, ás màsok pedig
egy istennek.”

Azt mondtam, “Hàt, az valahogy helyesen mækädik.”
Tudtam hogy kritizàlni prãbàl engem. Làtjàtok?
71 Azt mondta, “Az emberek azt gondoljàk hogy te egy isten
vagy.”
72 Azt mondtam, “Nos, csak^” Án tudom hogy az emberek
nem teszik azt. De án_án tudtam hogy å nem ártette azt mert å
a bår màsik oldalàn volt, làtjàtok. Tehàt tudtam hogy å nem,
hogy å nem tudja azt. Igy án azt mondtam, “Ez annyira nem tár
el az Isten Igájátål. Ugye?”

Làtjàtok, csak hadd_hadd tudja meg hogy mi nem voltunk
elveszve. Mi tudjuk, hogy hol àllunk. Mi tudjuk hogy milyen
fajta vitorlàt szereltènk fel, ás milyen fajta szál fçjja azt. Mi
tudjuk hogy milyen menetre vàgàsunk volt, ás milyen
anyacsavarunk volt. Ás tudjuk hogy hol àllunk.

Azt mondtam, “Ez nincs annyira ellentátben az Isten
Igájável. Ugye?” Azt mondtam, “Emlákezz, amikor Isten
lekèldte Mãzest Izràel gyermekeihez, Isten Mãzest egy istenná
tette, ez âgy van; ás Àront is, az å testvárát egy prãfátàvà. Ez
âgy van. ‘Minden prãfáta,’ Jázus azt mondta, ‘isten volt.’ Åk
istenek voltak; emberek.” Ez âgy van. Isten ezt azon mãdon
gondolja.
73 Figyeljetek, az Ige amelyet mi prádikàlunk ás az Ige
amelyet án mondtam ezen a reggelen, “Isten elrelytåzkädve
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båräk mägätt, borzbåräk, Isten elrelytåzkädve egy ember båre
mägätt.” Làtjàtok? Ez az amit Å tett. Amikor Isten
szemmellàthatãvà vàlt a vilàgban, Å el volt relytåzkädve egy
fàtyol mägätt, elrelytåzkädve egy Embernek båre mägätt,
Jázusnak nevezve. Å el volt fàtyolozva ás elrelytåzkädve egy
embernek båre mägätt Mãzesnek nevezve, ás åk istenek voltak,
nem Istenek; de åk Isten voltak, az egy Isten, csak vàltoztatta
az Å àlarcàt, ugyanazt a dolgot cselekedve mindig, ezt az Igát
hozva. Làtjàtok, Isten tette azt azon a mãdon. Å tudja, hogy az
embernek làtnia kell valamit; mindannyiunkban akik a vilàgba
szèletènk megvan ez.
74 Amint ma reggel mondtam nektek hogy senki nem merte
Mãzest kävetni abban. Isten soha nem foglalkozott kettåvel. Å
mindig egyel foglalkozik. Senki nem merte utànozni Mãzest.
Az halàl volt, termászetes halàl, prãbàlva utànozni åt,
belemenni åvele a Tæz Oszlopba. Tehàt nem minden ember
arra kászâtetett hogy^Te nem azon mãdon szèlettál hogy
beletärj abba a termászetfelettibe.

De Isten kèldätt valakit a fäldre hogy kápviselje Åt, çgy
mint egy nagykävet Åtåle. Ás ez a nagykävet Istentål van
elrendelve, bemenni abba a nagy ismeretlen termászetfelettibe,
hogy felismerje ás elhozza azokat a dolgokat amelyeket a
termászeti ártelem nem tud felfogni. Az elhozza Istennek titkàt,
elåre elmond dolgokat amelyek vannak, ás dolgokat amelyek
voltak, ás amelyek lesznek. Mi ez? Isten, Isten båräk mågätt,
emberi båräk. Pontosan çgy.
75 Sam Connelly Tucson-ban ál. Å idejätt egyszer, sok ávvel
ezelått, Kidd çrral, ás å meggyãgyult; egy àllandã fekálybål
amely sok áv ãta volt neki. Amikor án kimentem az elmçlt
åsszel, Samnak volt egy_egy käve amelyet a specialista ott,
Tucson-ban, megvizsgàlt. Az olyan nagy volt mint egy
jàtákgolyã. Sam Connelly Testvár^Sokan käzèletek itt
ismeritek åt; å Ohio-bãl valã. Ás elment a doktorhoz, ás a
doktor azt mondta, “Sam, kászèlj fel a kävetkezå háten;
kifogom venni azt a kävet,” pàr nappal azutàn.

Å azt mondta, “Eltènthetem a kävet, doktor?”
A doktor azt mondta, “Az lehetetlen. A kå tçl nagy.”

76 Tehàt å betette åt az autãba ás hazavitte. Ás å felhâvott; azt
mondta, “Szeretnám hogy àtgyere ás imàdkozz ártem, Branham
Testvár.” Miárt hâvott engem olyanárt? Ás elkezdtem árte
imàdkozni.
77 Azt mondtam, “Sam, ez az IGY SZÃL AZ ÇR, a kå magàtãl
el fog hagyni.”
78 Ás a kävetkezå reggel a kävet å elvitte a doktorhoz. Ás azt
mondta, a doktor azt mondta, “Connelly çr, án nem ártem hogy
hogyan tärtánt ez.”
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79 Ás å azt mondta, “Án Istenben hâvå vagyok, ás Isten
eltàvolâtotta a kävet tålem, kivette azt belålem.” Az ember, az
orvos alig tudta elhinni azt. Egyszeræen nem jobban mint azt,
hogy a nagy daganat eltènt a feleságem oldalàbãl. Ti tudtok
arrãl, làtjàtok. Igy å azt mondta^
80 Hat hãnappal kásåbb, amely kärèlbelèl
hàrom^kärèlbelèl kát háttel ezelått volt, vagy hàrom háttel
ezelått volt, Sam Connelly egy sçlyos szâv àllapot àltal volt
lesçjtva. Ás án nem tudom a nevát, szâvkoszorçár, vagy egy
valami szâvelzàrãdàs fajta, vagy mi az. Ez egy nagyon
veszályes^Ez nem^Azt àllâtjàk hogy nem tudjàtok tçlálni.
Egy szâvroham, ás szâvelzàrãdàs. Az å vágtagjai annyira
megdagadtak amâg az å bokài nagyobbak voltak az å
làbszàrainàl, fent itt magasan a csâpåjánál. Tehàt åk elvitták åt
a doktorhoz. A doktor azt mondta, “Vigyák haza åt,
nyugodtan, vagy a kãrhàzba!”

Sam azt mondta, “Án nem akarok a kãrhàzba menni!”
A doktor azt mondta, “Vigyák åt haza, ás tegyák àgyba, ás

ne mozgassàk feját, kezát, vagy làbàt hat hãnapig.” Azt
mondta, “Bàrmikor meghalhatsz.”
81 Ás Norman Testvár felhâvott. Ás mi àtmentènk aznap este
hogy megnázzèk Sam Testvárt. Ás amikor imàdkoztunk árte, ás
az Çr szãlt.

Ás a kävetkezå reggel, Sam elment a doktor irodàjàba, az å
tárdnadràgjàval felhçzva, megàllt a doktor elått ás azt mondta,
“Názzen meg engem, doktor!”

Ás a doktor alàtette åt egy elektromos kardiogrom alà, ás
azt mondta, “Án nem ártem ezt.” Azt mondta, “Menj vissza
dolgozni.” Azt mondta, “Milyen gyèlekezethez tartozol?”

Å azt mondta, “Án nem tartozok egyikhez sem.”
82 Å azt mondta, “Nem lehetsz Keresztány hacsak nem
tartozol azokhoz a felekezetekhez. Kell hogy tartozz.”
Làtjàtok, ez minden amit a doktor tudott. Sam egy anyacsavar
volt szàmàra. Ás å egy anyacsavar volt Sam szàmàra, egy ilyen
kárdást kárdezve.

Azutàn mi tärtánt? Sàm àtjätt ás azt mondta, “Mit
mondhatok bàrkinek aki ilyen dolgokat mond nekem,
Branham Testvár?”
83 “Mondd nekik hogy te ‘az egy ás csak egyetlen
Gyèlekezethez tartozol.’ Te nem csatlakozol Ahhoz. Az nem
egy felekezet. Te bele vagy szèletve Abba.”
84 Egy kis hälgy, kärèlbelèl hat hãnappal ezelått, Norman
Testvárnå kebláre hajtotta a feját. Elfelejtettem a nevát,
nagyon bàjos kis kedves asszony, kärèlbelèl harminc áv kärèli.
Å ás az å fárje szátvàltak, ás å leukámiàs lett. Ás egy olyan
àllapotba kerèlt hogy alig tudott jàrni. Ás vágèl annyira
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rosszabbul lett, amâg a doktorok àgyba tetták åt. Ás a doktor
meglàtogatta åt amâg az idå eljätt. Åk a kävetkezå szerdàig
adtak neki idåt. Å szerdàn halott lesz. Ás Norman asszony
valahogy kivette åt az àgybãl ás àthozta åt, ás tartani kellett åt
egy szákben. Ás amint a kis lálek èlt ott, elåre-hàtra dåledezve,
ás olyan szèrke volt amennyire csak lehetett; a båre sàrga, a
ràktãl, leukámiàtãl.

Azt mondtam, “Nos, án imàdkozhatok árted testvárnå.”
Ás å megprãbàlt beszálni, kännyek az å szemeiben, azt

mondta^
Án_án azt mondtam, “Te Keresztány vagy?”
Å azt mondta, “Án Metodista vagyok.”
Azt mondtam, “Án_án kárdeztem tåled hogy Keresztány

vagy-e.”
Ás å azt mondta, “Te arra gondolsz hogy a Keresztány

gyèlekezethez tartozni?”
85 Azt mondtam, “Nem asszonyom. Án arra gondolok hogy
Isten Szellemátål vagy szèletve ás szereted az Çr Jázust?”

Å azt mondta, “Nos, án mindig a gyèlekezethez tartoztam.’
86 Azt mondtam, “Ha Isten enged táged álni, megâgáred
nekem, hogy vissza fogsz tárni hozzàm, hogy megmutassam
neked az Çr çtjàt mág vilàgosabban?”

Å azt mondta, “Án megâgárek Istennek bàrmit ha Å
megkâmáli az áletemet. Án szolgàlni fogom Åt.”
87 Áppen akkor egy làtomàs jätt, azt mondta, “IGY SZÃL AZ
ÇR. Ne legyál felkászèlve; a holnaputàni halàlloddal
kapcsolatos dolgokat tápdd szát”. Ez hátfån volt ás çgy volt
hogy szerdàn meghal. “Te nem fogsz meghalni.”

A mçlt vasàrnap, egy háttel ezelått, a szobàban èltem vele.
Hâzott tizen valahàny kilãt; a doktor azt mondta hogy nyomàt
sem lehet talàlni a leukámiànak sehol. Ás az asszony tudni
akarta; ás lekèldtem åt megkeresztelkedni a Jázus Krisztusnak
Neváben, egy äntäzå gädärbe, az Çr çtjàn. Egy anyacsavar
lehet de, “Ha felemeltetem, mindenkit Magamhoz vonzok.”
88 Meglàtogattam azt a fiçt, aki a szalagfelváteleket szokta
csinàlni, Leo Mercier. Neki van egy lakãkocsi udvara. Ás án egy
náhàny emberárt imàdkoztam. Ás imàdkoztam egy Lokar
nevezetæ kis hälgyárt, azt hiszem hogy az volt. Ás neki tizennágy
ràkmætátje volt, ás az orvosok feladtàk åt. Ás imàdkozva volt
árte, ás meg lett neki mondva hogy nem fog meghalni, hanem
álni fog. Ás annak nyoma sincs sehol. Ás annak
kävetkezmányáben, az å csalàdjàbãl huszonnyolcan àlltak ott,
meglettek mentve ás Szent Szellemmel betältve. Egy anyacsavar
lehetett, de ez minden embert Åhozzà von, aki eljän. Az az
Igável van menetre vàgva. Làtjàtok hogy mire gondolok?
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89 Kaptam egy levelet amely tegnapelått jätt, az iratgyæjtåben
van. A mçlt åsszel, mialatt egy vadàsztçràn^vagy a mçlt
tavasszal, ez egy ávvel ezelått volt. Egy Oscarnak nevezett
indiàn fiç, akivel az orszàgçton vadàsztunk fent ott; ahol az Çr
Angyala, mondtam nektek, itt mindenètt, elåhozta azt a
ránszarvast ás_ás azt a szèrke medvát. Mindnyàjan emlákeztek
arra. Aztàn az a fiç, amikor án beláptem^Å belápett a
sàtorba, az elmçlt tavasszal. Ás amikor Bud kárt engem hogy
kárjek àldàst, (å levette a kesztyæját; lovagolt) felvette azokat a
kesztyæket ás kászen volt kimenni. Å egy katolikus volt. Neki
semmi käze sem volt Ezzel.
90 Az elmçlt åsszel amikor mellettem tudott àllni^Amikor
az å anyja hàtul volt ott, egy szâvrohamtãl haldokolva, a fiç azt
mondta, “Nem jännál vissza ás imàdkoznàl árte?”
Visszamentem oda ebbe a kis indiàn kunyhãba. Ás ott,
mindnyàjan ässzegyèlekeztek a fiç anyja kärá, ás az asszony
haldoklott, egy szãt sem tudott angolul. Ás a Szent Szellem
lejätt ás elmondta az anyànak, egy tolmàcson keresztèl, az å
lànyàn keresztèl hogy mi tärtánt, ás mi volt å. Mág az å nevát is
megnevezte, ás megmondta neki, hogy mi volt å, ás melyik
tärzsbål szàrmazik, ás hogy hogyan tärtánik ez. Ás az anya
azonnal meggyãgyult.

91 Ás a kävetkezå reggel amikor visszamentem megnázni åket,
amint kilovagoltam, negyven márfäldet menve egy juhárt,
mindnyàjan ott èltek, az asszony teljesen^felèlve a lãra hogy
visszamenjen jàvorszarvas hçst szàrâtani. Ás án azt mondtam,
“Az elmçlt este amikor imàdkoztam, azt mondtam, ‘Mi Atyànk
Ki vagy a Mennyekben.’” Azt mondtam, “Louise, án_án^Egy
katolikus ima volt. Ti mindnyàjan elkezdtátek, ás persze, án ott
hagytalak titeket.” Ás án azt mondtam, “Most án csak meg
fogom käszänni Istennek. Mi nem mondunk imàkat; mi
imàdkozunk.”

92 Å azt mondta, “Mi nem vagyunk täbbá katolikusok.” Å azt
mondta, “Mi çgy hiszènk ahogy te hiszel. Mi azt akarjuk hogy
vigyál el mindnyàjunkat ás keresztelj meg bennènket azon
mãdon, ahogy te keresztelsz. Mi akarjuk a Szent Szellemet.

93 A tçràrãl visszajävet^A fiç elvesztette a lovait
hãnapokkal azelått, nem talàlta åket. A vezetå kint ordâtott
årà, azt mondta, “Oscar, te jobban ártettál ehhez mint hogy
çgy ott hagyjad azokat a lovakat. A medvák, egy csomã
szèrkemedve màr megette azokat eddig.”

Ás å àllandãan a käzelemben àllt. Ás az egyik este, azt
mondta, å azt mondta, “Kárdezhetek tåled valamit?”

Azt mondtam, “Igen.”

Azt mondta, “Branham Testvár, imàdkozz Istenhez. Isten
adja vissza a pãniaimat.”
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Azt mondtam, “Bud azt mondta hogy a medve màr megette
azokat.”

Å azt mondta, “Branham Testvár, kárdd az Istent. Isten
adja vissza Oscàrnak az å pãniait.”

Azt mondtam, “Hiszed azt Oscar?”
Å azt mondta, “Án hiszem. Isten meggyãgyâtotta az

anyàmat. Isten megmondta neked hol volt a medve, hol volt a
vad. Ás az az Isten aki tudja hogy hol van a vad, tudja hogy hol
vannak az án lovaim.” Làtjàtok?
94 Egy ávvel ezelått, mialatt ott àlltunk hàtul Fred Sothmann-
nal, aki itt van maeste, ás Billy Paul-lal a fiammal. A Szent
Szellem lejätt. Án azt mondtam, “Oscar, meg fogod talàlni a
pãniaidat. Azok a hãban fognak àllni.”

Ott van a levál, ârt nekem az elmçlt háten ás pánteken
megkaptam itt. Az az iratgyæjtåben van áppen most. “Branham
Testvár, Oscar megtalàlta a pãniait a hãban àllva.”
95 Hogyan áltek azok, senki nem tudja. Ott, a fiç^Az ávnek
ebben a korszakàban, jçnisban, annyi hã van ott, hçsz vagy
harminc làbnyi hã vette azokat kärèl. Hogy hogyan tudtak ott
lenni a tál folyamàn, áppen a kanyonban? Oscar hãcipåben
juthatott hozzàjuk, de, persze, å nem adhatott a pãnikra hãcipåt.
De å megtalàlta åket az Çr Igájánek megfelelåen. Ez çgy
hangozhat mint egy anyacsavar [Hibbant_Ford.]; csak higyj
egyszer! Ez attãl fègg hogy hogyan vagytok menetre vàgva.
96 Most, ez nem egy felekezettel lesz menetre vàgva. Ez csak az
Igável lesz menetre vàgva. De van náhàny ember a vilàgon akik
ezt az Igát hiszik! Az fog venni egy anyacsavart hogy becsavarja
ezt a Menyasszonyt ki innen, amely menetre van vàgva, mert a
Menyasszony ás a Vålegány egyek. Ás Isten egy, ás az Ige Isten!
Annak az Igável kell hogy menetre legyen vàgva, ás Az fogja a
Menyasszonyt kihçzni ezekbål a felekezetekbål.
97 Igen, å kritizàlni akart engem. Tudjàtok, ez emlákeztet
engem arra amirål ma reggel beszáltènk, Isten elrejtve båräk
mägätt, ember båräk mägätt.
98 Egy kis tärtánet, ás azutàn zàrni fogom; sajnàlom hogy
kärèlbelèl negyvenät percig tartottalak benneteket most. Van
egy otthon, keresztány otthon, ás ott volt egy^Elmondtam ezt
ennek a kritizàlãnak. Ás ebben az otthonban, ott volt^Åk
hittek Istenben. Nekik volt egy kisfiuk ott, de å halàlra volt
rámèlve egy viharban. Villàmlàskor, å halàlra volt rámèlve. Az
asztal alà futott, bàrhovà, amikor villàmlott.

Tehàt egyik este egy nagy vihar jätt a farmra, ás ahol åk
laktak, fçjta a fàkat ás villàmlott, kásåre jàrt este. Az anya azt
mondta Junior-nak, mondta, “Most, Junior, menj fel az
emeletre ás menj az àgyba.” Azt mondta, “Most ne lágy
megrámèlve. Menj fel oda.”
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99 Tehàt a kis Junior, az å pizsamàjàban, ment fel a
lápcsåkän, visszafelá názve, fálig sârva. Lefekèdt, megprãbàlt
aludni, betakarta a feját. Nem tudott elaludni; az a villàm
kärèl villogta az ablakot. Igy å azt mondta, “Ãh, mama,”
mondta, “gyere fel ás aludjàl velem.”

Nos, å azt mondta, “Junior, semmi nem fog bàntani táged.
Az a villàm nem bànt táged.”

Å azt mondta, “De, mama, gyere fel ide ás aludjàl velem.”
100 Tehàt az anya felment a lápcsåkän ás keresztèl fekèdt az
àgyon az å juniorjàval. Ás å azt mondta, “Junior, kicsi fiam,
anya mondani akar neked valamit.” Å azt mondta, “Junior, mi
egy Keresztány csalàd vagyunk. Mi hiszènk Istenben, ás
hisszèk hogy Isten megvád minket a viharokban. Mi hisszèk
ezt. Ás hisszèk, hogy Isten gondot visel az Äváirål.” Ás azt
mondta, “Akarom, hogy higyjed ezt, Junior. Hogy ne lágy
megrámèlve. Isten velènk van, ás Å vádelmez bennènket.”
101 Junior a szavait visszafolytotta egy pàrszor. Azt mondta,
“Mama, án is hiszem ezt.” Azt mondta, “De amikor az a villàm
olyan käzel van az ablakhoz, szeretem árezni azt az Istent Akin
bår van.”

Tehàt azt gondolom hogy käzättènk a felnåttek käzätt van
soknak ugyanez a gondolatja. Isten bårrel Magàn! Ez çgy
hangozhat a vilàg szàmàra mint egy anyacsavar
[Hibbant_Ford.], de ez hçz minden embert Åhozzà.

Imàdkozzunk.
102 Mennyei Atyànk, amint ezek a_a kis tärtáneteknek a
tapasztalatai, ezek náha egy okbãl tärtánnek. Ás ez, amennyire
nyers is ez, mágis megártjèk abban a nyelvben amelyben ez
tärtánik. Tehàt mi käszänjèk Neked, maeste, Urunk,
hogy_hogy Isten Änmaga lakhat bennènk. Hàlàsak vagyunk
hogy egy kiengesztelás volt kászâtve, az Egyetlen igazsàgos
Jázus Váre; Aki Isten teljesságe volt, az Istenságnek teljesságe
testileg, hogy Å letette az Å dràga áletát; nem elváve Tåle,
hanem akaratàbãl letáve azt, hogy álvezhessèk Åt az Å
Jelenlátánek teljesságáben, a Shekina dicsåságáben amelyben Å
ált; hogy a mi lelkènk, meg legyen szentelve azzal a Várrel,
hogy a nagy Szent Szellem Änmaga álhessen bennènk. Ás mi
tanâtãkkà, prãfátàkka lettènk, ás âgy tovàbb az emberek
szàmàra, azoknak, Uram, akiknek szèkságèk van; Isten
ajàndákai; Isten Änmaga megnyilvànâtva, kiragyogtatva
Istennek nagy ajàndákait, ezzel a modern korral szemben.
103 Ás a nyers kifejezás, láván anyacsavar, Uram. Ás mi tudjuk,
hogy ebben a napban megtärtánik náha amikor a vilàg egy
olyan kerákvàgàsba jut mint a gyèlekezet ma, csak csatlakozni
çj gyèlekezetekhez ás çj felekezetekhez. Egy ember aki elåjän
az Igável az egy anyacsavarnak van tartva, egy årèlt
szemálynek. Amint a nagy apostol Pàl, aki egy teolãgusnak volt
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kápezve, egy papnak, ás mágis å azt mondta hogy å egy
bolonddà vàlt az Isten dicsåságáárt. Å elhagyta az å
tanultsàgàt hogy az emberek^hallgatva az å fányes szavait.
Ás å azt mondta hogy å nem jätt elbævälå szavakkal ás
embernek bälcsesságável hogy az å hitèk abban legyen. Ahogy
a gyèlekezet elfordult ahhoz ma, amint å megprãfátàlta, “Az
án eltàvozàsom utàn, farkasok fognak jänni, a nyàjat nem
kâmálve.” De å azt mondta hogy å hozzàjuk jätt, “a Szent
Szellem erejáben ás megnyilvànulàsàban,” hogy az å hitèk
Istenben legyen. Atyàm, å egy bolonddà lett a vilàg szàmàra,
hogy megismerje Jázust.
104 Ás âgy van velènk is ma, Urunk. Vannak emberek itt èlve
akik årèltnek vannak tekintve mert åk kászek arra hogy
bâzzanak Istenben az å gyãgyulàsukárt, az å Äräk
rendeltetásèkárt. Megkockàztatva az å hârnevèket, hogy
imàdjàk Åt. Megkäszänve Neki, dicsåâtve Åt, szabadsàgot adva
az å szellemeiknek, imàdva Istent; åk årèltnek vannak
tekintve. De Te azt mondtad hogy, “Az_az Isten bolondsàga,”
ha mi bolondok vagyunk, “eråsebb volt ás bälcsebb az ember
bälcsesságánál; mert az ember, bälcsesság àltal nem ismerte
Istent. De a prádikàlàs bolondsàgàn keresztèl, tetszett
Istennek, hogy megmentse azokat akik meg lehetnek mentve.”
Imàdkozunk, Istenènk, hogy ennek az Igánek nagy Szerzåje
jäjjän el maeste ás gyãgyâtsa meg a betegeket, mentse meg az
elveszetteket. Jázus Neváben kárjèk ezt. Àmen.
105 Án ässzehasonlâtom Istent, azárt hogy ne legyetek zavarban
azzal amit ma mondtam; Isten egy nagy Gyámànt, az
Äräkkávalã.

Ás amikor a gyámànt ki van hozva a kák kävekbål
Afrikàbãl, a bànyàkban voltam ás megfigyeltem azokat a
nagy^hogyan munkàljàk ki ezt ás szedik ki a gyámàntokat,
hogyan mennek keresztèl a zçzãgápen, ás a nagy kák
tæzgyámàntok, fekete gyámàntok kijännek. Azoknak nincs
nagyon alakjuk, bizonyos formàjuk. Azok csak nagy kävek. Ás,
valãban, akkor azokban nincs tæz. Azok csak gyámàntok,
kävek; kär alakçak, sâma, egy csomã belålèk. De ezt a
gyámàntot ki kell vàgni. Nos, ez tärványellenes, olyant
birtokolni, amely nincs kivàgva. Ki kell vàgni, ás azutàn kell
hogy legyen àtváteli nyugtàtok, hogy honnan vettátek, mert
azokban milliã dollàrok vannak.

Ás án Istent ahhoz a gyámànthoz hasonlâtom.
106 Nos, egy gyámànt çgy van kivàgva, hogy az visszafogja
tèkräzni azt ami annak a belsejáben van, azt a tæzet ami a
gyámàntban van. Ás az ki kell legyen vàgva minden kis
irànyban, minden kis forma alapjàn, hàromszägre. Tegyátek a
hàromszäget egy gyámànthoz, ás egy fány a hàrom hasàbalakkal
szemben fogja adni a hát szânt, làtjàtok, hát szânt elåhoz.
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107 Ás figyeljátek meg, “Isten meg volt sebesâtve a mi
àthàgàsainkárt, megsebezve a mi bæneink miatt.” Làtjàtok, Å
volt megvàgva, megsebesâtve, az a nagy Gyámànt, hogy Åbelåle
kitèkräzådjenek az ajàndákok a Gyèlekezet szàmàra.

Ás ez nem a vilàgossàg; mert a vilàgossàgnak vissza kell
tárni amikor a nap tàvol van attãl, oda ahonnan az ki lett
vàgva.

De minden kis darab amely abbãl jän, a forgàcs nincs
elpusztâtva; az hasznàlatra van. Azok käzèl sok Victrola tænek
[lemezjàtszãtæ_A fordâtã.] vannak kászâtve. Ás azok a tæk,
amelyek a gyámàntrãl voltak lefaragva, egy zenát hoznak elå,
ami fel lett váve egy hanglemezre.
108 Ás án remálem hogy ártitek mire gondolok. A forgàcs
Krisztustãl, ajàndák Krisztustãl a Bibliàra táve, elåhozza
Istennek elrejtett dolgait a hâvånek. Å ismeri a szâv titkàt. Å
ismer minden szemályt. Hiszitek ezt?

Az nem a gyámànt lenne aki ezt mondja, “Làtjàtok mi
vagyok án?” Az az lenne ahonnan a gyámànt jän. A gyámànt az
egy gyámànt mert az egy gyámàntbãl van kivàgva.
109 Ás ez az ami a Szellem ajàndákai, az egy^a szemályhez,
az egy rász abbãl a Gyámàntbãl. Az kèldve volt; ás le lett
hozva, ás egy ajàndákba lett hozva, ártelmezni, prádikàlni,
tanâtani. Ät szellemi ajàndák van; apostolok, prãfátàk, tanâtãk,
pàsztorok, evangálistàk, ás mindegyikèk a Krisztus Teste
ápèlásáre vannak. Ás áppen annyira biztosan amint vannak
tanâtãk, pàsztorok, kell hogy legyenek prãfátàk. Mi tudjuk ezt.
110 Ás mi hisszèk hogy Isten szemmellàthatãvà kell legyen táve
az utolsã napokban, az Å nápe käzätt, a vàlasztott Mag
szàmàra, a Bibliànak megfelelåen, a prãfáta formàjàban. Ez
pontosan az Igável megegyezik. Nem hogy az az ember Isten,
hanem hogy az az ajàndák Isten. Làtjàtok? Ás ez a tæ.

Nos, egy gombostæ nem fog helyesen jàtszani azon a
hanglemezen. Egy szabàlyos varrãtæ nem fogja helyesen
lejàtszani azt. De egy gyámànt, az a legjobb. Az elåhozza azt
tisztàn, egy gyámànthegyæ tæ.
111 Isten maeste hadd^A ti áletetek hanglemeze, bàrmi ami
nincs rendben veletek, bàrmi ami a ti vàgyatok Istentål, a nagy
Mester Aki a tæt tartja az Å kezáben, tegye Å azt a ti áletetekre
ás nyilatkoztassa ki nekènk hogy miárt vagytok itt, hogy mit
akartok; akkor tudni fogjuk hogy Å itt van.
112 Mennyei Atyànk, meg fogod adni ezt mielått án elkezdek
imàdkozni ezárt az imasorárt, nem cálzàskánt táve ezt, hanem
add meg ezt, hogy az emberek megtudjàk. Lehet vannak itt
idegenek akikárt imàdkozni kell. Án nem ismerem åket, de Te
ismered. Ás Pàl azt mondta, “Ha nyelveken szãltok, ás nincs
magyaràzã vagy nincs ápèlás adva, az emberek azt fogjàk
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mondani hogy årèltek vagytok. De ha valaki prãfátàl ás
kinyilatkoztatja, hogy mi van a szâvben, akkor azt fogjàk
mondani, ‘Valãban Isten van veletek.’” Hadd legyen ez ismát,
Isten, ebben a kásåi ãràban. Te megâgárted ezt, ás ez âgy fog
lenni. Jázus Krisztus Neváben. Àmen.
113 Most kâvàncsi vagyok hogy hàny beteg ember van itt
maeste, akik itt vannak? Vagy Billy adott ki jegyet^? Van
imajegy kiadva? [A testvárek mondjàk, “Igen.”_Szerk.] Van.
Nos, azt hiszem, hogy minden beteg embernek van imajegye, de
án nem tudom hogy ti mit ârtatok rà. Azt gondolom hogy å
egyszeræen adott nektek egy jegyet; ti azt ârtok rà amit
akartok. Çgy van ez? Csak kapni egy jegyet; ti azt tesztek rà
amit akartok.
114 Án nem ismerlek benneteket. Hànyan tudjàk itt hogy án
nem ismerlek benneteket, ás mágis ti betegek vagytok, ás ezt
mondanàtok, “Amit hallottam hogy te mondtàl ma, ‘Isten
båräk mägätt. Isten emberi båräk mägätt, elfàtyolozva
Änmagàt’”? De ha nektek vannak szellemi szemeitek,
megtudjàtok nyitni ás làtjàtok Åt, làtjàtok hogy Ki Å. Ás ti
higyjátek azt. Jázus azt mondta, “Aki hisz Bennem azokat a
cselekedeteket amelyeket Án teszek, az is tenni fogja; täbbet is
fog ennál tenni, mert Án az Atyàhoz megyek.” Nos, ha hinni
fogtok teljes szâvetekkel!
115 Hànyan vannak itt akik betegek, ás tudjàtok hogy án nem
ismerlek benneteket, ás nem tudom hogy mi a baj veletek? Csak
emeljátek fel kezeteket, mondjàtok, “Án beteg vagyok.
Szèkságem van.” Hànynak van vàgyaik szâvèkben, nem
betegek, de vàgyuk van? Tudjàtok mit^?^Rendben van.
Nincs senki itt, akit án làttam, csak olyanok akik felemelták a
kezèket. Most nem tudom^
116 Ismerem ezt az embert aki itt èl. Biztos vagyok hogy ez
James Testvár, ás azt gondolom hogy ez James Testvárnå. Ben
Testvárt, ismerem. Csak a ti arcaitokat, náha; a testvárt aki a
fánykápeket csinàlja. De a^

Valaki hàtul itt, bàrhol csak egyszeræen^Án_án_án
kihâvom ezt az Èzenet alapjàn ás Ennek befejezásáre.
117 Tudjàtok hogy Isten âgárte meg, hogy ez megtärtánik az
utolsã napokban? Å tette az âgáretet. Làtjàtok? Nos, án nem
tudom ezt megtenni. Làtjàtok, án_án nem tudom megtenni ezt.
Neki kell ezt megtenni. Å Az Aki megteszi azt; nem án. De án
hiszek Åbenne, vagy án nem àllnák itt olyan valamit mondva
nektek amiben án nem hiszek. Most, imàdkozzatok, ás
mondjàtok, “Çr Jázus, azt tanultam a Bibliàban, hogy Te
Fåpap vagy áppen most, akit meglehet árinteni a mi
fogyatákassàgaink árzásável.” Án nem tärådäm azzal hogy hol
vagy. Ás csak mondjad, “Án hiszek Benned. Ás, hit àltal, Án
hiszem azt amit az az ember mondott ma.”
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118 Ez az amit az Angyal mondott nekem, “Nyerd meg az
embereket hogy higyjenek neked.” Ás ha án az Isten Igáját
mondom nektek, ez nem az hogy, “hinni nekem,” ez az hogy
“hinni az Igát.”

Ha az nincs az Igável, akkor ne higyjátek azt. De ha
hiszitek azt, hogy az az Ige, akkor akàrmi is az, imàdkozzatok
ás higyjátek, ás làssàtok meg ha Å mág mindig kinyilatkoztatja,
hogy mi van a szâvetekben.
119 Ás mindenki tudja azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy, “Az
Isten Igáje álesebb mint egy kátálæ kard, ás felismeri a
gondolatokat ás a szâvnek szàndákàt.”

Ez az ahogy Àbrahàm tudta hogy az Isten volt, amikor Å
megtudta mondani azt amit Sàra mondott hàtul a sàtorban,
amirål å gondolkodott; amikor Å azt mondta, “Megfoglak
làtogatni titeket,” ás Sàra az å szâváben azt gondolta, “Ez nem
lehet çgy.”
120 Most, án azt mondtam hogy Å itt van, hogy meggyãgyâtson
táged. Mit gondolsz errål? Ha csak hinni fogsz! Nos, án nem
tudom, nekem nincs bizonyos mãdom; a Mennyei Atya tudja
ezt. Làtjàtok? Nekem egyszeræen làtnom kell azt. Ás amit làtok
mondom; ás amit án_án nem làtok, persze, nem mondhatom.
De Å áppen annyira Isten! Nävelná az a ti hiteteket ha Å
megteszi azt?

Igy prádikàlni, ez egy kicsit kivet a kerákvàgàsbãl. De Å itt
van. Án tudatàban vagyok ennek. [Branham Testvár szènetet
tart_Szerk.]
121 Egy fárfit figyelve amint az å feját meghajtotta egyenesen
hàtul itt. Az å feleságe mellette èl, szintán imàdkozik. Pont itt.
Valami van a te szâvedben. A te feleságed imàdkozik. Van
valami teher a szâveden. Ez a te anyãsodárt van. Ez âgy van.
Hiszed hogy Isten megtudja mondani nekem, hogy mi a baj az
anyãsoddal? Án nem ismerlek táged. Mi idegenek vagyunk
egymàsnak. Igy van ez? Hiszed hogy Isten meg tudja mondani
nekem, hogy mi a baj vele? Å nincs itt. Làtok egy nagy
tàvolsàgot; å keletre van innen. Å Ohio-ban van. Ez âgy van. Å
egy váràllapottãl szenved. Feleságednek el kell vinni azt a
zsebkendåt oda, amin å sâr, helyezze årà. Ne kátelkedj; å
meggyãgyul. Hiszed ezt?
122 Itt van egy kishälgy, itt èl áppen elättem. Å sâr. Valami baj
van a gyermekkel, nem tudom^Nem, nincs semmi baj. Neki
csak egy vàgya van. Å vàgyakozik a Szent Szellem keresztságe
utàn. Ez IGY SZÃL AZ ÇR. Higyj, gyermek, meg fogod Azt
kapni. Ez igaz. Ne kátelkedj.
123 Itt van egy hälgy aki itt èl ennek a sornak a vágán.
Imàdkozik. Án idegen vagyok szàmàra, de å be van àrnyákolva.
Operàciãid voltak. Azt hiszem hogy idegenek vagyunk
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egymàsnak. Án nem ismerlek táged. Te nem ismersz engem,
csupàn csak lehet hogy hallottàl rãlam. Te nem innen valã
vagy. Te egy idegen vagy käzättènk. Wiskonsin-bãl vagy. A
vàros neve Milwaukee. Ás a te bajod az ràk; a melleden van.
Operàciã utàn operàciã, mágis siker nálkèl. Hadd azt a hitet
amely megárintette az Å ruhàjànak szegályát, hogy higyje azt
áppen most. Sèllyeszd azt a te szâvedbe; ez meg fog tärtánni.
Legyen hited!
124 Egy fárfi èl itt a sarokban. Å az anyjàárt imàdkozik. Å
idegen nekem. Nem ismerem åt. De å az anyjàárt imàdkozik.
Ás az å anyjànak ugyanaz a dolog van mint ennek az
asszonynak, ràk. Vagy, å fál ettål, ami ez. Egy fárfiárt
imàdkozol, ás annak az embernek a hàtàval van baja. Å,
szintán làtom åt, rászeg. Å egy alkoholista. A te tastváred. Te
nem innen vagy. Illionios-bãl vagy. Hiszed hogy Isten meg
tudja mondani nekem hogy mi a te neved? Farmer. Igy van ez?
Emeled fel a kezedet. Higyj!
125 Van valaki aki tárdel valaki fälätt, imàdkozik, valaki egy
hordàgyon fekszik. Rendben van. Hiszed hogy amit hallottàl az
Igazsàg, hälgyem? Hiszed. Ha megtudnàlak gyãgyâtani,
megtennám. De te immàr meg vagy gyãgyulva Krisztus àltal,
làtod. Neked csak el kell hinned azt. Az a hälgy ott àll,
imàdkozik, imàdkozott árted, hogy meglegyál árintve. Án nem
ismerlek táged, de Isten ismer táged. Te szintán a vàroson
kâvèlrål vagy. Ez âgy van. Illinois-bãl vagy. Ez âgy van. A vàros
East Moline, Illinois-bãl. [A testvárnå mondja, “Ez az a vàros
ahol án szèlettem.”_Szerk.] Te ràkkal szenvedsz. Te egy
lelkásznek a feleságe vagy. Hiszel? [“Igen.”] Te meg fogsz halni
ott fekèdve. Miárt nem fogadod el Åt maeste, ás mondjad, “Az
án szâvemben tudom, az án hitem fälätte van akàrminek ami itt
van, án hiszem hogy án meg vagyok gyãgyulva. Án Isten
Jelenlátáben vagyok.” Kelj fel, higyj ás menj haza ás gyãgyulj
meg. Ime itt van å.

Hisztek teljes szâvetekkel? [A gyèlekezet
ärvendezik_Szerk.] Dicsárjèk Istent.
126 Mennyei Atyànk, mi käszänjèk Neked, a Te minden
jãsàgodat ás irgalmadat. Käszänjèk Neked mert Te mág mindig
itt vagy, áppen minden bajnak käzepette. Ebben a vilàgban,
amely el van ferdèlve, Te mágis itt vagy. A Te Szellemed,
Urunk, äräkre maradjon velènk. Mi làtjuk hogy Te itt vagy,
Isten bårben, az emberi szâvekben; hitet adva, ás kijelentást, ás
làtomàst. Te Isten vagy a Te Gyèlekezetedben, Isten a Te
nápedben. Käszänjèk Neked ezt, Urunk. Ás hadd higyjen
mindenki, maeste, egy egyetártásben, ás legyenek åk
meggyãgyulva. Jázus Krisztus Neve àltal imàdkozom. Àmen.
127 Hànynak van ott imajegye, azon az oldalon? Azok azon az
oldalon jäjjenek vissza, jäjjenek egyenesen ennek a padsornak
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a käzepán. Azok abban a sorban, jäjjenek egyenesen ki erre,
csak foglaljàtok el a helyeteket, gyertek egyenesen ki erre.
Azok, mihelyt vágeztek, ez a sor foglalja el a kävetkezå oldalt.
128 A vánek jäjjenek ide. Roy Testvár, az Çr àldjon meg; nem
tudom hogy itt èltál. Szeretnám hogy a gyèlekezet diakãnusai
azonnal ide jäjjenek, ha tudnak, bàrhol èltek. Gyertek ide egy
kis segâtság szàmàra.

Szeretnám hogy mindenki aki akarja, hogy imàdkozva
legyen árte, emelje fel a kezát, mondjàtok ezt utànam.

Uram, [Gyèlekezet, “Uram,”_Szerk.] Án hiszek. [“Án
hiszek.”] Segâts az án hitetlenságemen. [“Segâts az án
hitetlenságemen.”] Án hiszem, [“Án hiszem.”] hogy a Te
Jelenlátedben, [“hogy a Te Jelenlátedben,”] amint án kävetem a
Te Igádet, [“amint án kävetem a Te Igádet,”] ás az án^a kezek
ràm vannak helyezve maeste, [“ás a kezek ràm vannak helyezve
maeste,”] án el fogom fogadni az án gyãgyulàsomat, [“án el
fogom fogadni az án gyãgyulàsomat,”] Jázus Neváben. [“Jázus
Neváben.”] Àmen. [“Àmen.”] Isten àldjon meg benneteket.
129 Most figyeljetek. “A hitbål valã imàdsàg megtartja a
beteget. Ha kezeiket betegre teszik, azok meggyãgyulnak.” Å
mondta Noának, hogy esni fog. Az soha_Å soha^Án soha
nem mondtam, “Mihelyt_mihelyt imàdkoznak ártetek, ti jãl
lesztek.” Å azt mondta, “Meggyãgyulnak.”
130 Å azt mondta Noának, hogy esni fog. Szàzhçsz ávig nem
esett, de akkor esett.

Å azt mondta Àbrahàmnak, hogy Sàra àltal babàja lesz. Az
nem tärtánt meg huszonät ávig, de meglett.

Ásaiàsnak azt mondta, hogy egy szæz foganni fog. Az nem
tärtánt meg nyolcszàz ávig, de å fogant.

Igy van ez? Å megâgárte azt! Nem szàmât hogy mennyi idåt
vesz az igánybe, Å megteszi azt, bàrhogyan is. Higyjátek azt.
131 Gyertek most elåre. Capps Testvár vezesse az áneklást. Te
el fogod venni az imajegyeket? Most mindenki legyen imàban.
132 Mennyei Atyànk, mi engedelmeskedni fogunk a Te
parancsolataidnak, hogy kezeket helyezènk ezekre a beteg
emberekre. Án nem tudok semmi màs dolgot amit Te tudnàl
tenni Uram, mert Te mondtad a Te Igádben, hogy Te
megvàsàroltad az å gyãgyulàsukat. Te bizonyâtottad, hogy itt
vagy velènk maeste, az Ige amely fel tudja ismerni a
gondolatokat, amelyek a szâvben vannak. Te bizonyâtottad azt,
hogy käzättènk vagy. Ás án imàdkozom Hozzàd, Atyàm, hogy a
Te Igád, amely nem tud kudarcot vallani, legyen olyan
valãsàgos minden szâv szàmàra! Mert Te azt mondtad, “Ha
hiszed azt; ne kátelkedj hanem higyjed azt; mondd ennek a
hegynek, ‘Mozdulj,’ ás ne kátelkedj, hanem higyjed hogy az
meg fog tärtánni!” Å nem mondta, hogy mikor.
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133 Te azt mondtad a nápnek Pènkäsdkor, hogy menjenek oda
fel ás vàrjanak. Soha nem mondtàl ãràkat, napokat; Te azt
mondtad, “amâg.” Most åk jännek, hogy elfogadjàk az å
gyãgyulàsukat. Soha semmi màsra ne gondoljanak hanem csak
az å gyãgyulàsukra, amâg a szabadulàs eljän. Mi
engedelmeskedènk Neked a kázràtevás àltal, mint hâvåk. Jázus
Krisztus Neváben. Àmen.
134 Rendben van, gyertek àt itt áppen most. [Branham Testvár
ás a testvárek ràhelyezik kezeiket az emberekre, ás
imàdkoznak mindegyikèkárt az imasorban. Ères hely a
szalagon_Szerk.] Meg vagytok gyãgyulva. Isten àldjon meg
benneteket. Ez jã. [Ères hely a szalagon.]

Minden lehetságes, csak higyj;
Csak higyj, csak higyj,
Minden^

Çr Jázus, án imàdkozom most ezekárt a zsebkendåkárt,
Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

Kâvàncsi vagyok, hogy megtudnànk-e vàltoztatni ezeket a
szavakat:

Most hiszek, ez az hogy most hiszek,
Minden lehetságes, most hiszek;
Most hiszek, most hiszek,
Minden lehetságes, most hiszek.

135 Hiszitek, hogy ami kárve lett ás vàgy volt meg lesz adva?
[Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Az meg fog tärtánni.
136 Làttam keresztèlmenni a soron náhàny perccel ezelått,
nàhànyat az án olasz baràtaim käzèl Chicagãbãl. Hànyan
ismeritek Bottazi Testvárnåt Chicagãbãl? Nos, tudjàtok, neki
volt egy_egy elme, idegässzeroppanàsa áppen mostanàban,
nagyon, nagyon rossz. De Chicagãban reggel a Keresztány
Èzletemberek reggelijánál, án beszáltem a testvárnånek a Szent
Szellem ihletáse alatt. Å hàtrajätt az egyik oldalra, ás
egyszeræen nem tudta egybetarni magàt. Ás án azt mondtam,
“Testvárnå, te nem szabadulsz meg ettål azonnal, de meg fogsz
gyãgyulni.” Azt mondtam, “Ez vagy tizennyolc hãnap lesz,
vagy kát áv, áppen abban az idåtartamban meg fogsz
gyãgyulni.”
137 Az egyik nap mialatt beszálgettem vele^Hallottam az å
bizonysàgàt, nagyon boldog volt, a legnagyobb boldogsàga volt
ami valaha is volt az å egász áletáben. Å egy autãban volt
vezetett. Neki nem volt bákesságe, çgy làtszott, hogy az Isten
Jelenláte eltàvozott tåle; persze az csak egy elmei ideg volt,
tudjàtok; ás hirtelen az visszatárt egy nagy äräm kiàradàsàban,
ás a Szent Szellem ereje volt årajta. Kännyezett, sârt,
å_åneki^Nekik egy hatalmas idejèk volt, kärèlbelèl hàrom
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vagy nágy háttel, vagy egy hãnappal ezelått. Ás hallottam az å
bizonysàgàt a mçlt vasàrnap, ás å azt mondta, “Branham
Testvár, amikor án visszatártem, lejegyeztem ás vettem azt a
szalagot. Ás az pontosan tizennyolc hãnap volt ahhoz a
naphoz.” Àmen.

Szeretitek Åt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Nem csodàlatos Å? [“Àmen.”]
138 Most, ugyanaz a Szent Szellem amely jävendälni tud
pontosan, egyszer sem távedve, mindezeken az áveken àt; ás, az
Å Igáján keresztèl, megprãbàlta ma felfedni nektek azt, hogy
Isten nem valami tàvoli dolog vagy valami tärtánelmi valami.
Å egy álå, jelenidå, az Å Igáje szemmellàthatãvà lett táve.
Elrejtette Änmagàt egy emberi fàtyolba, az Å gyèlekezetáben,
kinyilatkoztatja Änmagàt a ti hiteteken keresztèl ás az án
hitemen keresztèl, egyètt, egyesèlve, Isten egyságát kászâtve.
Án nem tehetek semmit nálkèletek; ti nem tehettek semmit
nálkèlem; sem nem lehet tenni bàrmit Isten nálkèl. Tehàt az
egyètt alkotja az egyságet, az ässzekättetást. Isten engem ezen
cál miatt kèldätt; ti hiszitek azt; ás âme, az megtärtánik. Ez
egyszeræen az, làtjàtok, täkáletesen megeråsâtve.

Án nem tärådäm azzal, hogy veletek mi a probláma, vagy
hogy valaki mit mondott, ha, ti a szâvetekbål, hiszitek, hogy ti
meg fogtok gyãgyulni, akkor nincs semmi ami megtudja azt
àllâtani. Å mondta ezt. Ás Å azt mondta, “Ág ás fäld elmçlnak,
de az Án Beszádeim soha el nem mçlnak.” Hiszitek ezt?
[Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
139 Hànyan fognak ártem imàdkozni amint a täbbi
ässzejävetelre megyek? [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Án az
egyik vagyok aki az imàra szorul. Làtjàtok? Mindenki elutasâtott
engem, làtjàtok, rajtatok kâvèl, ás mágis Mag van mág kint.
140 Kèldtem egy levelet Dál Afrikàba. Åk nem engednek be
engem hacsak nem ârok alà egy papârt, hogy án “azon az oldalon,
keresztelek mindenkit hàromszor; egyszer az Atyàárt, ás egyszer
a Fiçárt, ás a Szent Szellemárt, arccal elåre. A màsik oldalon,
hàtrafelá, egyszer az Atyàárt^Ás azt tanâtsam, hogy ez a
Tanâtàs.

Irtam nekik egy levelet. Azt mondtam, “A Szent Szellem
megprãbàlt bejuttatni Afrikàba az elmçlt pàr áv alatt ismát. Å
ott akarja hasznàlni az án szolgàlatomat ahol harmincezren
fogadjàk el Krisztust egy dálutànon.” Azt mondtam,
“Emlákezzetek, az å várèk rajtatok lesz, nem rajtam. Án
felajànlottam, hogy eljäväk, de ti nem akartàtok.”

Án kâvàncsi vagyok mi lesz eben a napban amikor Jázus, az
Isten Fia el lett utasâtva a gyèlekezettål, az Ige elutasâtva? De
mind_mindabban, Å mágis megismerteti Änmagàt az Å nápe
szàmàra. Nem vagytok hàlàsak azárt? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.]
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141 Ás án elhaladtam maeste, ràjuk tettem a kezemet náhàny
koros asszonyra, náhàny fiatalra, náhàny idåsre, náhàny
fiatalemberre, äregemberre, egyszeræen csuromvizesen mint án
is. Azt gondoltam, “Ott èlve, ott èlve hallgatva az Igát, amire a
vilàg täbbi rásze azt gondolja, hogy årèltság.” Làtjàtok?
Åk_åk a csavarok. Làtjàtok, Isten itt van, hogy menetre vàgja
azt, kihçzzon benneteket egyenesen a ti betegságeteitekbål. Ez
az Ige âgárete. Csak emlákezzetek, az fogja kezdeni
megszorâtani, “Án fogom vonni åket; ha felemeltetem, vonni
fogom åket.” Å ki fogja azt hçzni belåletek. Å biztosan meg
fogja tenni. Ti csak higyjetek Åbenne, legyen hitetek Åbenne.
Ne kátelkedjetek Åbenne. Higyjetek Åbenne.
142 Imàdkozzatok ártem. Mikor nincs senki màs akiárt
imàdkozzatok, csak emlákezzetek meg rãlam.

Ás addig amâg talàlkozunk!
amâg talàlkozunk!
Amâg talàlkozunk^

Käszänet, hogy olyan hosszç utakat tettetek meg. Isten
oltalmazzon meg benneteket amint hazamentek!

Amâg^
Käszäntsetek minden Keresztányt, èdväzäljátek åket, ettål

a kis csoporttãl. Isten bákáje legyen rajtatok! Shalom!
Isten legyen veletek amâg ismát talàlkozunk!
[Branham Tstvár kezdi dçdolni Isten Legyen

Veletek_Szerk.]^amâg talàlkozunk!
Amâg Jázus làbainàl talàlkozunk;
Amâg talàlkozunk! amâg talàlkozunk!
Isten legyen veletek amâg ismát talàlkozunk!

143 Án annyira boldog vagyok. Làtjàtok, van itt náhàny, sok
dolog amit án nem tudok, de vannak náhàny dolgok amit
tudok. Án annyira hàlàs vagyok ártetek. Ás annyira boldog
vagyok, hogy tàrsulhatok veletek. Án annyira boldog vagyok,
hogy egy lehetek käzèletek. Isten legyen veletek. Å veletek fog
lenni. Å soha nem fog benneteket elhagyni. Å soha nem fog
rãlatok elfelejtkezni. Å nem fog elhagyni titeket. Ti most màr
keresztèl tärtetek a fàtylon. Làtjàtok?
144 Annyira boldog vagyok Palmer Testvárt làtni, egy a mi tàrs
pàsztorunk käzèl innen, Georgia-bãl. Junior Jackson Testvár
valahol az ápèletben van, hàtul a sarokban, boldogok vagyunk,
hogy itt van. Don Ruddell Testvár itt èl. Ãh, nagyon sokan! Án
nem tudom, ha valakit elfelejtek^Ben Bryant Testvár itt, ás
sokan màsok itt, jã testvár, Wilbur Collins. Mi annyira
boldogok vagyunk, hogy mindannyian itt vagytok.

Szeretnám ha egyszeræen felàllnànk a làbainkra, csak egy
percre most. Hajtsuk meg a fejeinket most.
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Amâg talàlkozunk!
Amâg Jázus làbainàl talàlkozunk; amâg

talàlkozunk!^amâg talàlkozunk!
Isten legyen veletek amâg ismát talàlkozunk.

145 Árzitek a Szellemmel valã käzässág käzelságát?
Dçdoljuk ezt. [Branham Tstvár ás a gyèlekezet elkezdi

dçdolni Isten Legyen Veletek_Szerk.]
Ászrevettem McKinney Testvárt, Ohio-bãl, hogy velènk

van. John Martin Testvár ás az å testváre. Ärèläk
mindannyiatoknak. Lehet, hogy nem is làtlak titeket testvárek.
Å azonban ismer titeket.

Amâg talàlkozunk! Legyen az án szâvem ás a tiátek Isten
szâvável egy amâg talàlkozunk! [Branham Testvár ás a
gyèlekezet folytatja a dçdolàst Isten Legyen Veletek_Szerk.]

Mialatt meghajtsuk a mi fejènket most imàban.
146 Hadd tudja meg minden lelkász, hogy mi ärèlènk neki,
hogy åk itt vannak, minden laikus, ti emberek Tennessee-bål,
Ohio-bãl, ás az orszàgon àt. Náhàny asszonnyal talàlkoztam
odaàt ma, egászen fentrål, Bostonbãl. A mi szânes
testváriságènk volt itt, ezen a reggelen, szintán onnan fentrål.
Az orszàg nagyon sok kèlänbäzå rászeibål; käszänäm nektek
kedves hæ baràtaim. Isten legyen veletek. Án baràtomnak
hâvlak benneteket. Emlákeztek mit mondott Jázus errål? “Mág
käzelebb van mint egy testvár,” igen, egy baràt. Mialatt
meghajtsuk fejeinket most^Amâg ismát talàlkozunk a
kävetkezå náhàny napban, Isten legyen veletek.
147 Meg fogom kárni a mi jã, hæságes testvárènket, Richard
Blair Testvárt, nem-e bocsàtana el bennènket egy ima
szavàban. Blair Testvár. `
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