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` Käszänäm, Williams Testvár. Jã reggelt, baràtaim. Ez egy
kivàltsàg itt lenni ezen a reggelen. Ás egy ilyen bevezetás,

án ettål mág kicsinyebbnek árzem magam. Ás án^nagyon
hàlàs voltam ezárt a lehetåságárt hogy eljäjjek Phoenix-be,
ezen a reggelen.

2 Emlákszem, hogy amikor elåszär jättem Phoenix-be,
kärèlbelèl tizenhát áves voltam. Az biztos, hogy ez azãta
nagyobb lett. Kint ma reggel amikor Phoenix-be jättènk, alig
tudtuk megmondani mikor ártènk Phoenix-be ás hagytuk el
Tucson-t. Az majdnem ässze van kätve, nagyon sok hely
emelkedett fel. Helyek ahovà mi ki szoktunk menni ide ás mág
szamarakat is vezettènk a sivatagon, ás most ott motelek
vannak meg kis èzletek, ás âgy tovàbb. Ás, persze, ez engem
äregbât.

3 Ás azutàn itt leèltem az án jã testvárem Valdez Testvár
mellá, ás án_án azt mondtam, “Nos, testvár^” Beszálgettènk,
ás azt mondtam, “Nos, persze, án äregszem.” Azt mondtam,
“Felismerem azt, hogy az án márfäldeim megsokasodnak.” Azt
mondtam, “Vàrj amâg eláred az án koromat,” vagy valami
ilyesmit. Án_án meg voltam lepådve, amikor megtudtam, hogy
å kärèlbelèl tizenkát ávvel idåsebb nàlam. Âgy, án azutàn
sokkal jobban áreztem magam. Azt mondtam, “Valdez Testvár,
akarok tåled^Mennyi ideje prádikàlod az Evangáliumot?”

Å azt mondta, “Ätven áve.”

4 Nos, án egy nagyon kicsiny gyermek voltam, amikor å màr
prádikàlt. Âgy án azt mondtam, “Szeretnám, ha ma reggel
egyszeræen te tartanàd a szolgàlatot, Valdez Testvár.” Azt
mondtam, “Án_án egy fiatalember vagyok,” mondtam,
“Valahogy nem szeretnák felàllni itt ás megprãbàlni beszálni,”
azt mondtam, “váneimhez.”

5 Ás å csak nevetett, azt mondta, “Mit gondolsz, hogy án
azárt jättem ide?”

6 Tehàt án nagyon hàlàs vagyok Valdez Testvárárt. Å beszált
nekem egy menedákhàzrãl ott kint. Ez_ez igazàn száp. Án
becsèläm ezt. Meghâvott engem, hogy jäjjek ás làtogassam meg
åket kint valamikor. Ás az itt kint van az Çj Folyã mellett.
Nem tudom, hogy vajon valaki käzèletek tudja hogy hol van
az, vagy nem. Án biztos vagyok, hogyha egy Valdez van az
mägätt, akkor az rendben van.

7 Tehàt azutàn, mindig amikor egy ässzejävetelre jäväk,
àltalàban talàlkozok valakivel aki_aki meg lett gyãgyulva az
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ässzejäveteleken vagy valami. Ás amikor itt àlltam ma reggel
az asztalnàl, egy dràga testvárnå èlt itt, Erb a neve, Michigan-
bål jätt ide. Az å fia bemondã itt ezen a Keresztány ràdiãadãn.
Ás a testvárnå mondta nekem hogy rágen, egy Flint Michigan-i
talàlkozãn volt. Neki volt egy imajegye, ás megprãbàlta, hogy
imàdkozva legyen árte, ás neki soha nem sikerèlt. Ás å nagyon
sçlyos beteg volt. Ás áppen itt ma reggel, hiszem, hogy Isten
meggyãgyâtotta az asszonyt, egyenesen itt àllva e hely mellett.
8 Azt mondtam, “Milyen egy megfelelå idå van most! Az
kärèlbelèl tizenkát, tizennágy ávvel ezelått volt, ás most egy
Phoenix-nek nevezett vàrosban, Phoenix az valami ami_ami
romokbãl lett ápâtve.” Azt mondtam, “Nos, ugyanez a dolog
tärtánt veled ma reggel. Isten felápâtett táged, hiszem, ma
reggel, egy_egy tänkrement egászságbål egy jã egászságbe.”
9 Az elmçlt este ápp hallottam, a hâvàsok jättek, olyan sok.
Án a szomszádotok vagyok most, án Tucson-ban lakom ás a
hâvàs annyira sok volt, hogy nem tudtam kijutni
mindannyiukhoz, âgy án egyszeræen telefonon keresztèl
imàdkoztam ártèk. Ás åk, azutàn, nekik itt kellett hagyniuk az
å szàmukat.
10 Ás ott volt egy hälgy, nyolcvanhát áves, egy äreg
Keresztány, å egy ideig megårèlt. Kint volt az utcàn, kiabàlva,
ás a rendårságet hâvta, hogy valaki elvitte az å kisbabàjàt.
Nyolcvanhát ávesen, làtjàtok, az å elmáje elhagyta åt. Ás å egy
kedves äregasszony volt. Soha nem ismertem åt az áletemben.
Ás âgy Billy hâvott, ás azt mondta, “Azonnal menj imàdkozni,”
mondta, “a hälgy sçlyosan beteg, ás åk azt gondoljàk, hogy
meg fog halni.” Azt mondta, “Å egyszeræen^magàn kâvèl
van.”
11 Akkor án felakasztottam a telefonkagylãt, ás bementem a
szobàba ás imàdkoztam. Egy náhàny perc alatt az asszony
elaludt. Teljesen egászságesen ábredt fel, vacsoràra egy egász
csirkát megevett, jágkrámmel ás tortàval utàna. Igen.
12 Làtjàtok, Isten szuverán. Å annyira valãsàgos, Å
tud^Neked nem kell ott lenned; csak_csak kárd ezt.
13 Azt hiszem a mi vezetånk itt ma reggel, vagy valaki, vagy
lehet Valdez Testvár volt az az å imàjàban, azt mondta,
“Nekènk nincs mert nem kárjèk. Nem kárjèk mert nem
hisszèk.”
14 Ártákelem itt ezeknek a fiataloknak az áneklásèket. Valdez
Testvár, mi äregemberek åszintán megjegyeztèk azt, az
åszinteságet amellyel az a fiatalember azt a bizonysàgot tette,
hogy å megismerte Jázust.
15 Most mi tudjuk, hogy sokszor, azt talàljuk, hogy ezek a kis
kvartettek ás áneklásek, án^ez egy màsik lelkásznek a szava,
Valdez Testvár azt mondta, “Náha azokbãl egy tucat tâzcentárt
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jän.” Mert, çgy náz ki, ma, hogy az_az egy mutatvànnyà lett a
szentság ás åszinteság helyett amit a pènkäsdiek egykor
birtokoltak.
16 Ás ezeknek a fiçknak az åszinteságèket, án_án becsèläm.
Az Çr àldjon meg titeket fiçk. Ás án voltam^
17 Án nem nagyon vagyok oda a televâziãárt. Amint tudjàtok,
án igazàn ellenzem azt. Ás án valãban bárlek egy helyet lent
Tucson-ban addig amâg a mi helyènk elkászèl, ahol mi
megalapâtjuk a mi otthonunkat, ha az Çr akarja. Ás a hälgy aki
bárbe adta a hàzat, å egy ragyogã Keresztány baràt, de neki a
hàzban van egy_egy_egy televâziã. Nos, nekem fiatal
gyermekeim vannak, ás tudjàtok hogy milyenek åk, tehàt åk
rohannak ahhoz. Âgy, egy náhàny reggel ezelått, amikor án egy
utazàsbãl jättem Stromei Testvárrel^Nem tudom vajon itt
van-e Stromei Testvár ma reggel, vagy nem, å kàptalan elnäk
Tucson-ban. Az án fiatal lànyom, aki itt èl hàtul, behâvott
engem, hogy názzem meg, azt mondta, “Be fogjuk kapcsolni a
televâziãt, náhàny ánek kvartett lesz,” vagy akàrmi is volt az.
18 Nos, most, án egy nagyon kritikus vagyok, ás án_án
sajnàlom azt, de án_án_án semmi màs nem lehetek csak az
amivá lettem. Ha az án sajàt alkotàsommal valami ellentátest
teszek, egy kápmutatã vagyok. Ás án nem szeretnák az lenni ti
elåttetek emberek. Án_án csak az akarok lenni, ami vagyok, ás
akkor tudjàtok, hogy hol àllunk. Ás án_án azt hiszem, hogy
egy kicsit tçlsàgosan kritizàlok.
19 De az egyszeræen a szâvemben volt, hogy kritizàljam azt,
mert az egyszeræen çgy názett ki szàmomra mint valami
Hollywood fajta bemutatàs, egyszeræen egy csomã furcsa
viselkedás. Az nem çgy názett ki mint az a szentág aminek
lennie kellene. Ás åk ánekelták azokat az egyhàzi ánekeket a_a
rock-and-roll ètemben, arany tànccipåben. Ás oda jutottunk,
hogy az Evangálium egy mutatvànnyà lett? Hàt, án, ha ez âgy
van, nekem_nekem semmi käzäm ahhoz. Án akarok valamit
ami valãdi ás eredeti, ás mi azon mãdon akarjuk megtartani azt.
20 Most, án_án azt hiszem, hogy ezt a kettåt àtvisszèk,
testvárek. Âgy, jobban hallotok most engem?
21 Nos, a kävetkezå szombat reggel, ha az Çr akarja, nagy
kivàltsàgom van, hogy beszáljek a kàptalan gyælásen, elså
alkalmamra Flagstaff, Arizonàban. A testvár itt, egyszeræen
elfelejtettem a nevát, az elnäk. [Egy testvár mondja, “Chester
Earl.”_Szerk.] Chester Earl, Chester Earl Testvár. Ápp volt egy
lehetåságem megismerni åt ma reggel, amikor egyszeræen kezet
ràztam a ragyogã evangálistàval itt Indiàbãl, egy indiàn
testvár. Ás å azt mondta, hogy a kävetkezå szombat reggel án
beszáljek ott. Ti mindnyàjan szâvályesen hâvatalosak vagytok,
hogy rásztvegyetek ezen az ässzejävetelen. Remáljèk, hogy az
Çr meg fog bennènket àldani.
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22 Ás azutàn a kävetkezå hátfå este, Tucson-ban, van egy
bankett. Az Çr megtisztelást adott nekem, hogy beszáljek
a^a banketten lent ott, december huszonegyedikán, Tucson-
ban. Ti bizonyosan szâvályesen meg vagytok hâva, hogy
rásztvegyetek azon a banketti están.
23 Ás akkor amint Williams Testvár bejelentette, hogy án
ismát itt leszek, egy fajta kis bevezetás szàmàra mielått az
ässzejävetel elkezdådik.
24 Ás, âgy, van valami hangzavar, Williams Testvár?
Ott^Mit mondsz? Jobb ez most? Ez jobb. Ragyogã.
25 Án biztosan remálem, hogy käzèletek sokaknak lesz idejèk,
hogy rásztvegyenek a talàlkozã egyikán, vagy minden estáján
ás napjàn. Az tizenhetedikán kezdådik, hátkor, vasàrnap
dálutàn? [Valaki mondja, “Fálkettåkor.”_Szerk.] Fálkettå.
Fálkettå, vasàrnap dálutàn. Azt akarom mondani ismát, ha az
Çr akarja, imàdkozni fogok a betegekárt azokon az_az_az
ässzejäveteleken, ás megteszek mindent amit tudok hogy
segâtsek nektek.
26 Ás a lelkász testváreknek akik itt vannak, ma reggel,
Phoenix terèletárål. Az oka, hogy án ide ebbe a hallba jättem,
án^Mindig amikor jäväk, àltalàban csinàlok egy kis
kärkápet, ás kärbejàrom a gyèlekezeteket, minden
gyèlekezetet. Azutàn ràjäväk, hogy az valahogy neház, mert
käzèlèk náhàny gyèlekezet kicsi. Ás mi biztosan nem akarjuk
kihagyni bàrmelyik testvárt sem, csak azárt, mert az å
gyèlekezete kicsi, de az neházzá teszi azt, az emberek nem
tudnak bejänni. Tehàt ha^Azt gondoltam, hogy mi
egyszeræen talàlkozhatnànk egy helyen ás arrãl magam fogok
gondoskodni, ás talàlkozhatnànk itt ás lenne ässzejävetel, csak
egy kicsi evangálizàciãs ässzejävetel, ás a betegekárt imàdkozni
meg dolgokárt. Mielått^
27 Lehet hogyha àtmennák erre az oldalra, itt jobb lenne?
[Valaki mondja, “Nem, ez, ez a szalag.”_Szerk.] Ez a szalag.
Rendben van.
28 Lehet, hogy az egy_egy kicsit jobb lenne ha çgy csinàlnàm.
Ás azt akarom, hogy a testvárek itt, a gyèlekezetekbål, a
pàsztorok Phoenix-ben, tudjàk, hogy ez az oka amiárt ezt
tettèk, ebbe a hallba jättènk, âgy mi mindnyàjan egybe
jähetènk egy bizonyos helyen. Ás ti nem tudtok minden
testvárhez odajutni, tçl sokan vannak. Làttàtok hànyan àlltak
ma reggel, ás valãszânæleg az mág käzèlèk a fele sem. Âgy nem
bârsz mindannyiukhoz odajutni egy náhàny nap alatt ami van
nekènk itt, elåtte, az ässzejävetelt megelåzåen.
29 Ás án biztos vagyok, hogy nekènk egy nagy idånk lesz az
ässzejävetelen. Hallani fogtok nagy szãnokokat. Ez a Cash
Testvár, Cash Hamburg, Hamburg. Istenem, hànyan
hallottàtok màr åt beszálni? Å bizonyosan egy_egy forgãszál.
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Igen. Bocsàssatok meg, nem kellene ilyen mãdon mondanom
azt. Ez egy testvár, de_de, Istenem, án voltam vele egyszer.
Tudjàtok, án nem làtom, hogy miárt jättäk engem hallgatni
valamikor is, amikor egy olyan embert hallotok. Å prádikàlhat
ás soha nem veszti lálegzetát. Án_án nem tudom hogyan
csinàlja azt, án^de å biztosan sokat kiad. Vele mentem az án
New York-i ässzejävetelemre, nem rágen, ás elakart vinni
engem vacsoràztatni az ässzejävetel utàn. Ás án bementem egy
helyre, ás kászen voltam, hogy kimenjek amikor a testvár^Å,
å prádikàlt mindenètt fent-ás-lent az emeleten, ás mindenètt
kärbe, mindenkihez aki ott volt. Å egy_egy teljes jellem,
änmagàban.

30 Ás án biztos vagyok, hogy álvezni fogjàtok a testvárt
Kaliforniàbãl is. Mi az å neve? Nem jut eszembe a neve, egy a
szãnokok käzèl. Án_án is elfelejtettem a nevát. De å egy_egy
energikus szãnok, ás ti álvezni fogjàtok åt. Valãszânæleg
lesznek ott nagy szãnokok olyanok mint tudjàtok, Roberts
Testvár ás sokan ennek a napnak nagy fárfiai käzèl.

31 Âgy, án hàlàs vagyok egy Szentâràsra gondolva amely az
elmámbe jän itt ebben az idåben. Ás egyszer Dàvid kinázett az
Çr frigylàdàjàra, a sàtorban èlve. Ás azt mondta^Ott èlt
Nàtànnal, annak a napnak prãfátàjàval. Ás âgy å azt mondta,
“Rendben van hogy án egy hàzban lakok, cádrus hàzban álek,
ás az án Uramnak szävetság frigylàdàja a sàtor alatt?”

32 Ás a prãfáta azt mondta neki, “Tedd mindazt ami a te
szâvedben van, Dàvid, mert az Isten veled van.” Ez minden
amit mondani tudott.

33 De az este, az Çr talàlkozott a prãfátàval, ás azt mondta,
“Menj, mondd meg az án szolgàmnak, Dàvidnak, hogy Án
elvettem åt attãl a nyàjnak pajtàjàtãl, annak a náhàny juhnak
terelgetásátål tudod, ás mint nagy embernek nevát adtam
neki,” nem a legnagyobb nevet, nem a leghatalmasabb nevet,
de szàmontartva åt a nagy emberekkel melyek a fäldän voltak
abban az idåben.

34 Ás án azt gondoltam, “Ott az Isten kegyelme Dàviddal!” Ás
án azt gondoltam, magamban, “Án is beleszàmolhatom magam.
Amikor ennek a napnak kivàltsàgàt megtalàlom amelyben
álènk, a vilàgtärtánelem napjainak zàràsàban, ás szàmon
lehetek tartva ilyen emberek käzätt akik rásztvesznek ezeken
az ässzejäveteleken.” Ás az Çr àldjon meg benneteket, igazàn
gazdagon.

35 Nos, az án jãbaràtom, Valdez Testvár, azt mondta,
“Branham Testvár, el kell mennem, azt hiszem, negyed tâzkor,
vagy negyed tâz utàn.” Azt mondta, “Án hàtul fogok èlni, âgy
nem fogom megzavarni_megzavarni a te beszádedet.” Å màr
elåtte volt az ässzejäveteleken.
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36 Án_án valahogy lassç vagyok, ás gondolkoznom kell,
tudjàtok, amikor beszálek. Ás leârtam ide az án Szentâràsaimat,
meg egy kis jegyzetet, talàn, de azutàn vissza kell mennem ás
gondolkodnom hogy mit mondott az Çr nekem, hogy mondjak,
tudjàtok, vàrnom kell Årà. Ás án valahogy lassç vagyok, tehàt
remálem, hogy nem tartalak benneteket tçl sokàig, ma reggel.
37 Megkárdeztem Williams Testvárt, azt mondtam, “Williams
Testvár, mennyi idåt vehetek igánybe?” Azt mondtam, “Nos,
nekem volt egy Szentâràsom itt amelyrål tudnák beszálni ami
kärèlbelèl csak harminc percet venne igánybe, vagy olyasmi, ás
elbocsàtunk mindenkit ás hazamegyènk.” Ás án azt mondtam,
“De egy kis leckát szeretnák venni, ha lehetságes ez,” ás arrãl
amirål án azt gondolom, hogy az lenne valami szàmotokra ma,
valami amit hazavihetnátek magatokkal, gondolkodni azon.
38 Ás az biztos hogy ma reggel án nem keltem fálnágykor,
vagy nágy elått hçsz perccel, ás elkászèltem hogy ide feljäjjek,
csak hogy làssanak. Án_án_án nem arra tärekszem hogy
làssanak. Án_án idejättem tegnap ás náhàny Szentâràst
tanulmànyoztam amit leârtam, valami miatt amely fälätt
åszintán imàdkoztam, ás azt gondoltam lehet hogy, azon
keresztèl segâteni fog ez valakinek. Án^Nincs idånk
mutatvànyra ás szinpadkápekre. Nekènk_nekènk a lányegre
kell tárnènk. Hiszem, hogy Jázus nemsokàra eljän.
39 Ás most åk ezt szalagra veszik, ás lehetságes, hogy valaki
megkapja a szalagot. Ás ezt a kijelentást szeretnám tenni, hogy
náha engem^sokszor engem fálreártenek. Ás ezárt sokszor
felhâvnak emberek, azt mondva, “Branham Testvár, ez volt az
ártelme annak amit mondtàl?” Ás náha mondunk valamit, de
nektek tudnotok kell, megkäzelâteni azt, abban a
kävetkeztetásben, amit án azàltal mondani akarok.

40 Ás náha mondok dolgokat amelyek_amelyek lehet, hogy
ellentátesek valaki hitánek, ás akarom, hogy megártsátek azt
most tisztàn, valaki, amit valaki hisz. De nekem van egy_egy
Èzenetem, án nem^az Çrtãl, amelyet án arrãl çgy árzek.
Màsok árezhetik, hogy Az az Ärdägtål van. Màsok pedig Azt
ostobasàgnak árezhetik. De, szàmomra, ez az Álet. Ás án nem
akarok kèlänbäzni amikor olyan dolgokat mondok amelyek
kèlänbäznek, vagy egy kicsit sártåek vagy vàgãak az emberek
szàmàra. Án nem abban a fányben gondolom azt. Án_án ha azt
teszem, akkor egy kápmutatã vagyok. Án_án azt a fány
haladàsàban mondom Isten felá. Án azt abban a fányben
mondom, hogy_hogy_hogy az emberek jobban megismerják
Istent. Ás án nem mondom ezt azárt mert az valami amelyet án
magam alkottam. Ez valami amelyet Istentål meglelek.

41 Ás most ha megtärtánik, hogy ezek az ässzejävetelek
valamelyikán valami olyanrãl beszálek, ami sárti az embereket,
vagy^Mondjàtok, “Án Azt nem çgy hiszem.”
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Nos, án gyakran tettem ezt a durva kifejezást. Ás a
feleságem itt èl hallgat engem, å tudja, hogy nàlam nincs sok
formasàg. Án_án^Áppen çgy mint amikor csirkát esztek, ás
egy csontra talàltok. Nos, a jã csirkeszeretå soha nem dobja el
a csirkát azárt, mert å egy csontot talàlt. Csak a csontot dobja
el, azutàn tovàbb eszi a csirkát. Ugyanez van a cseresznyás pite
evásável. Ha talàltok egy magot, án_án_án soha nem dobom el
a pitát, csak a magot dobom el. Tehàt^
42 Ás amit itt mondok ami çgy tænik, bàrmelyik
ässzejäveteleimen, ami szàmotokra çgy tænik, mint egy mag,
nos, tegyátek azt fálre, engedjátek meg azt nekem mint aki nem
tud annyit arrãl mint ti tudtok. Âgy, akkor, egyszeræen
menjetek tovàbb ás egyátek azt amit helyesnek gondoltok. Ás
án^
43 Bâzom benne, hogy most az Çr meg fogja àldani az Å Igáját.
Án egy szilàrd hâvå vagyok az Igáben, ás csak az Igáben. Csupàn
csak az Igáben, ás ez az az Èzenet amit az Çr adott nekem.
44 Mi kèlänbäzènk egymàstãl. Megfigyeltem ma reggel, az án
testváreimet, misszionàriusokat, evangálistàkat, ás a
pàsztorokat, itt àllva, lehet_lehet hogy szàzan vagy täbben
àllnak itt käzèlèk. Käzèlèk mindegyikèk jobban alkalmas itt
àllni ás beszálni nàlamnàl. Biztos vagyok abban. De, làtjàtok,
mindannyiunk, nem foglalhatja el az egyik a màsik helyát. Az
egyik nem veheti a màsik èzenetát. Làtjàtok, nekènk
kèlänbäzå çtjaink vannak.
45 Isten szuverán. Amikor Å^Ki, ki mondhatta volna
Istennek hogy hogyan csinàlja a dolgokat, a kezdetben, amikor
ott csak Å volt egyedèl? Làtjàtok? Ás ha nekènk Äräkkávalã
Áletènk van, az Äräkkávalã Áletnek csak egyetlen formàja van,
ás ez Isten. Tehàt ha nekènk Äräkkávalã Áletènk van, mi ott
voltunk Istennel áppen akkor, egy rásze Istennek. Mi az Å
tulajdonsàga voltunk. Mi most az Å tulajdonsàga vagyunk. Ás
mert, “A kezdetben volt az Ige.” Ás egy szã az egy gondolat
kifejezve. Tehàt mi az Å gondolatai voltunk, azutàn kifejezve
szãban ás lettènk amik vagyunk. Ez az oka, hogy a mi neveink,
lehet nem ami most nekènk van, de a mi neveink az Álet
Bàràny Känyvábe voltak táve a vilàg megalapâtàsa elått.
Làtjàtok? Ás ha az nem volt ott, akkor az soha nem is lesz ott.
Làtjàtok? Ás Jázus eljätt megvàltani mindazokat, akik,
akiknek neveik a Känyvben voltak. Làtjàtok, Å ismerte.

46 “A fazekas,” amint a Rãma 8 mondja nekènk, “ki
mondhatja a fazekasnak? Az agyag mondhatja, ‘Kászâts engem
âgy, âgy’?” Làtjàtok? Nem. Istennek meg kell mutatni az Å
ässzes tulajdonsàgait. Ás âgy kell hogy Å egy edányt gyalàzatra
kászâtsen, ás egy màsikat pedig becsèletesságre, hogy
felmutassa azt az egyet, persze. Nos, de Å szuverán, làtjàtok,
senki nem mondhatja meg Neki hogy mit tegyen.
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47 Ás Å bennènket kèlänbäzåkká tett. A Bibliàban az is
mondva van, hogy a csillagok kèlänbäznek egymàstãl, az egyik
csillag kèlänbäzik a màsiktãl. Tudjàtok, van egy kèlänbság a
Mennyben, az Angyalokban, az angyali lányekben; vannak
Angyalok, vannak Kárubok, vannak Szeràfimok, ás åk_åk
kèlänbäznek Ott. Mi mindannyian kèlänbäzènk. Ás Istennek
vannak nagy hegyei, vannak Neki sâksàgai, prárijei, legelåi,
sivatagjai, vizei. Làtjàtok, Å_Å kèlänbäzå, Å egy_Å a variàciã
egy Istene. Ás názzátek meg az Å nápát itt ma reggel, náhànyan
käzèlènk fehárek, náhànyan feketák, náhànyan barnàk,
náhànyan sàrgàk, náhànyan väräsek; làtjàtok, ez_ez az Å nápe.
Å egy^Å_Å a variàciã egy Istene, ás án çgy gondolom, hogy
ugyanez a dolog van az Å szolgài käzätt.
48 Most hajtsuk meg a fejeinket csak egy percre, imàdkozni.
Ás mondhatom ezt mielått olvassuk az Igát. Án tudom hogyha
egy kicsit hosszç leszek, ás ha nektek fel kell kelnetek ás
kimentek, meg fogom árteni, làtjàtok, án täkáletesen meg
fogom árteni. Most imàdkozzunk. Ás mialatt imàdkozunk,
meghajtott fejeinkkel a por felá amelybål vett Isten bennènket,
ha van valaki itt aki szeretná, hogy meg legyen rãla emlákezve
imàban, csak emeld fel a kezedet. Å, Å tudja áppen hogy mi
van a szâvedben, az mägätt a káz mägätt.
49 Kedves Mennyei Atyànk, ènnepályesen käzeledènk
Tehozzàd, meghajtott fejeinkkel a por felá ahonnan Te vettál
bennènket. Ás azutàn az elmáinkben arra gondolunk, hogy Te
mondtad Àbrahàmnak egy ájszaka, hogy “meg tudja szàmolni
a homokszemeket amelyek a tengerparton voltak?” Ás azutàn
Te mondtad neki hogy, “názzen a csillagok felá,” ás meg tudnà
“szàmolni azokat?” Persze, az lehetetlen volt. Ás Te azt
mondtad neki, hogy az å “magja szàmtalan lesz, çgy mint a
homok a tengerparton, ás a csillagok melyek az ágen
vilàgâtanak.” Most ezek a mi elmáink, a mi gondolatunk, a
gondolataink az elmáinkben, helyesebben, amint meghajtsuk
fejeinket a homok felá ahonnan jävènk; azutàn a szâvènk a
Menny felá tekint, ahovà megyènk. Homokbãl a csillagokhoz,
Àbrahàm Magja láván! Halottak Krisztusban, mi Àbrahàm
Magja vagyunk, ás äräkäsäk Vele az âgáretnek megfelelåen.”
50 Ás idejättènk ma reggel, hogy käzässágben legyènk az álet
termászetes eledele kärèl, amit fálretettènk hogy szabad
legyen a hely. Ás most mi nagyon szeretnánk Tåled, hogy adj
nekènk abbãl a Mennyei Mannàbãl, abbãl az Eledelbål amely
az Áletben eråt ad nekènk amely bennènk van. Çgy amint a
vársejtek elviszik ezt az eledelt most, megeråsâteni azt, hogy
täbb sejtet kászâtsen, hogy felápâtsen minket a napra; hadd
fogadjunk Krisztustãl, hogy Å bejuthasson a mi
szellemeinkbe, ma reggel, az Igán keresztèl, ás_ás
megeråsâtsen minket arra az ãràra amelyben álènk. Mert a
nap nagy rásze elmçlt ás az esti àrnyákok megjelennek, az esti
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Vilàgossàg itt van ás hamarosan halljuk a felhâvàsokat “gyere
Magasra,” ás mi kászek akarunk lenni arra az ãràra. Âgy,
segâts minket, Atyànk.
51 Ás egy ember sem máltã, hogy megnyissa a Känyvet, vagy
felbontsa a Pecsáteket; de a Bàràny, amely meg volt äletve a
vilàg formàltatàsa elått, jätt vette a Känyvet ás felbontotta a
Pecsáteket. Ã Isten Bàrànya, gyere el ma reggel, nyisd meg a
Känyvet nekènk, ás hadd názzènk bele Teveled, Uram, ás
làssuk meg, hogy mit kell nekènk tenni, hogy kászen legyènk
erre az ãràra. Àldj meg minden gyèlekezetet, àldd meg az
elkävetkezendå ässzejäveteleket, mindegyiket, ás a mi kis
ässzejävetelènket, csatlakozni azokhoz melyek kävetkeznek.
Ás amikor eltàvozunk ma, kápesek legyènk azt mondani çgy
mint azok akik Emmausbãl jättek, “Nem ágett a mi szâvènk
mibennènk, amint Å beszált hozzànk az çton?” Add ezt meg,
Atyànk. Jázus Neváben kárjèk. Àmen.
52 Most nektek akik szeretnátek lapozni, àltalàban ti
szerettek olvasni egy szolgàlãval amikor å olvasni fog,
megàllapâtani, hogy egyszeræen honnan beszál å, ha van nektek
Bibliàtok, ás a Szent Màtá 4. rászáhez lapoztok.
53 Ás most megadom az án szävegemet mielått beszálek; täbbá
vagy kevásbá, tanâtàs formàban akarom, ás beszálni errål
amint vágigmegyènk. Ás án ezt valahogyan megcâmeztem, nem
tudom, hogy miárt, âgy câmeztem meg ezt: Az Aratàsi Idå.
54 Ás egy Szentâràst fogunk venni, ràalapozni ezt a
gondolatot, kivonni innen a szävegässzefèggást. Olvasni fogjuk
a Szent Màtá 4. rászát, annak egy rászát. Ez Jázus
megkâsártásáben van. Miutàn Å be volt tältve a Szent
Szellemmel, a pusztàba volt vezetve.

Akkor Jázus viteták a Lálektål a pusztàba, hogy
megkâsártessák az ärdägtål.

Ás mikor negyven nap ás negyven ájjel bäjtält vala,
vágre megáhezák.

Ás hozzámenván a kâsártå, monda náki: Ha Isten Fia
vagy, mondd, hogy e kävek vàltozzanak kenyerekká.

Å pedig felelván, monda: Meg van ârva, Nemcsak
kenyárrel ál az ember, hanem minden âgável, a mely
Istennek szàjàbãl szàrmazik.

Ekkor vitte åt az ärdäg a szent vàrosba, ás
odahelyezte a templom tetejáre.

Ás monda náki: Ha Isten Fia vagy, vesd alà magadat:
mert meg van ârva, Az å angyalainak parancsol felåled,
ás kázen hordoznak táged, hogy meg ne èsd làbadat a
kåbe.

Monda náki Jázus: Viszont meg van ârva, Ne kâsártsd
az Urat, a te Istenedet!
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Ás ismát vivá åt az ärdäg egy igen magas hegyre, ás
megmutatà náki a vilàg minden orszàgàt ás azok
dicsåságát;

Ás monda náki: Mindezeket náked adom, ha
leborulva imàdsz engem.

^monda náki Jázus, Eredj el Sàtàn, mert meg van
ârva, Az Urat, a te Istenedet imàdd, ás csak náki
szolgàlj.

55 Vissza akarok menni csak egy picit, a 4. vershez ismát.
Å pedig felelván, monda, Meg van ârva, Nemcsak

kenyárrel ál az ember, hanem minden âgável, a mely
Istennek szàjàbãl szàrmazik.

56 Most egy táma szàmàra, ezt szeretnám venni, “minden
Igável a mely Istennek szàjàbãl szàrmazik.” Most tartsàtok ezt
a gondolatban mialatt beszálènk.
57 Jázus mondta egyszer a Szent Jànos 6:48-ban, azt hiszem
âgy van ez, amint lejegyeztem ezt ma reggel, “Án vagyok az
Álet Kenyere.” Ez a Zsidã Hçsvát ènnepánál volt, amikor a
Zsidãk etták az_az å kãserèket megemlákezásben a mannàrãl
amely a pusztàban hullott, ás_ás ittak egy forràsbãl amely a
Sziklàt kápviselte amely a pusztàban volt, ás nekik egy nagy
idejèk volt. Ás Jázus egyenesen kikiàltott, a käzepán, ás Å azt
mondta, “Án vagyok az Álet Kenyere. A ti atyàitok mannàt
ettek a pusztàban, a negyven áv alatt, ás åk mindnyàjan
meghaltak. De Án vagyok az a Kenyár amely Istentål jän a
Mennybål. Azárt ha egy ember eszi, nem fog meghalni.” Ás a
sziklàra, Å azt mondta, “Án vagyok az a Szikla amely volt a
pusztàban. Án vagyok az a Szikla amelybål a ti atyàitok ittak.”
58 “Hogyan?” Åk azt mondtàk, “Te nem vagy ätven ávnál
idåsebb, ás azt mondod, hogy Te làttad Àbrahàmot? Most mi
tudjuk azt, hogy ärdäg van Benned ás hogy årèlt vagy.”
59 Ás Jázus azt mondta, “Mielått Àbrahàm volt, ÁN
VAGYOK.” Làtjàtok, “ÁN VAGYOK” volt az a Tæz Oszlop
amely a bokorban volt, amely Mãzeshez beszált. Ás ha
ellàtnàtok azt annak fåneveiben ás návmàsaiban, nem “Án
voltam, Án leszek.” “ÁN VAGYOK” jelen idå, mindig.
60 Mi errål gondolkozunk, hogy Å azt mondja, Åmaga most,
hogy, “Án vagyok az az Álet Kenyere.” Most hogyan lehet ez az
ember az Álet Kenyere? Ez az amire mi kâvàncsiak vagyunk.
“Az Án testem Kenyár,” mondta Å. Ás most hogyan tudott ez
az ember Kenyár lenni? Ez valahogy furcsa, de ne zavarjon az
benneteket. Az emberek az Å idejáben zavarba jättek attãl. Åk
nem tudtàk hogy hogyan ez az ember tánylegesn tudott Åmaga,
Kenyár lenni. Szintán a Szent Jànos 1-ben, ez meg van adva
nekènk oly mãdon, hogy, “A kezdetben volt az Ige, ás az Ige
Istennel volt, ás az Ige Isten volt. Ás az Ige testtá lett ás
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käzättènk lakozott.” Tehàt, az Ige Kenyárrá lett. Az Igánek ás
a Kenyárnek itt ugyanannak kell lennie, mert Jázus az Ige ás Å
a Kenyár.
61 Most hogyan lehetett Å Kenyár ás Ige? Mind a^Ez
rejtályes lenne, a testi ártelem szàmàra. De remáljèk, ma
reggel, hogy nincsenek käzättènk testi ártelmæek, azt hogy egy
szellemi ártelem van käzättènk, hogy megárthetnánk azt amit
az Atya megprãbàl adni nekènk itt. Ezeket a szavakat làtva
rejtályes, de, ugyanakkor, azok Szentâràsi Igazsàg, làtjàtok.
62 “Most hogyan lehetett ez az ember Kenyár?” Ez az amit åk
mondtak. Ez az amit, azt hiszem, Josephus, käzèletek sokan
tärtánászek käzèl^amint tanulmànyoztam azt.
63 Most ârok egy känyvet, fejtegetáseim a Jelenásek elså nágy
rászárål, remálem, hogy nagyon hamar meglesz ez. Ez egy nagy
känyv lesz. Azutàn lesz egy brossuràm mindegyik gyèlekezeti
korrãl.
64 Ás tanulmànyoztam a gyèlekezetek tärtánetát.
Án^valahogy çgy emlákszem, azt hiszem Josephus volt az,
egy a korai ârãk käzèl, bàrki is az, aki azt mondta, “Ez a
Nàzàreti Jázus, Aki a betegeket ment gyãgyâtani,” azt mondta,
“az Å tanâtvànyai kiàstàk Åt ás etták az Å testát.” Làtjàtok, åk
vetták az çrvacsoràt. Åk azt gondoltàk hogy kiàstàk az Å testát
ás etták az Å testát. Ami, mi esszèk vagy vesszèk az çrvacsoràt,
szimbãlikus formàban, az Å testát, mert Å volt az Ige.
65 Most, làtjàtok, ez rejtály. Ás, ugyanakkor, Szentâràs. Ás
Jázus azt mondta, “Minden Szentâràsnak be kell teljesednie.”
Làtjàtok? Most, mindig ki kell vàgnunk az ártelmènkbål
bàrmit is ami ellentátes azzal a Szentâràssal. Soha, soha,
bàrmikor sem, hagyjàtok el azt a Szentâràst valami miatt, egy
Szãt sem Abbãl. Maradjatok pontosan azzal a Szentâràssal.
66 Nos, Istennek meg kell âtálni az embereket egy napon. Ás
ha Å egy gyèlekezet àltal fogja âtálni az embereket, akkor
melyik gyèlekezet az? Åk azt mondjàk, “A Katolikus
gyèlekezet.” Nos, akkor, melyik Katolikus gyèlekezet?
Làtjàtok? Mert åk kèlänbäznek egymàstãl, jobban mint åk
tålènk. Làtjàtok, åk kèlänbäznek, egy^Minden kèlänbäzå
formàik vannak, a Rãmai ás az Ortodox, ás a Jewphanite ás,
ãh, sok kèlänbäzå tärzseik. Ás åk bizonyosan egymàs torkàn
vannak, tehàt melyik Katolikus gyèlekezet az? Ha Å a
Protestàns gyèlekezet àltal âtál, melyik Protestàns gyèlekezet
az? Mindegyik kèlänbäzik egymàstãl.
67 De Å meg fogja âtálni a vilàgot, ás Neki kell hogy legyen
valami mártákadãja ami àltal megâtáli a vilàgot, vagy Å
igazsàgtalan lenne, hogy most engedjen hogy menjènk ás_ás
áljèk ezt az áletet egy mártákadã nálkèl amely àltal âtálve
leszènk. Ki lenne igaz? Honnan tudnàd megmondani mi volt a
helyes? Kell, hogy legyen egy mártákadã.
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68 Ás Å azt mondta, az Å Bibliàjàban, hogy Å a vilàgot Jázus
Krisztus àltal fogja megâtálni. Ás itt olvassuk hogy Jázus az
Ige. A Zsidãk 13:8, mondta, “Å ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká.” Tehàt, azárt, Å a gyèlekezetet a Krisztus irànt
valã viselkedásèk àltal fogja megâtálni, Aki az Ige. “Az ember
nem csak kenyárrel ál, hanem minden Igável amely Istennek
szàjàbãl szàrmazik.” Nem embernek szàjàbãl, nem
szeminàriumbãl, nem a_a gyèlekezetbål, hanem, “Isten
szàjàbãl.” Az embernek Az àltal kell álni, ás csak Az àltal
egyedèl; nem embernek magyaràzata àltal, hanem Istennek
Sajàt Igáje àltal!
69 “Nos,” azt mondod, “van Itt egy hiba.” Ha van, Isten
felelås azárt. Å hozta ezt nekem, làtjàtok. Ez az amit nekem
muszàly vennem, áppen itt van amit Å mondott.
70 Most, ha ez egy fajta rejtály, ás arrãl hogy “egy ember
Kenyár ás Ige legyen,” menjènk akkor most ás kutassuk ezt.
Àllapâtsuk meg. Mert, a Szentâràsok mind igazak, ás
azok_azok soha nem tärnek meg. Minden Szentâràs be fog
teljesedni. Nem szàmât, hogy mennyire furcsànak làtszik az,
Annak, az mindig beteljesedik.
71 Mi lenne ha_ha Williams Testvár vagy_vagy valaki a
testvárek käzèl itt, a mi èk-èk-nagyapànk, mindketten szânre
kelnánek, ma reggel, ás, mondanànk, nos, megmutatnànk nekik
a televâziãt? Ás lehet hogy valaki rágen megprãfátàlta abban az
å napjaikban, ás azt mondta, “Lesz egy idå hogy hallotok egy
hangot a vilàg kärèl.”
72 Åk azt mondanàk, “Nos, hagyjàtok a szegány fickãt
magàra, å elvesztette az eszát.”
73 “Ás lesz egy idå hogy szân fog ämälni egyenesen a levegån
keresztèl.” Az itt van áppen most. “Ás bekapcsolnak egy kis
gombot, ás kärbe a vilàgon làtni fogtok embereket mozogni,
meg dolgokat, egyenesen a kápernyån.”
74 “Nos” åk mondanàk, “szegány äreg fickã!” Làtjàtok? De
most nekènk megvan ez, áppen ebben a helyiságben ma reggel.
75 Ás án hozzàtok akarom hozni annak tudatàt, mielått
megkäzelâtjèk tovàbb, hogy Isten ebben a helyiságben van.
Ennek az Igánek a Szerzåje itt van. Tehàt, az nem szàmât hogy
hogyan vagytok ältäzve, vagy hogy milyen fokozatotok van az
áletben, vagy hogy milyen fajta otthonban áltek, vagy hogy
milyen fajta autãt vezettek, vagy hogy mennyi
iskolàzottsàgotok van, Isten a ti szâveteket názi. Ás Å az án
szâvembe náz. Ás mi a szâvènkbål vagyunk âtálve, mág csak
nem is a szavaink àltal. A mi szâvènk âtál bennènket. “Szâvbål
szãl a szàj.” Ha az nem âgy van, az kápmutatàs.
76 Nos, ebben a helyiságben most emberi lányek jännek,
emberi lányek formài, keresztèlhaladnak itt, mindenènnen az



AZ ARATÀSI IDÅ 13

egász vilàgbãl, hangok ánekelnek, ebben a helyiságben áppen
most. De, làtjàtok, ti egyszeræen korlàtozva vagytok, a ti
árzákeitekben, a làtàs egy bizonyos szàzalákàhoz. De most
vehetitek a kristàlyt, vagy a kápernyåt vagy bàrmi ami a
televâziãban van, ás kapcsoljàtok be azt, ás a beàllâtàssal amely
eltudja hajlâtani azt azokon az áter_áter hullàmokon, ás
elhajlâtsa azt, ässzesærâti azt egy csatornàba, ás felkapja azokat
az embereket; valakit Ausztràliàban, Dál Afrikàban, vagy
valahol, Indiàban, vagy bàrhol is lehet az. Itt àllhattok, egy
kápernyån, ás làtjàtok mág a ruhàknak szânát is amely nekik
van, a fàknak szânát, ás minden mozdulatot amit tesznek. Csak
kapcsoljàtok be a televâziãt, làssàtok meg ha ez nem çgy van-e.
77 Akkor, annak lennie kell valahol, a mi szemeinktål elrejtve,
ugyanaz a dolog keresztèl megy itt most. Az keresztèlment itt
amikor Àbrahàm hallotta Istent ezt mondani, “Názz fel a
csillagok felá.” Az itt volt amikot Illás a Kàrmen Hegyán èlt. Az
itt volt amikor Àdàm itt volt, de åk csak most fedezták fel azt.
78 Ás âgy Isten itt van, ás az Angyalok. Ás egy napon ez áppen
annyira valãsàgos lesz mint a televâziã vagy bàrmi màs, mert a
Szellem fog bennènket bevinni abba a halhatatlan Áletbe.
Akkor mi meg fogjuk árteni. Tehàt, akkor, mi az Å Igájárål
beszálènk. Most, hogy, megprãbàlunk^
79 Isten, Isten a nagy Alkotã, beszáljènk a termászet
formàjàrãl, elåszär vegyèk Åt fel a termászetben, hogy
visszahozzuk az Igáhez. Nos, a termászet egyszeræen az Igável
halad, mert Isten a Termászet Alkotãja. Amikor làtjàtok a
termászet eljàràsàt mækädni, a^megàllapâtsàtok hogy az az
eljàràs. Ez, az volt az án elså Bibliàm, hogy megàllapâtottam
ahogyan a termászet^megtalàltam Istent a termászetben. Ás a
bçza a termászet produkciãja, kenyár, kenyeret kászâtenek
abbãl, amely fenntartja a termászetes testet. A termászet sok
titkot tart. Mi^ás ez volt az án elså alkalmam hogy
megtalàljam Istent, ahogyan figyeltem a termászetet. Làttam,
hogy ott kell lenni valaminek. Ás, most, nekem nincsen
iskolàzottsàgom, ezárt án nagyon sokszor termászet àltal
beszálek. Ás az^Án nem prãbàlom tàmogatni a tudatlansàgot.
De megprãbàlom elmondani nektek, hogy nektek mág egy
iskolàzottsàg sem kell ahhoz, hogy Istent ismerjátek.
80 Jànos a Keresztelå, Krisztus elåfutàra, amikor Å kijätt a
pusztàbãl. Mi tanultuk azt, hogy Å a pusztàba ment, kilenc
ávesen, ás ott maradt mert az å munkàja fontos volt. Az å apja
egy pap volt. Ás abban a bizonyos papsàgi vagy felekzeti sorban,
ãh, az apja azt mondta, “Nos, Jànos, tudod te vagy a Messiàs
bemutatãja. Tudod, az Ez-ás-itteni Testvár egyszeræen a
täkáletes Messiàst alkotja!” Tehàt Jànosnak tàvol kellett
maradnia attãl, hogy kimenjen a pusztàba åmaga, mert annak
Isten vàlasztàsànak kell lennie, ás nem emberá, egyàltalàn, hogy
ki lesz a Messiàs. Tehàt, å elment oda kärèlbelèl kilenc ávesen.
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81 Ás, megfigyeltátek, amikor kijätt, harminc ávesen, az å
prádikàciãi nem olyanok voltak mint egy teolãgusá. Å nem
hasznàlt duzzadã szavakat, hanem az mind a termászetbål volt.
Azt mondta azoknak, annak a napnak gyèlekezeti fárfiainak,
azt mondta, “Ti kâgyãknak nemzedáke.” Ez az amit làtott å a
pusztàban, kâgyãkat. Gyælälte a kâgyãkat. Azok márgesek
voltak. A máregfogukban halàlos máreg volt, ás kijelentette ezt
annak a napnak gyèlekezetáre, “Ti csomã márges kâgyãk, ki
figyelmeztetett titeket, hogy elkerèljátek a haragot amely
eljän? Ne kezdjátek el mondani, ‘Mi ehhez tartozunk,’ ás, ‘Mi
a_a Jesuitàk vagyunk,’ vagy ‘Mi ilyenek-ás-ilyenek vagyunk,’
vagy ‘Mi a Metodistàkhoz, Baptistàkhoz, Presbiteriànusokhoz
tartozunk,’ vagy bàrmi is az. Ne kezdjátek el mondani, hogy
nektek megvan ez, mert, mondom nektek, Isten kápes ezekbål a
kävekbål is gyemekeket tàmasztani Àbrahàmnak.” Làtjàtok?
82 Ás szintán, “A fejszát,” ez az amit a pusztàban hasznàlt, “a
fàk gyäkeráre fektetik. Ás minden fa amely nem terem jã
gyèmälcsät_gyèmälcsät, kivàgattatik ás tæzre vettetik.”
Làtjàtok, å nem vàgott ki egy fàt amely gyèmälcsät termett,
mert å a fànak gyèmälcsábål ált. De, az a fa amely nem termett
gyèmälcsät! Ãh, egyszeræen vehetitek az egyász Szentâràst, az
annyira ihletve van, addig amâg abban minden Jázus Krisztus
kärèl ässzeillik. Làtjàtok, “Minden fa amely nem terem jã
gyèmälcsät kivàgattatik ás tæzre vettetik,” ás âgy tovàbb.
Làtjàtok, å_å az èzenetát a termászet birodalmàban hasznàlta.
83 Ás mi most szembe akarunk názni azzal, láván hogy
megtalàltuk hogy Å azt mondta, “Án vagyok a Kenyár. Ás az
ember minden Ige àltal fog álni, ás Án vagyok az Ige.”
Làtjàtok? Tehàt mi vissza akarunk menni a termászetbe.
Megfigyeltem, hogy nagyon sokszor ezt kell tennem.
84 Ás a termászet ugyanazon a máretarànyon van. Figyeld az
idåt amikor làtod az ässzes madarat gyèlekezni, eltàvozni,
kimenni, a mezåkre, elrepèlnek enni. Figyeld meg a teheneket
amikor kint szátszãrãdva legelásznek a fäldeken, esznek. Dobd
be a csalit a vâzbe, a hal ràharap. De amikor azok a
tehenek^Azok a madarak szátszãrãdva a fàkon, ás azok a
tehenek ässzegyælve a sarokban, te veheted is ki a csalidat. Åk
nem fognak ràharapni, mert a termászet ugyanazon a
máretarànyon van minden idåben.
85 Ás âgy Isten Igáje folyamatosan folyik. Isten mindig amit
tesz Å ugyanazon máretarànyon teszi. Å elhatàrozta a
kezdetben, amikor az ember elvesztette az å käzässágát Vele,
hogy Å megmenti åt egy àrtatlannak váre kiontàsa àltal. Ás Å
soha nem vàltoztatta meg az Å mãdszerát. Mi megprãbàltuk
åket beiskolàzni abba, felekezet àltal bevinni åket abba, ás_ás
känyärgás àltal bevinni åket abba, beètni åket abba, vagy
bekiabàlni åket. Az mág ugyanaz maradt, a kihullatott Vár
csupàn az ahol Isten talàlkozik egy hâvåvel.
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86 Nem, mi nem tudunk egy gyèlekezetnek Vilàg Tanàcsàt
csinàlni ás mindenkit ässzehozni. Az nem fog mækädni; az soha
nem mækädätt, soha sem fog. Ez az oka hogy án ellene vagyok
annak a rendszernek. Istennek van egy rendszere. Hallottàtok
hogy ez lett mondva ma, “Minden gyèlekezet egybejän, lesz a
gyèlekezetnek egy Vilàg Tanàcsa. Ás Jázus azárt imàdkozott,
hogy ‘mindnyàjan egyek legyènk.’” Nos, most, làtjàtok, ez testi
ártelem, a Szellem ismerete nálkèl.
87 Jázus azt mondta, “Hogy egyek legyenek, Atyàm, amint Te
ás Án egyek vagyunk.” Nem azárt, hogy valami ember valamin
felèl legyen, az soha nem fog mækädni; az egyik felekezet a
màsikat a hatalmàba akarja kerâteni, ás az egyik ember a
màsikat. De hogy ti egyek legyetek Istennel, mint Krisztus ás
Isten egyek voltak, ez az ami az ima. Hogy, Å volt az Ige, ás
Jázus imàdkozott, hogy mi az Ige legyènk, visszatèkräzve Åt.
Ez az Å imàja ami vàlaszt vàr.
88 Làtjàtok hogy hogyan Sàtàn ässzezavarta ezt fent a testi
ártelemben? De egyàltalàn nem az volt Jázus imàja, hogy mi
mindnyàjan egybe jäjjènk ás legyen mindnyàjunknak egy
bizonyos hitvallomàsunk ás âgy tovàbb. Mindig amikor ezt
teszik, åk tàvolabb ás tàvolabb mennek Istentål.
89 Å akarja hogy mi egyek legyènk Istennel, ás Isten az Ige.
Minden egyán, az å szâváben, muszàly hogy egy legyen Istennel.
90 Isten tudva hogy, ez, mindezek a dolgok âgy mækädnek.
Most ez ahogy mi talàljuk Istent náha, a termászetbe názve.
Ávszakok, kärbe vàltakozva, Istent igazoljàk. Ez az ahol án
elåszär megtalàltam azt, hogy ahogyan egy álet megjelenik
tavaszon, áli az áletet, produkàl egy magot, meghal ás
belemegy a fäldbe, visszajän a feltàmadàsban, egyszeræen
kärbeforog. Ãràkat idåzhetnánk ezen.
91 De most hogy mennyire kèlänbäzik ez attãl, mint páldàul,
a mi misszionàrius testvárènk itt, Indiàban. Nagyon sokat
talàlok ott, ás a vilàgon, akik hisznek az çjra megtestesèlásben,
hogy akik, hogy ti itt çgy haltok meg mint egy ember ás
visszajättäk çgy mint egy madàr vagy egy àllat. Làtjàtok, az
nem egyezik a termászettel.
92 A termászet mutatja azt hogy az a mag amely belement a
fäldbe, ugyanaz a mag jän çjra fel. Làtjàtok? Ugyanaz a Jázus
ment le, ugyanaz a Jázus jätt fel. Hallelujah! Ás ez a test,
amikor a fäldbe esik, az nem fog egy viràgban visszajänni vagy
valami màsban, egy fárfikánt vagy egy asszonykánt fog
visszajänni. Mi làtjuk ezt a termászetben, hogyan teszi az,
annak keresztèl kell mennie a hideg teleken, ás megrothadni ás
âgy tovàbb, de az álet meg van tartva ha abban bàrmi álet van.
93 De ha, ott az a mag nem lett csâràztatva, az soha nem fog
çjra feláledni; az nem tud feláledni, abban nincs semmi hogy
felálessze. Ás ha mi egyszeræen egy návleges Keresztányekká



16  A MONDOTT IGE

vàltunk^Kát gyèlekezet van a vilàgon, termászetes
gyèlekezet, szellemi gyèlekezet, åk mindnyàjan
“Keresztányeknek” vannak nevezve. De a termászetes
gyèlekezet nem tud feláledni. Az teszi az å feláledását most a
Vilàg Tanàcsban, a gyèlekezetek tanàcsàban.
94 De a Keresztány feláled hogy Krisztussal talàlkozzon mert
Az egy Menyasszony, megy hogy talàlkozzon Åvele. Van egy
kèlänbság bennèk. A termászet tartja ezeket a titkokat,
szàmunkra, ás làthatjuk azokat amint figyeljèk åket. Ás làtjuk,
hogy a Keresztányság beszáli a halàl, temetás ás feltàmadàs
Igazsàgàt.
95 Ha van tehàt egy bçzakenyár melyet mi ismerènk ás amely
àltal álènk, ás tudjuk hogy egyetlen mãd van arra hogy mi
valaha is áljènk, az az hogy halott dolgokat vegyènk
magunkba. Màs mãdon nem álhettek.
96 Nem rágen egy vegeteràniussal talàlkoztam, å azt mondta,
“Branham Testvár, nekem sok bizalmam volt benned addig
amâg hallotam hogy azt mondtad, hogy te sèlt szalonnàt ás
tojàst eszel reggelire.” Làtjàtok? Ás azt mondta, “Hogyan
tudott egy istenes ember egy ilyen dolgot megenni?”

Làtjàtok, azt mondtam, “Nos, mi a baj azzal?”
97 Mindezek a dolgok tisztàtalanok, de azok meg vannak
szentelve az Isten Igáje ás az ima àltal. A Biblia azt mondta,
“Ha te Jázus Krisztusnak jã szolgàja vagy, emlákeztetni fogod
a testvárt ezekrål a dolgokrãl. Làtjàtok, mindezek a dolgok
meg vannak szentelve, semmit nem elutasâtva ha azok
hàlaadàssal vannak elfogadva.” Elså Timãtheus^3. Most mi
megàllapâtjuk hogy ez igaz. Tehàt án azt mondtam,
legalàbb^

Azt mondtam, “Nos, neked nem kell megenned valami
halottat, szintán?”

“Ãh, nem, uram!”
98 Azt mondtam, “Ha egyàltalàn te álsz, neked halott dolog
àltal kell álned. Ha kenyeret eszel, a bçza halt meg. Ha
zäldságeket eszel, az halt meg. Akàrmit ettál, mágha tejet is
ittàl, te megittad a baktáriumokat. Igen àm.” Csupàn halott
dolgok àltal tudsz álni.
99 Ás akkor ha valaminek meg kellett halnia, hogy mi álni
tudjunk fizikàlisan, mennyivel inkàbb valaminek meg kellett
halnia, hogy álni tudjunk Äräkká! Halàlra van szèkság hogy az
sikerèljän. Kenyár! Làtva hogy Jázus azt mondta, “Án vagyok
a Kenyár,” ás van egy bçzakenyár de Å nem az a fajta kenyár
volt, âgy kát fajta álet van amely kenyár àltal van fenntartva.
Ez elvezet bennènket ahhoz. Nem lehet^Å nem, Å nem volt
bçza; ás Å nem volt Ige, Å hçs volt, âgy hàt kát fajta áletnek
kell lennie. Tudjuk, hogy a bçza meghal, hogy mi fizikàlisan
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áljènk, amint mondtam. Jázus, az Ige Kenyár, meghalt, azárt
hogy Äräkká álhessènk. Å volt az Ige Kenyár. Most figyeljátek
meg, tartsàtok ezt az eszetekben. Most hogy Jázus Szavait
igaznak igazoljuk, làtjuk ebben, a termászetben, hogyan megy
az.
100 Most menjènk a Szentâràshoz, hogy megàllapâtsuk çjra,
lapozzunk vissza a Szentâràsban, amâg a få szävegènkhäz
árènk. A kertben, Isten odaadta az Å elså csalàdjànak az Isten
Igáját, hogy azàltal áljen, annak minden Szava àltal. Az elså
csalàdnak amely ide a fäldre volt helyezve, adva volt Äräk Álet
mindaddig amâg åk megmaradtak Isten Igájánál.
101 Ez volt az Å terve. “Án Isten vagyok,” Å azt mondta, “Án
nem vàltozok.” Ez mág mindig az Å terve. Az Å terve soha nem
hitvallomàs, vagy szervezet, vagy ember-kászâtette szabàlyok,
amely àltal áljen az ember, hanem minden Ige àltal amely Isten
szàjàbãl szàrmazik.

102 Most visszamenve a Genezisbe, amely a kezdet. Genezis
jelentáse “a kezdet.” Megàllapâtjuk hogy Isten adta az Å
csalàdjànak az Äräk Áletet addig amâg åk ebben az Igáben
megmaradtak ás ez àltal áltek. De amikor megtärták azt, csak
egy làncszemet az âgáretnek làncàban, halàl sçjtotta åket,
amely szintán egy âgáret volt.
103 Ez egy lànc. Ti a pokol felett fèggtäk azzal, ás ez az
egyetlen dolog amely titeket keresztèl visz. Amikor egy hâvå
egy szânlelet-hâvåvá vàlik ás ál egy szãn amely ellentátes az
Igável, elvàgja az å käzässágát Istennel. Egy làncszem
megtäráse! Ás, emlákezzetek, a ti hitetek ebben az Igáben olyan
mint egy lànc. Egy lànc annyira erås mint az å leggyengább
szeme. Ez âgy van. Az a legeråsebb, mert az tartja az egászet
ässze. Ás ha van valami az Igáben amely szàmodra rejtály,
valami amit te màskáppen hallottàl, de åk azt mondtàk, “Te?
Oh, az az apostolok szàmàra volt, ás azok a dolgok az elmçlt
napok szàmàra voltak,” amikor a Szentâràs mondta Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká, ne hagyd hogy az
egy gyengeság legyen! Eråsâtsátek Azt meg ás tartsàtok Azt, ás
burkoljàtok a ti áleteteket Abba, mert az az egyetlen dolog
amely àt fog vinni titeket a pokol làngjain. Ez âgy van.
104 Amikor ez a lànc meg lett tärve, Àdàmmal ás Ávàval, az
elså csalàddal, most emlákezzetek, åk nem tärtek meg egy
mondatot, nem tärtek meg hàrom Szãt; egy Szãt! Az ember a
pokol fälätt fog fèggni minden Szã àltal, minden Szã amely
Isten szàjàbãl szàrmazik. Ez az ahol az ember Äräk
rendeltetási helye meg van hatàrozva. Hàt, å az àltal a lànc
àltal fog fèggni, vagy egy hitvallomàs àltal fog fèggni; vagy ha
hitvallomàs van keverve a làncba, az az ahol a gyenge szem
van, ás neked váged van. Ez az ahol a gyenge szem volt
Àdàmmal ás Ávàval. Ez a gyenge szem, “bizony,” å azt mondta,
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“Isten^” De bizony Isten mondta azt! Ás ha Isten mondta
azt, Isten çgy is gondolta. Ás Å szintán megtartja az Å Igáját
mondva, “Azon a napon mikor eszel abbãl, azon a napon
meghalsz.” Azon a napon amelyen teszel magadba valami màst
a hamisâthatatlan Isten Igáján kâvèl, a te lelkedbe, azon a
napon el vagy vàlasztva Istentål.
105 Most ez nagyon erås, de csak figyeljetek nagyon. Most
figyeljátek meg. Egy Szã, egy Szã a Biblia eleján, Isten azt
mondta, “Egy Szã, elvàlasztotta az embert az å Äräk Áletánek
Làncàtãl.”
106 Ez olyan mint amikor veszènk egy embert ás felfèggesszèk
åt, az å làbànàl^az å kezei a Mennyben vannak, ás
kettávàgjàtok åt, letärtäk egy çjjàt, bàrhova vagytok
felfèggesztve. Ti pontosan azon rásznek a vágán fèggtäk,
tärjátek meg azt a làncot, akàrhol, nektek vágetek van. Most
tartsàtok ezt az elmátekben.
107 Emlákezzetek, a Biblia azt mondta, “Hàrom tanç szàjàban
legyen minden szã megalapozva.” Mi el fogunk jutni ahhoz,
egy náhàny perc mçlva, Jázus hàrom megkâsártásáhez; a
lelkászek hàrom megkâsártásáhez, ma, ahol åk elbuknak; a
gyèlekezet hàrom megkâsártásáhez, ás ahol åk elbuknak; egy
felekezet hàrom megkâsártásáhez, ás ahol az elbukik; ás a
hàrom megkâsártás az egyánekben, ás ahol åk elbuknak. Most,
minden hàromban fut; mint megigazulàs, megszentelådás,
Szent Szellem keresztságe; Atya, Fiç, Szent Szellem. Minden
hàromban täkáletesedik ki.
108 Most figyeljátek meg Istent, a kezdetben, az elså dolog amit
Å mondott az Å gyermekeinek, amely àltal áljenek, az az Å
Igáje volt. Most megàllapâtjuk hogy ez igaz. Azutàn a Biblia
käzepán, halljuk hogy Jázus jän ás azt mondja, “Az ember
minden Ige àltal fog álni amely Istennek szàjàbãl szàrmazik.”
Ás azutàn a Jelenásek 22:18, Jázus Åmaga beszál çjra, azt
mondta, “Án teszek bizonyàgot ezekrål a dolgokrãl. Ha valaki
hozzàad egy szãt Ehhez, vagy elvesz egy Szãt ebbål a
Känyvbål, az å rásze ki lesz váve az Álet Känyvábål.”
109 Most, làtjàtok, ez nem a mi jã megálásènk; az csak valami
ami azzal jàr. Ez nem a mi_a mi gyèlekezetènk hæságe; az
azzal jàr. De a få dolog, azzal az Igável megmaradni. Ne
egyetek semmi màst hanem csak ezt az Igát. Maradjatok meg
Azzal. Å az az Ige. Nos, mi meg akarjuk figyelni käzelrål
most.
110 Mi a kèlänbság ebben a teremtå kenyárben álni? Most, a
bçza a kenyár álete, ha nem egy hibrid mag az^temessátek el
åket ás az fel fog jänni çjra. Annak muszàly egy jã árett
magnak lennie. A hibàs mag nem fog feláledni. Mi mindnyàjan
tudjuk azt. Sothmann Testvár, itt èl, egy bçzatermelå
Kanadàbãl, tudja hogy ti nem teszitek a hibàs magokat a
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termåfäldbe, hogy egy termást vàrjatok abbãl. Mert, a bogàr
vagy a_vagy a baktárium, ami a bçzàban van, feleszi azt,
kieszi annak az áletát abbãl elåszär is.
111 Tudtàtok hogy pontosan azok a fárgek amelyek elfognak
pusztâtani titeket, amelyek fel fogjàk emászteni a ti testeteket,
azok màr bennetek vannak most? Jãb azt mondta, “Àmbàr az
án fárgeim elpusztâtjàk ezt a testet!” Tegyenek titeket be egy
koporsãba ás lágmentesen elzàrva; mágis a fárgek, amelyek
bennetek vannak, fel fognak emászteni benneteket.
112 Vegyetek álelmet ás lisztet, meg dolgokat, ás tegyátek egy
kicsit fálre, egy bogàr lesz benne, elzàrva. Mi ez? Az a bogàr
benne van, elåszär is. Az ott van, kezdjèk azon.
113 Most, ennek a magnak muszàly egy jã magnak lennie.
Annak nem szabad hiànyossàgànak, elágtelenságánek lennie, ás
âgy tovàbb. Annak egy fajtiszta magnak kell lennie. Az nem
lehet egy hibrid mag_mag, mert, amikor az feljän, ti çjra
elvethetitek, ás a_a bçzàtok a vágáre jutott, mert egy hibrid
meg nem fog çjra nåni. Az nem nåhet çjra. Ti kiveszitek az
áletet abbãl amikor hibridizàljàtok.
114 Ás ez az ami a gyèlekezetekkel tärtánt. Åk hibridizàlva
lettek a vilàggal, ás ez az oka annak, hogy minden ábredás
sorra kerèl, ás nektek nem lehet egy màsik ábredásetek ezutàn.
Minden szervezet amely valaha szervezett, meghalt azon a
helyen ás soha nem áledt fel çjra, mert az a vilàgot szervezte
abba a rendszerbe, azárt az soha nem áledt fel. Nincs egy
tärtánász aki valaha megmutatja hogy valamely gyèlekezet
amely valaha szervezett, çjra feláledt volna. Az meghalt ott.
Miárt? Hibridizàltàtok azt.
115 Ne tegyetek egy pèspäkät az fälá. Hagyjàtok hogy a Szent
Szellem maradjon az fälätt. Làtjàtok? A Szent Szellem volt
kèldve hogy tàvoltartsa a gyomokat ás dolgokat; nem az amit a
pèspäk gondol, vagy a felègyelå, vagy âgy tovàbb. Az a Szent
Szellem szerepe hogy megtartsa a gyèlekezetet annak
àllapotàban. Å volt a täkáletes Ige, amint làtni fogjuk.
116 Àdàmnak volt egy vàlasztàsa, vagy az Ige ás álet, vagy
engedetlenság egy Igável szemben ás halàl.
117 Nekènk megvan ugyanaz a vàlasztàs, mert ennek âgy kell
lenni. Ha Isten Àdàmot az Igáre helyezte, ás csupàn az Igáre,
azutàn ha Å bennènket egy hitvallomàsra helyezne vagy bàrmi
fajta hitvallomàsra, akkor Isten igazsàgtalan az Å âtáletáben,
az nem vàlna az Å szentságáre sem az Å szuverenitàsàra. De az
az Å szuverenitàsàra vàlik hogy Å minden embert ugyanazon
alapra helyezzen. Ás Å Isten ás nem vàltozik. Amit Isten
elåszär tett, Å äräkká ugynazt a dolgot teszi. Å soha nem
vàltoztatja meg az Å_Å programjàt. Egyetlen dolog, Å
megeråsâti azt, de Å soha nem vàltoztatja meg azt. Ugyanaz a
dolog folytatãdik.
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118 Most, Àdàmnak volt egy vàlasztàsa. Ás ha megtartotta az
Igát, ált. Ha nem tartotta meg az Igát, meghalt.
119 Ás nekènk ugyanaz a dolog van. Az Igável maradunk, álènk.
“Az ember minden Ige àltal fog álni.” De ha mi nem, meghalunk,
szellemileg meghalunk. Ãh, mi mág hangot is adhatunk,
biztosan, kärbe rçgdalãdzhatunk, ás hempereghetènk ás
folytathatjuk tovàbb, de, az nem_nem álet. Az nem álet. Án egy
misszionàrius vagyok. Hallottam pogànyokat rçgdalãdzni kärbe
ás hemperegni jobban mint mi tudnànk, kijelentve hogy
isteneket ismernek ás olyan dolgokat. Åk nem álnek. “Halottak
mialatt álnek.” A Biblia mondta âgy. Most megàllapâtjuk hogy ez
a vàlasztàs adva lett nekènk.
120 De å megegyezett Sàtànnak egy szavàval, akkor meghalt.
121 Ás, ha a kezdetben, noha Isten az Å kegyelmáben ás
irgalmàban el tudta volna kerèlni minden szenvedásènket amit
mi elviseltènk, mindezeknek a kicsibabàknak halàlàt, meg
minden, ás hàborçkat, ás hantolàsokat, ás keresztrefeszâtáseket,
meg dolgokat melyek voltak nekènk; ha Å el tudta volna azokat
kerèlni, ha az Å szuverenitàsa az Å Igájábål megengedte volna
hogy Å elkerèlje ezeket, Å igazsàgtalan lett volna ha Å nem
kerèlte volna el azokat akkor. Megártettátek ezt? Å nem tudja
ezt megkerèlni. Å soha nem kerèlte el azt Àdàmárt sem a
kezdetben. Ás Å nem fogja elkerèlni miattad sem vagy miattam
sem, kezdjèk azon. Nekènk muszàly ahhoz a dologhoz jännènk,
az Igáhez egyedèl. “Legyen minden ember szava hazugsàg, ás az
enyám igaz,” Å mondta.
122 Most mi egyszeræen keressèk azt a napot amelyben álènk, az
aratàsi idåt.
123 Azutàn Isten, miutàn Àdàm elbukott (megprãbàltatott az
Ige àltal ás elesett), Isten folytatta, az Å teremtmányáben, hogy
talàljon egy embert aki minden Ige àltal ál. Most názzátek. Å
megprãbàlta megtalàlni azt, aki az Ige àltal ál az å koràban.
Most, làtjàtok, Isten szátszãrta az Å Igáját, mert Å tudta.
124 Å, Å vágtelen, ás Å_Å mindenètt jelenlávå. Mindenttudã,
azárt Å minden dolgot tud. Å nem lehetne jelen mindenètt.
Mindenttudàsa ráván, minden dolgot tud, ezárt Å mindenètt
jelen is tud lenni. Mert, az a mãd, ahogyan Å bennènket eleve
elrendelt, az elåreismeret àltal, nem mert hogy Å akarta hogy ez
a szemály meg legyen mentve ás a màsik elvesszen. De Å tudta
hogy ki lesz elvesztve ás ki lesz megmentve. Làtjàtok? Azárt, az
Å elåreismerete àltal, Å elåre elrendelhet. Ás Å mindent az Å
dicsåságáre munkàl. Ez az amit az Å tulajdonsàgai tesznek,
kimutatjàk az Å dicsåságát. Egyik tisztesságes edány ás a màsik
tisztesságtelen, de azt Isten kászâti. “Nem azá aki akarja vagy
azá aki fut, hanem akinek Isten irgalmassàgot mutat.” Làtjàtok?
125 “Senki nem jähet Ánhozzàm,” mondta Jázus, “kiváve ha az
án Atyàm vonja åt. Ás mindent amit az Atyàm màr,” mçlt idå,
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“Nekem adott, Hozzàm fog jänni, az Igáhez.” Hogyan
jähetnánek åk hacsak nem voltak, mindnyàjan, elåre
elrendelve hogy jåjjenek? “Mindnyàjan akik befogadtàk Åt,
hatalmat ad nekik hogy Isten fiaivà legyenek.” Làtjàtok, mert
az å neveik benne voltak a Känyvben, Å jän hogy megvàltsa
azt ami a Känyvben volt.
126 A Jelenásekben, megàllapâtsuk, hogy amikor a Pecsátek
meg voltak nyitva, volt ott egy Känyv. Ás Å aki Trãnon èlt,
Isten, az Å jobbkezáben volt Az. Ás nem volt semmi, senki, a
Mennyben vagy a fäldän, vagy sehol, máltã hogy jäjjän ás
elvegye a Känyvet, vagy mág csak hogy rà is názzen Arra.
Jànos sârt nagy^mert a megvàltàsnak egász Känyve volt ott.
127 Ez az ässzejävetelen volt az egyik este, hogy a kis testvár ás
testvárnå az Isten Ässzejävetele gyèlekezetábål ánekelták azt
az áneket, “Kâvàncsi vagyok hogy Jànos làtott-e engem amikor
å làtta az ässzes nemzetet ässzegyèlekezni. Làtott å engem?”
Biztos, hogy làtott, ha a te neved abban a Känyvben volt. Ás
amikor^
128 Jànos neve is abban volt, ás å sârt mert senki nem volt aki
megárinthette volna Azt. Ás akkor egy a vánek käzèl jätt ás azt
mondta, “Ne sârj, Jànos, mert gyåzätt a Jçda Tärzsábål valã
Oroszlàn.”
129 Ás Jànos kärèlnázett, hogy talàljon egy_egy oroszlànt, ás a
fèggänyäk mägèl kijätt egy Bàràny, egy Bàràny amely
megäletett a vilàg formàltatàsa elått. Azutàn làtott egy várzå
Bàrànyt elåjänni, ás Å jätt ás elvette a Känyvet az Å
jobbkezábål, ás szãlâtott mindent ami abban a Känyvben volt.
Ez a megvàltàsnak teljes Känyve. Ás ez Az. A megvàltàsnak
Känyve, Å megvàltott mindent ami abban a Känyvben volt,
nem a Känyvän kâvèl. Mindennek aminek van egy kezdete van
egy váge. De ha nektek Äräkkávalã Áletetek van, nektek soha
nem volt kezdetetek ás soha nem lesz vágetek, mert ti Isten fiai
ás lànyai vagytok, az Å gondolatainak ás Igáje tulajdonsàga.
Szàmotokra az Áletnek nincs váge, ha a ti nevetek abban a
Känyvben van. A Bàràny jätt hogy megvàltsa Azt. Nem
mindazt akik “Keresztányeknek” valljàk magukat, nem
mindazt akik prãbàlnak igazàn ás szentèl álni; hanem azokat
akiknek neveik bele voltak ârva, Å megvàltotta azt, ás csak azt,
akiknek neveik a Känyvben voltak.
130 Most megàllapâtjuk azt hogy Sàtàn okozta Àdàmnak az
elesást, az àltal az egy szã àltal. Ás Isten tovàbb folytatta most,
az Å teremtmányáben, hogy talàljon egy embert aki minden Ige
àltal ál. Az Å elså embere elbukott. Ás ez az ember álte az å
ideját, az å koràt, amelyben å ált.
131 Most, làtjàtok, kèlänbäzå korok vannak amelyet Isten
megprãfátàlt a kezdettål, amik tärtánni fognak mindvágig. Ez
az oka hogy Å megtudta mondani a váget a kezdettål, mert Å
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ismert mindent. Å tette mindezeket a dolgokat Jázus Krisztus
àltal, ás Åárte, ás az Å Sajàt kedváárt. Figyeljetek most nagyon.
Ne mulasszàtok el ezt.
132 Mi lett volna ha Mãzes hozta volna Noá èzenetát? Az nem
mækädätt volna. Nem tehette. Nem.
133 Mi lett volna ha Jázus jätt volna Mãzes èzenetát hozva? Az
nem mækädätt volna.
134 Mi lenne ha mi jännánk, megprãbàlva a Metodista èzenetet
hozni, Baptista èzenetet, vagy a Pènkäsdi èzenetet? Az nem
mækädne. Azok jãk voltak; bebizonyâtom azt egy percen belèl,
az Ige àltal. Azok rendben voltak az å korukban. Az a kor
elmçlt. Nekènk meg kell àllapâtanunk hogy mit mond a
Szentâràs a ma szàmàra. Erre a napra, ez àltal kell az
embernek álni az å koràban.

Å megprãbàlt talàlni egy embert aki az egász Igát álná.
135 Az elså dolog amit Å tett, Å megprãbàlta Noát. Noá
cserbenhagyta Åt; megrászegedett, elbukott.
136 Mãzes, az Isten hatalmas nagy mestermæve, Å megprãbàlta
åt ás å is elbukott. Änmagàt dicsåâtette, ás nem volt
megengedve hogy bemenjen az âgáret fäldjáre.
137 Azutàn jätt Dàvid, hogy Å visszatèkräzze az Å_Å^a
nagy Milleniumot, Dàvidban, ás Å megakarta mutatni hogy
milyen volt az Å Kiràlya. Ás Isten Dàvidnak megeskèdätt,
hogy Å felemelje a^felemeli az å fiàt az å trãnjàra. Ás Dàvid
annyira egy szeretå ember volt, amâg, “å egy Isten szâve szerint
valã ember volt.” Ás Dàvid jãl cselekedett. Å leverte az ässzes
Filiszteust ás lerontotta az oltàrokat, ás megmaradt az Igável.
Ás, vágèl, egy bàjos asszony felkavarta åt, ás megtärte a
parancsolatot, elvesztette az Igát, hàzassàgtärást kävetett el.
Làtjàtok? Egy Isten szâve szerint valã ember, làtjàtok, mágis
Dàvid is cserbenhagyta åt.
138 Mãzes is cserbenhagyta Åt, az ässzes täbbi cserbenhagytàk
Åt, de mind az å áletèk egyszeræen visszatèkräzták azt az
Egyet akinek el kellett jänni.
139 A Jelenásek Känyváben, amint ârom, egy ember aki fordâtsa
vagy nyelvtanosâtsa^Az án nyelvtanom nagyon szegány, van
nekem egy_egy jã mævelt emberem aki nyelvtanosâtsa azt,
helyesen ässzeteszi a fåneveket ás návmàsokat. Igazàn, án nem
is tudom hogy mi a kèlänbság a fånáv ás návmàs käzätt. De, de
å igen ás å egybeteszi azokat^Tudom, az egyetlen dolog amit
tudok, Isten adta Azt nekem ás án egyszeræen leârtam Azt,
làtjàtok. Ás, åk, nekik meg kell hogy tegyák azt, âgy ha az
bemegy az iskolàkba ás dolgokba, åk_åk tudjàk hogy jobban
lehet olvasni azt az å megártásèk mãdjàn. Ás azutàn az ârã
mondta nekem, a nyelvtant, az ember aki nyelvtanosâtsa azt,
mondta nekem, å azt mondta, “De Branham Testvár, a
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Pergamuni gyèlekezeti korban azt talàljuk^Hogy, Jázus azt
mondta itt, ‘aki gyåz, neki adom a Hajnal Csillagot.’ Neki adja
a Hajnal Csillagot?” Å azt mondta, “Most hogyan kaphatnà
meg a Hajnal Csillagot, amikor Jázus mondta, Åmaga, hogy Å
a Hajnal Csillag?”
140 Làtjàtok, Àbrahàmnak mindazon magjai vissza vannak
tèkräzve csillagok àltal. Åk kèlänbäznek egyik a màsiktãl, ás
mi is kèlänbäzènk majd egyik a màsiktãl. Ás Jázus az a
Hajnal Csillag, az ässzes käzèl a legragyogãbb. De
megtalàljuk Åt, a Jelenásek 1-ben, hát csillaggal az Å
kezáben. Å megmagyaràzza azt, ás azt mondta, “Ezek a hát
csillagok a hát angyal a hát gyèlekezeti korhoz, vagy a hát
eljävendå gyèlekezeti korhoz.”
141 Azutàn å azt mondta, “Hogyan lehet az akkor, ha ånekik
megvan a Hajnal Csillag?”
142 Azt mondtam, “A csillagok amelyek az Å kezáben voltak
csupàn a Hajnal Csillag visszatèkräzå csillagai voltak, làtod,
mert annak a napnak hârnäkánek megvolt az Ige.” Ás Å az Ige;
neki egyszeræen abbãl volt egy rásze arra a napra. Ás azok az
emberek akik kászek hogy eljåjjenek a vilàg rendszereitål ás
vilàgi dolgoktãl, ás Åvele jàrjanak, làtjàk a Hajnal Csillag
visszatèkräzädását annak a napnak hârnäkán keresztèl. Amint
Noán ás Mãzesen keresztèl tette Å, ás âgy tovàbb, amint Å
visszatèkräzte az Ã Testamentumot, vágèl mind elárkeztek az
Egyhez. Ás âgy lesz az a gyèlekezeti korok vágánál is,
mindegyik visszaárkezik Jázushoz, hogy Å az Ige.

143 Mi çgy mint Keresztányek egyszeræen visszatèkräzzèk Åt.
A hold csak visszatèkräzi a napot, annak tàvollátáben. Ás a
hâvå csak visszatèkräzi az Isten Fiàt, az Isten Fiànak
tàvollátáben. Ez a Biblia Vilàgossàga, a Szentâràs, igazolva a
mi áletènkben, az Ige amely Vilàgossàgot csinàl a sätátságben.
Ti gyertyàk vagytok amelyek egy hegyen vannak. Az nem a
nap; az egy gyertya. A gyertya csak a nap helyát foglalja el,
csak a vilàgossàgbãl egy bizonyos mennyiságet mutat. Mi Isten
gyermekei vagyunk, mi Isten fiai ás lànyai vagyunk, csupàn a
Szellembål egy mártákkel. Neki megvolt Az márták nálkèl. Mi
egy csillag vagyunk, amely ragyog, mi mindnyàjan egyèttesen
egy Vilàgossàgot csinàlunk a vilàg szàmàra, de Å a teljes Fiç
amely visszatèkräzi a Vilàgossàgot minden csillag szàmàra.
Hallelujah! Án hiszek Åbenne. Isten segâtsen az án
hitetlenságemen!

144 Vágèl, ez a täkáletes Egy megárkezett. Most, Å megárkezett
hogy meg legyen prãbàva minden pontban áppen çgy ahogy mi
vagyunk. A Biblia mondta hogy Å meg volt prãbàlva. Å meg
volt prãbàlva çgy mint Noá. Å meg volt prãbàlva çgy mint
Mãzes. Å meg volt prãbàlva çgy mint az ässzes täbbi. Ha lenne
idånk beletärni abba ás megmutatni nektek, de nekènk nincs,
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mert nem akarok tçl sok idåt elvenni az idåtäkbål. De,
beletärni ás megmutatni nektek, hogy Å meg volt prãbàlva
ugynazon a mãdon.
145 Sàtàn soha nem vàltoztatja meg az å taktikàjàt, Isten sem,
csak a korokat vàltoztatja. De amit^Sàtàn odament ott, az
Isten elså csalàdjàhoz, a fäldän. Itt van ez testvár, testvárnå.
Ne mulasszàtok el megárteni ezt. Hogyan árte el Sàtàn az elså
csalàdot? Å nem tudott betärni semmi màs mãdon hanem csak
ha azt az Igát megtäri, mert åk a-mägätt az Ige mägätt voltak
megeråsâtve. Ha tudna csak egy rást vàgni!
146 Ez az ahogyan å megnyert minden gyèlekezetet minden
korban, megnyerte a hâvåt, csak azt a rást kihçzni. “Hàt,
án_án hiszem hogy a Biblia igaz, de án nem hiszem azt.” Oh,
ott å bemegy. Tçl rossz, de ott å bement.

“Minden Ige amely Isten szàjàbãl szàrmazik!”
147 Most käzelebbre korlàtozzuk ezt most. Most vágèl Å, ez az
Egy aki eljätt ás meg kellett prãbàltatnia áppen pontosan çgy
mint a täbbi megprãbàltatott. Most figyeljátek meg hogy
milyen meglepåen csinàlja a Sàtàn minden tàmadàsàt,
egyszeræen ugyançgy mindig. Most å megprãbàlta adni Neki a
termászetes kenyeret, áppen çgy ahogy Ávàval tette. “Ha te
meg fogod enni ezt, vedd ezt,” vagy valami ilyent, azzal
elkapta åt.
148 Ás ez az amit å minden szervezettel csinàl, ez az amit å
minden egyánnel csinàl, megprãbàlja adni nektek a
termászetes dolgokat amire názni tudtok. Ás az visz benneteket
el! “Nos, názd ezt a hatalmas nagy gyèlekezetet! Hàt, nekik
sok milliãik vannak abban! A mi gyèlekezetènk a legnagyobb
gyèlekezet a vàrosban. Hàt, a mi, a polgàrmester a mi
gyèlekezetènkbe jän. Názd mindezt! A mi pàsztorunknak van
egy_egy filozãfiai, jogi, doktori fokozata! Az, hàt, az, hàt, å
egy okos embernek van tekintve.” Egy Katolikus pap eljähet ás
befedezheti åt az å fokozataival bàrmikor. Neki
hatvanvalamennyi känyvet kell ismernie áppen annyira mint
nektek a Bibliàt, hogy megkapja az å fokozatàt hogy egy pap
lehessen, tehàt ne prãbàljàtok ässzehasonlâtani az
iskolàzottsàgot.
149 Ez áppen olyan mint a vilàg, mindig ässzehasonlâtani
prãbàl. Ne prãbàljatok ässzehasonlâtani a vilàg dolgaival. Ne
prãbàljatok ässzehasonlâtani a gyèlekezetekkel. Hasonlâtsàtok
ässze a Bibliàval! Ez az amit mi teszènk ma. Ez az ami a baj
velènk pènkäsdi gyèlekezetekkel. Ez az ami a baj a mi
kvàrtetteinkkel ás ánekláseinkkel, ás âgy tovàbb, ami van
nekènk, megprãbàlunk çgy cselekedni mint Hollywood.
Hollywood csillog; az Evangálium izzik. Egy nagy kèlänbság
van a csillogàs ás az izzàs käzätt. Làtjàtok? Hollywood
ruhàkkal, ás Rikikkel meg Rikettàkkal ás rocochetsszel csillog.
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De Isten alàzatosan izzik a hâvå alàzatossàgàban, nem szàmât
hogy mennyire iskolàzatlan å. Å alàzatosan izzik, nem
Hollywood-ban csillog.
150 Figyeljátek meg, å megprãbàlta az å äreg taktikàjàt
Jázuson, ugyanazt a dolgot tette å Mãzessel, ugyanazt a dolgot
tette az ässzes täbbivel. Å megprãbàlta azt. Å meg fogja
prãbàlni azt veletek is, hogy megnyerjen benneteket hogy
elfogadjatok valami hatalmas nagy valamit ami csillogãnak
làtszik.
151 Emlákeztet engem arra amikor rágen mosãmedváre
vadàsztam. Vettem egy^Papa, az án apàm dohànyzott. Nem
tudom hogy vajon ti emlákeztek-e valaha egyre abbãl a rági
jelványekbål amik egy dohànytekercsen voltak. Vettem belålèk
egyet, kerestem egy fatärzset ás fçrtam egy kis lyukat ebbe,
áppen a patak kärèl ahol a mosãmedvák szaladgàltak. Ás
amikor kifçrtam a lyukat, beletettem ezt a dohànyjelványt. Ás
azutàn beleètättem náhàny szäget meggärbâtve âgy. Ás a
mosãmedve mindig valami fányes utàn kutat. Ás amikor a hold
feljän az elszalad mellette ás visszanáz oda, benyomja a kezát a
fàba, hogy megszerezze azt. Ás nem fogja elereszteni azt.
152 Å olyan mint námely gyèlekezeti tag. Mágha tudja is hogy
å meg van fogva, nem fogja azt elengedni. “Ha megteszem, åk
kitesznek engem a szervezetbål.” Ez egyszeræen az å halàla,
ennyi az egász. Rendben van. Figyeljátek meg. Å abba
kapaszkodik, å nem fogja azt elengedni.
153 Most Sàtàn megprãbàlta az å taktikàjàt Jázuson, ahogyan
megprãbàlta az ässzes täbbin. Megprãbàlta Åt hogy egyen
valamit a megâgárt Ige kenyerán kâvèl. Mert, Jázus azt mondta,
“Meg van ârva, ‘Az ember nem csak kenyár àltal fog álni.’”
Làtjàtok? Megprãbàlta, hogy Å engedelmeskedjen neki. Àmbàr
az nagyon kellemesnek làtszott, çgy làtszott hogy Å tudnà
tàplàlni Änmagàt, ás Å megtehette volna azt. Tinektek^
154 Ti is çgy cselekedhettek ahogy akartok. Vehetitek Ezt vagy
elhagyhatjàtok Ezt, bàrmelyiket akarjàtok. Most ha annak a
mosãmedvánek elág árzáke lett volna hogy, ãh, elengedje azt az
å kezábål, å kitudnà hçzni azt ismát; de å nem fogja, å
egyszeræen änmagàt tartsa ott. Ás ez az a mãd ahogy egy csomã
návleges Keresztány is tesz. Åk semmit sem akarnak hallani
Errål, nem akarnak eljänni ás meghallgatni Ezt. Semmit sem
akarnak Errål. Menjetek csak ás ragaszkodjatok ahhoz akkor,
làtjàtok, meg fogjàtok àllapâtani hogy mi tärtánik.
155 Most figyeljátek meg, åk megprãbàltàk Åt, hogy egyen
valamit az Álet Kenyerán kâvèl, amely àltal minden embernek
álnie kellene. De Jázus megmaradt az Atya Igájánál. Oh, å nem
ètätt Ávàra akkor, å soha nem ètätt Mãzesre, soha nem ètätt az
ässzes täbbire. Å arra az Egyre ètätt akinek vissza kellett
tèkräzni minden Igát. Làtjàtok, Å, ez az oka, Å volt az Ige. De
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Jázus megmaradt az Igável, visszautasâtotta annak teolãgiai
szeminàrium tanâtàsàt, igen, uram, az çj vilàgossàgàt, az å
nagyobb tapasztalatàt. Nem tudta azt Jázusra nyomni çgy
mint ahogy azt Ávàra nyomta, megmutatva neki, “Oh, bizony,
Isten^”
156 “Oh, bizony, Isten ebben lesz ha mi ässzegyèlekezènk ás
csinàlunk egy egász Vilàg Tanàcsot a gyèlekezetnek. Biztos,
Isten benne lesz. Å egyságet akar ás Å testváriságet akar.”
Åmagàval, nem a vilàggal; testváriságet Åmagàval, Åmagàt
imàdni. Ez az amiárt Å meghalt, hogy imàdjàtok Åt. Amint
valaha, ha å nem tudja elárni^

Most megàllapâtjuk hogy å elbukott. Jázus egyszeræen
visszament hozzà, az IGY SZÃL AZ ÇR-ral.
157 Most amikor å làtja hogy egy hâvå^Figyeljátek meg hogy
a hâvå bejän ugyanezekbe a kategãriàkba most, käzèletek
mindegyiketek. Amikor å làtja (å) hogy ti meg fogtok maradni
a Bibliàval, “Igen, án hiszem a Bibliàt. Án nem csatlakozom
hitvallomàshoz ás kâvèllevå dolgokhoz. Meg fogok maradni a
Bibliàval.” Ás, mint valaha, ha å nem tud benneteket ràvenni
hogy higgyetek, álni a_a valãdi Igazsàgot ás az Igát hinni,
akarom hogy figyeljátek meg mit tett å Jázusnak, màsodszor,
ha nem tud benneteket megnyerni. Mondd, “Án nem fogok
csatlakozni semmi hitvallomàshoz. Nem fogok. Án, szabadnak
szèlettem, án meg fogok maradni Azzal. Án ezt, azt, vagy màst
fogok tenni.” Làtjàtok, csatlakozz gyèlekezethez, ás gyere
csatlakozz, ás valami ilyent; å nem tud ràvenni táged hogy azt
tegyed, akkor valami màst fog tenni neked. Oh, testvár, figyeld
meg ezt.
158 Ha nem sikerèl neki, akkor elfog kèldeni benneteket az å
sajàt szeminàriumàba, hogy tanâtva legyetek az å sajàt
teolãgusai àltal, làtjàtok, ahol Sàtàn a magyaràzã. “Ãh, a
csodàk napjai elmçltak. Azok az emberek ott lent, án tudom,
hàt, azok egy csomã eretnekek. Åk, Åk semmik, làtod.” Å oda
fog kèldeni táged.
159 Ãh, te azt mondod, “Vàrj egy percet, Branham Testvár!
Csak egy percet most!” Igen, csak vàrjunk egy percet, làtjàtok.
Te azt mondod most, “Nem kellene täbbá azt tenni? Nem
kellene nekènk?” Nem, uram. Nem, uram.
160 De Jázus azt mondta, “Amikor Å az Igazsàg Szelleme eljän,
làtjàtok, Å el fogja hozni ezeket a dolgokat nektek, amelyeket
Án tanâtottam, a ti emlákezetetekbe, az Igát. Ás Å szintán meg
fog mutatni nektek dolgokat melyek eljännek.” Ott van az
igazi Szellemmel-tältätt Gyèlekezet, amely az Igável marad,
visszatèkräzi az Igát, Istent a fäldän. Làtjàtok? Neki nincs
szèkságe valami teolãgusra, mert az Å Igáje nem sajàt
ártelmezásre valã. Å ártelmezi az Å sajàt Igáját, Annak
igazolàsa ás Annak bizonyâtàsa àltal, Ez az Igazsàg.
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161 Amikor a Metodista gyèlekezet mondta nektek, hogy ti
nem kaptàtok meg a Szent Szellemet ahogyan åk megkaptàk
azt a Pènkäsd Napjàn, fordâtottatok valami figyelmet erre?
Biztosan nem. Ti egyenesen tovàbbmentetek ás megkaptàtok a
Szent Szellemet, akkor is. Làtjàtok? Mert a^
162 Beszáltem a_a hàromsàgrãl egy_egy Baptista lelkásszel, az
egyik este, ás azt mondtam neki hogy az csak terminolãgia volt.
Ás tehàt mi odajutottunk, å azt mondta, egy màsik kicsi lelkász
onnan a szeminàriumbãl, azt mondta, “Nos, Branham Çr, te
megprãbàlod hogy az emberek egy apostoli vallàst higgyenek.”

Azt mondtam, “Biztosan, csak ez az egyetlen van.”
Ás å azt mondta, “Uram, hol jàrt Än iskolàba?”

163 Azt mondtam, “Az án tárdeimen, testvárem. Nem^Làtod,
ez az ahol án megkaptam, nem teolãgia, hanem tárdolãgia.”
Azt mondtam, “Ez az ahol megtalàltam Åt.”
164 Ás Å azt mondta, “Branham Çr, a Szent Szellem
keresztságe, ahogyan megkaptàk åk azt Pènkäsd Napjàn, azt
prãbàlod mondani hogy ez ma is van?”
165 Azt mondtam, “A Biblia mondta, uram, hogy a^hogy
Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás äräkká.” Azt mondtam,
“Az volt Jázus Krisztus aki Pènkäsd Napjàn jätt.” Oh, igen.
166 Nem, ugyanaz az Egy! “Mág egy kis idå, imàdkozni fogok
az Atyàhoz, Å fog kèldeni nektek egy màsik vâgasztalãt, amely
a Szent Szellem. Egy kis idå ás a vilàg nem fog täbbá làtni
Engem, Engem täbbá; mágis ti làtni fogtok Engem, mert Án
veletek leszek, mágpedig bennetek, a vilàg vágezetáig.”
167 Án azt mondtam, “Igen, ez Å aki jätt Pènkäsd Napjàn.
Igen, uram. Å jätt, bennènk ált, figyelj, a Szent Szellem
szemályánek formàjàban, Jázus Krisztus a Szent Szellem
formàjàban, ahogyan mi megártettèk az Istenságet.”
168 Most figyeljátek meg, Sàtànnak nem volt szèkságe az å
teolãgiàjàra, teolãgiàjàra. Ás ez az ember azt mondta nekem, å
azt mondta, “Branham Çr,” azt mondta, “Ártásedre adom, hogy
án egy bizonyos iskolàbãl jättem, ás mi tanultak vagyunk.”

Azt mondtam, “Án hallom a ti programotokat mindig.”
Làtjàtok?

Å azt mondta, “Mi ott tanultunk.” Mondta, “A Szent
Szellem keresztságe csupàn a tanâtvànyok rászáre van.”
169 Azt mondtam, “A Biblia azt mondta, hogy ott ‘szàzhuszan’
voltak a felsåszobàban.” Ás azt mondtam, “Most ki a helyes, te
vagy az Ige?”
170 Ás azt mondtam, “Ás azutàn, szintán, amikor Filip lement
ás prádikàlt a Samaritànusoknak, ás megkeresztelte åket a
Jázus Krisztus Neváben, de a Szent Szellem mág nem jätt le
ràjuk, mert Páternál voltak a kulcsok. Tehàt å felkèldätt
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Jeruzsàlembe ás elhoztàk Pátert, aki lejätt ás kezeit ràjuk tette,
ás a Szent Szellem ràjuk szàllt. A Biblia mondta, ‘A Szent
Szellem!’”
171 Azt mondtam, “Azutàn Páter, egy làtomàssal, a kulcsokkal,
felment Kornálius hàzàhoz, Ap. csel. 10, negyvenkilencedik^
‘Ás mialatt mág beszálte ezeket a szavakat, a Szent Szellem
ràjuk szàllt. Mert hallottàk åket nyelveken beszálni, ás_ás_ás
prãfátàlni, Istent magasztalva. Azutàn Páter azt mondta,
megtilthatjuk a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek,
làtva hogy megkaptàk a Szent Szellemet ahogy mi is a
kezdetben? Ás å megparancsolta nekik hogy keresztelkedjenek
meg a Jázus Krisztus Neváben.’
172 “Megtalàljuk harminc ávvel kásåbb, Pàl keresztèlmegy
Efázus felså partjain, talàl náhàny Baptista embert akiknek
egy nagy ábredásèk volt. Nagy dolgok folytatãdtak.
Kiàltoznak, dicsárik az Urat. Ás Pàl meglàtogatta a
gyèlekezetet ahol kärèlbelèl hçsz ember vett rászt, ahol
Akvilla ás Prisczilla vett rászt az ässzejävetelen; ahol Apollãs,
egy megtárt tärványt ismerå, bizonyâtotta a Biblia àltal hogy
Jázus volt a Krisztus. Ás nekik nagy ärämèk volt, ás egy nagy
ässzejävetelèk. Pàl arra jàrva, arra jàrt miutàn az^az Çr
kiszabadâtotta åt a fogsàgbãl; mert kiæzätt egy szellemet, egy
ärdägät egy jävendåmondãbãl. Ás azutàn feljän keresztèl ott,
az Çr munkàjàban, ás elment hogy meghallgassa az
ässzejävetelt. Ás azt mondta, “Ez az ember egy hatalmas
ember, az biztos, de mondd, ‘megkaptad a Szent Szellemet
miãta hittál?’ Å hitte hogy megkaptad Azt, amikor hittál. De å
azt mondta, ‘Megkaptad a Szent Szellemet amiãta hittál?’ Azt
mondta, ‘Mi nem is tudjuk hogy vajon van-e Szent Szellem.’
173 “Mondta, ‘Akkor mire keresztelkedtetek meg?’ Ez volt a
kárdás. Azt mondta, ‘Mi ugyanazon ember àltal lettènk
megkeresztelve aki Jázust keresztelte: Jànos. Mi Jànos
keresztságáre lettènk megkeresztelve.’ Làtjàtok? Azt mondta,
‘Jànos csupàn a megtárásre keresztelt, nem a bænäknek
bocsànatàra.’ Jànos^mert a Bàràny mág nem lett megälve.
Azt mondta, ‘Jànos a megtárásre keresztelt, azárt hogy ti
higgyetek Annak aki eljävendå volt, Jázus Krisztusnak.’ ‘Ás
amikor åk hallottàk ezt, megkeresztelkedtek a Jázus
Krisztusnak Neváben. Ás Pàl kezeit ràjuk tette, ás a Szent
Szellem lejätt ràjuk, ás prãfátàltak ás nyelveken szãltak,’ sok
ávvel kásåbb.”

Ás azt mondtam, “Mellákesen, te hiszed a Bibliàt?”
Azt mondta, “Biztosan.”

174 Azt mondtam, “Páter, a Pènkäsd Napjàn, amikor ez
egászen hangos volt száltáben-hosszàban, ás åk mindnyàjan
kiàltoztak ás Istent dicsåâtetták, azt mondtàk, ‘Fárfiak ás
testvárek, mit tehetènk hogy meglegyènk mentve?’ Páter azt
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mondta, ‘Tárjetek meg, mindannyian, ás keresztelkedjetek meg
a Jázus Krisztusnak Neváben a bænäknek bocsànatàra, ás
megkapjàtok a Szent Szellem ajàndákàt, mert az âgáret nektek
van ás a ti gyermekeiteknek, ás akik mág tàvol vannak, mág
amennyit az Çr a mi Istenènk elhâv.’ Ág ás a fäld elmçlnak, de
ez az Ige soha nem fog hibàzni!”
175 Ti pènkäsdiek nem fordâtottatok figyelmet a Metodistàkra,
Baptistàkra, vagy Presbiteriànusokra. Tudtàtok hogy Az
minden nemzedák szàmàra szãlt, ás ti belenyomultatok Abba.
Biztosan. Most, egyszeræen ne àlljatok meg egyenesen
belenyomulva ott, csak nyomuljatok tovàbb, làtjàtok.
176 Ez az ahol a Metodistàk elkävetták az å hibàjukat,
belenyomultak a megszentelådásbe de megàlltak. A
Lutherànusok belenyomultak a megigazulàsba ás megàlltak.
Làtjàtok, akkor ez szervezve lett, meghalt ott. Ez annak a váge.
Ez minden.
177 Figyeljátek meg amint keresztèl sietènk. “Amikor az
Igazsàg Szelleme eljän, Å megtanât nektek minden dolgot, amit
csak tanâtottam nektek,” ãh, “emlákeztetve mindenre titeket,
melyet mondtam nektek, mindenre emlákeztetve titeket. Ás Å
megmutat nektek dolgokat melyek eljännek. Å minden Igát
igazolni fog, megeråsâti az Igát jelek àltal, melyek kävetik
Azt.” Mindent amit Å megâgárt, melyet Isten megâgárt a
Bibliàban, ha ti el fogtok fordulni minden hitvallomàstãl meg
minden màstãl, ás az Igát tartsàtok, Isten käteles gondoskodni
az Å Igájárål. Ás âgy amikor åk ezt tetták, az Ige igazolta
Änmagàt.
178 Neki nincs szèkságe, hogy valaki azt mondja, “Hàt, a
csodàk napjai elmçltak.”
179 Ki az az ember aki mondhatja nekem, hogy a csodàk napjai
elmçltak, amikor án egyszer egy vak ember voltam? Hallelujah.
Egyszer ott fekèdtem ahol az orvosok hàrom percet adtak
nekem hogy áljek, ás án egy álå vagyok ma. Hogyan
mondhatnak nekem valami màst? Egyszer egy gyèlekezeti tag,
most a Szent Szellemmel betältve. Istennek nincs szèkságe
semmi magyaràzãra. A Szellem Änmaga, amely az Ige,
magyaràzza azt Igazsàgnak. Ha egy ember merászel kiàllni ás
venni Ezt. Å az Å Sajàt magyaràzãja. Prãbàljàtok ki Åt
egyszer, ás àllapâtsàtok meg hogy nem ez-e az igazsàg. Ne
fordâtsatok figyelmet arra amit valaki mondott. Tegyátek azt
amit Isten mondott hogy tegyetek.
180 “Hàt,” te mondod, “Án ezt teszem.” Nos, mi van a
màsikkal, minden Igável? Egy szã megtäri a làncot.
181 Ez az ahol a gyèlekezetek mindig elbuknak, egyenesen
azon a làncon. Szervezik azt ás egybehozzàk a dolgot, ás egy
nagy felekezetet csinàlnak. Ezek az emberek ässzejännek,
Ilyen-ás-ilyen Szent Atya ás Ilyen-ás-ilyen Pèspäk Doktor. Ás
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mi az elså dolog ami lesz? Ime. Meghaltok egyenesen ott.
Bizonyâtani fogjuk ezt a termászet àltal ás az Ige àltal, ha az Çr
akarja, egy pàr percben. Rendben van.
182 “Emlákezetbe hozva.” Å igazol minden Igát, ás mi Az àltal
álènk. Hallelujah! Az àltal álni! “Az ember minden Ige àltal
fog álni, minden igazolt Ige àltal.” Jázus azt mondta, “Ezek a
jelek fogjàk kävetni azokat akik hisznek. Kävetni fogja azokat
akik hisznek!” Tartsàtok Ezt; Isten igazolja Ezt, hogy Ez az
Igazsàg.
183 Ahol, a szeminàriumok ás a teolãgusok, Sàtàntãl ihletve,
mondjàk, “Ti nem bâzhattok Ebben. Az az apostolok szàmàra
van. A napok elmçltak. Nincs olyan dolog. Az csak egydèl az
apostolok szàmàra vonatkozott, hogy bizonyâtsàk az
Evangálimot akkor. Nekènk ma tanult embereink vannak.”
184 Nekik tanultabbak voltak akkor mint nekènk ma vannak.
Mondjatok nekem valami gyèlekezetet amely felárhet azzal, a
Sanhedrin-nel, amikor az å èk-èk-èk-èk nagyapjaiknak
papnak kellett lennièk, azok elått. Egy gärbe szãárt abban, a
tekercsben, vagy, hàt, åk_åk megkävezták åket azárt. Nekik
egyenesen kellett maradniuk pontosan. De elmulasztottàk
meglàtni az Ige valãdi Veleját amikor eljätt Az, az Áletet. Ez az
amiárt åk el lettek âtálve ás a “Sàtàn munkàsainak”
neveztettek.
185 Làtjàtok, ez nem tèkräzi vissza az Isten Igáját, amikor egy
szeminàriumi tanulã azt mondja neked, “A Szent Szellem nem
a ma szàmàra van. Ás mindezek a dolgok, mind ez az Isteni
gyãgyâtàsi dolog màsik nap szàmàra van.” Làtjàtok, ez nem
Istentål valã visszatèkräzådás, ez egy_egy hitvallàs
visszatèkräzådáse. Ez egy dogma visszatèkräzådáse amely a
Bibliàn kâvèl van.
186 Zsidãk 13:8 mondta, “Å ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká.” Szent Jànos 14:12, mondta, “Aki hisz Bennem,
azokat a munkàkat amelyeket Án teszek Å is tenni fogja.” Most
hogyan fogod te kivenni onnan azt az Igát, hogyan fogsz tenni
valamit Az helyet? Megtäräd az Álet làncàt. Az ember csupàn
Kenyár àltal ál, a Kenyár, Äräkkávalãan å az àltal a Kenyár
àltal ál. Fizikailag, ez a kenyár àltal ál. Ime ott van a kát
kenyár. A Szent Szellem, a Szent Szellem bennetek mond
“àment” minden Igájáre Istennek, ha az a Szent Szellem. Most
akarok kárdezni tåletek valamit. Nos ez egy áles rász.
187 A mama adni szokott nekem ricinusolajat amikor gyerek
voltam. Ás án_án ki nem àllhatom annak a dolognak az illatàt,
mág mindig. Làtjàtok? Mi szegányen nåttènk fel, ás mama
hçsbåräket fåzätt meg ás kisètätte azokat. Lent kaptuk
a^Goodwin-nak nevezett äreg testvárnåtål, akinek egy
pákságe volt ott lent, ás å sonkàkat sètätt, meg dolgokat, ás
kisètätte azokat. Lisztet vettènk, ás vettèk azt a zsârt meg
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anyagot ás megcsinàltuk a mi kukorica kenyerènket. Ás
nekènk szegány átkezásènk volt, nem csoda, hogy tàplàlkozàsi
ás âgy tovàbb, betegságeink voltak. De a mama akkor, minden
szombat este^Nekènk_nekènk nem volt meg a megfelelå
átelènk, âgy å belánk adagolt mindannyiunkba egy nagy adagot
a ricinusolajbãl. Ás án_án egyszeræen tartottam az orromat ás
kiabàltam, azt mondtam, “Mama, ez engem annyira beteggá
tesz.” Azt mondta, “Ha ez nem tesz táged beteggá, akkor neked
nincs semmi hasznod belåle.” Tehàt, âgy, lehet ez âgy fog
mækädni. Most hogyan^
188 Kárdezni fogok tåletek valamit. Hogyan tud egy fárfi vagy
egy asszony aki àllâtja, hogy Szent Szellemmel be van tältve,
amely az Ige (âgy van?), ás hogyan lehetsz annak a Szent
Szellemnek a hçsa, amely táged az Å rászává tett, hogy
visszatèkräzd a te korod Evangáliumàt, ás tagadod az Igát
melyet Å ârt?
189 Án nem tärådäm azzal, hogy mennyire jã vagy. Hàt, án
eltudlak vinni táged Afrikàba, a_a Hottentottàkhoz oda, ás
megmutatni neked egy álet melyet egy Keresztány meg sem
árinthet. Mág hacsak hàzassàgtärásen lennánek kapva; ha egy
az asszonyok käzèl, mielått meghàzasodik, egy fiatalasszony,
neki elåszär meg kell lenni vizsgàlva az å szèzesságe miatt. Ha
bænäsnek talàltatik, neki meg kell mondania, hogy melyik fárfi
tette, ás mindkettåjèket megälik. Mi lenne ha ez az Egyesèlt
Àllamokban tärtánne, ki temetná el az ässzes hullàt, làtjàtok?
Tehàt, âgy âme itt vagytok, làtjàtok. Ás åk pogànyok, làtjàtok
az erkälcsät. Làtjàtok, âgy nem vizsgàlhatjàtok azàltal. A mi
Indiàn testvárènk itt elmondhatja nektek most, hogy
valãszânæleg a mohamedànok egy sokkal jobb áletet álnek mint
amit mi eltudnànk csak kápzelni.
190 De mi az akkor? Ez az Ige ami a vizsgàt adja. Azok a
Farizeusok kátszer annyira alàzatosak voltak mint Jázus. Å
kärbement felszaggatta az å gyèlekezeteiket, ás kidobta åket,
ás kiètätte åket, meg minden màst ahhoz hasonlãt.

191 Ás ez a kegyes äreg pap, tudjàtok, hàt aki volt^Ha nekem
lett volna egy ässzejävetelem Å ellene, ma reggel; azt
mondanàm, ki jätt el hozzàtok amikor betegek voltatok,
imàdkozott ártetek? “Ez az äreg kegyes pap.” Ki adott a
papànak kälcsän pánzt amikor a termáse tänkrement? “Ez az
äreg kegyes pap.” Ki szentelt táged oda Istennek, egy szolgàlã
áletre? “Ez az äreg kegyes pap.” Ki volt az, amikor te a
bärtänben voltàl, jätt ás meglàtogatott táged? “Ez az äreg
kegyes pap.” Ás ez a fiatal hitehagyott Jázusnak nevezett, mit
tesz Å? A ti pàsztorotokat egy “kâgyãnak” nevezte! Làtjàtok?
Làtjàtok, ez nem a gyèmälcsäk àltal van.

192 Ez az Ige àltal van. “Az ember nem csak gyèmälcs àltal ál,
hanem minden Ige àltal amely Isten szàjàbãl szàrmazik.”
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193 Ás Å volt az az Ige. Åk egyszeræen elmulasztottàk meglàtni
Azt. Ez az ami az Å feladata volt. Åk nem làthattàk azt, mert
nem voltak arra elrendelve, hogy meglàssàk azt. Azt mondta,
“Ti nem jähettek Hozzàm.” Názzátek meg azokat a szegány
äreg Zsidãkat, az å szemeik meg voltak vakâtva. Biztosan, Å
tette azt. Megvakâtotta åket, Åmaga.
194 Gondoljàtok el, hogy milyen lenne vaknak lenni. Jobb ha
hàlàt adtok Istennek azárt a làtàsárt ami van nektek a
Szentâràssal kapcsolatban. Most figyeljetek.
195 Most, Å, Å volt ez az Ige. Nos, ezutàn, Å meg lett prãbàlva.
Jázusnak prãbàja. Most keresztèl fogunk ezeken menni.
196 Làtjàtok, az nem tèkräzi vissza az Igát amikor valaki azt
mondja, “Hàt, Az egy màsik kor szàmàra volt,” mert a Biblia
mondta, hogy Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. A Szent
Szellem hogyan mondhatja bennetek hogy be vagytok tältve a
Szent Szellemmel?
197 Most megsárthetlek benneteket egy kicsit? [Gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Ez rendben van? Emeljátek fel a
kezeteket. Nem lesztek dèhäsek ràm? [“Nem.”] Ha teszitek,
çgy kell lennetek.
198 Hogyan tudjàtok ti asszonyok, vàgott hajjal, azt mondani
nekem hogy ti be vagytok tältve a Szent Szellemmel? Egy Ige!
“Ãh án nyelveken beszáltem.” Annak semmi käze ehhez.
Làttam boszorkàny doktorokat nyelveken beszálni,
magyaràzni, a szellemben kiàltozva, szellemben tàncolva.
199 Ti fárfiak hogyan hâvhatjàtok magatokat a hàz fejánek, ás
megengeditek a ti feleságeteknek hogy rävidnadràgot hordjon
ás folytassa tovàbb azon mãdon amelyen van, magatokat
Keresztányeknek hâvjàtok?
200 Ti pàsztorok hogyan tudtok Istennel szembenázni egy olyan
dologgal, análkèl hogy felàllnàtok ás tiltakoznàtok az ellen?
Nem tudjàtok åket ràbârni arra hogy tegyák azt. De ha
elkezdtek çgy prádikàlni, ti nem fogtok sokàig a
szeminàriumhoz tartozni vagy egy csoporthoz. Nektek valahol
màshol fog kelleni egyèttmækädást keresni. Bele fogunk
árinteni ebbe, csak egy pillanat, ha az Çr akarja. Làtjàok?
201 De âme itt van. Nem, án nem akarlak megsárteni
benneteket. Án szeretlek benneteket. Ez az oka. Ha_ha te
lefelá çsznàl a folyãn, ás làtnàm, hogy meg fogsz fulladni, án
egy szegány fickã volnák, ha azt mondanàm, “Nos, egy jã
szemály lágy, ádes.” Jobb ha figyelmezteted åket. Ez âgy van.
Mondd meg nekik!
202 Amint a mçltkori están mondtam, ha án egy Keresztány
vagyok, nekem muszàly azonosulva lennem a Biblia minden
jellemável. Nekem muszàly kiàllnom Noával ás prádikàlni vele,
a napokban, ás figyelmeztetni a nápet. Ez âgy van. Muszàly a
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Kàrmel Hegyán àllnom, egyedèl, Illássel. Muszàly a
Kàlvàriànàl àllnom, ás megfeszâteni magamat ás az án sajàt
gondolataimat, Åvele. De azutàn ismát, án feltàmadtam Vele
Hçsvátkor, diadalmaskodva minden dolog fälätt. A vilàg
testiesságánek minden testiságe fälätt, felemelkedve, Åbenne.
203 Figyeljetek, az nem tèkräzte vissza az Igát akkor, nem, az
nem igazolta Azt. Most, de ha ti hiszitek az Igát, Isten fogja
igazolni Azt, Änmaga, amint Å tette itt Jázusban.
204 Az Ige Kenyár mindig azt jelenti hogy tàplàlkozz vele. “Ás
az ember nem kenyár àltal fog álni, mint ez a kenyár, csupàn,
hanem minden Igável.” Tehàt ez az Ige Kenyár, tartsàtok ezt az
eszetekben, ez az a Kenyár amelyen a gyèlekezet tàplàlva volt
minden koron keresztèl, az elrelytett Manna egyszeræen a
gyåzånek csupàn. Jelenásek mondta âgy. Most nincsen idåm,
hogy beletärjek ebbe az egász dologba, mert valãszânæ hogy egy
màsik harminc percem van hàtra. De, názzátek, amikor a
szent_amikor a szent manna hullt az Ágbål, amely a Szent
Szellemnek egy jelkápe volt. Ti egyezni fogtok ezzel.
205 Isten mondta Mãzesnek, hogy menjen ki ás szedjen egy
ãmerrel abbãl, ás tegye azt be a Szentek szentjábe. Mert, ha azt
nem tetták be a Szentek szentjábe, az megromlott. Igy van ez?
A fárgek belementek. Nos å azt mondta, “De tedd azt be a
Szentek szentjábe, ebben az ãmerben, hogy minden nemzedák
amely odaár azutàn a papsàg utàn, amikor egy ember jän hogy
egy pap legyen, hogy az Igát szolgàlja, az elså dolog amit neki
tenni kell, miutàn å fel lett szentelve, hogy menjen ás vegyen
egy marákkal abbãl az eredeti mannàbãl ás egye azt.
206 Ez volt hogy visszatèkräzze azt a Vilàgossàgot az Å
kezáben, egy çj gyèlekezeti korban, visszatèkräzni az å
Vilàgossàgàt, a Mannàt; ás csak annak az embernek aki
täkáletesen gyåz, annak az embernek aki valãban elutasâtja ás
fálredob minden màst az Igán kâvèl. Ás az Ige az a Manna. Ãh,
ez Jázus! “Az ember minden Ige àltal fog álni amely Isten
szàjàbãl szàrmazik.” Ez az elrelytett Manna a gyåzå szàmàra,
ãh, az fálre lett táve az ässzes_ässzes, minden papsàg szàmàra
azt kävetåen.
207 A teolãgiai iskolàk, rágen, elcserálták ezt az àldott Dolgot
egy tàl lencsáárt. Ez pontosan âgy van. Igen, uram.
208 Ahogyan Ázsau tette. Nos, Ázsau, erkälcsileg, egy jobb
ember volt mint Jàkãb, de å nem becsèlte meg az å
elsåszèlättsági jogàt amely az Ige volt. Hànyan tudjàtok azt,
hogy az elsåszèlättsági jog az Ige volt, az âgáret, az idåsebb
fiçnak? De å egy jã ember volt, erkälcsäs ember, mint, ãh, mint
a návleges Keresztány ma, egy jã ember. Nem hazudott. Nem
lopott. Jã volt az å apjàhoz. Megtette mindezeket a dolgokat.
De, làtjàtok, az å elsåszèlättsági jogaival, azt mondta, hogy
nem tärådik azzal. “Milyen kèlänbságet tesz az? Án egy
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Izraelita vagyok akkor is. Làtod, án_án ahhoz tartozom, akkor
is.” De az å elsåszèlättsági jogai voltak azok amelyek
szàmâtottak, làtjàtok. Az å termászetei-e rendben volt, de a
szellemi-e egászen rossz volt.
209 Âgy van ez ma, a lencse, keverve a gyèlekezetet ás a vilàgot
egyètt, valamennyit mindkettåbål; tombola partik, tàncok,
minden fajta dolgok folytatàsa, a gyèlekezetben; rävidhajç
asszonyok, rävidnadràgot viselve. Nos, te azt mondod,
“Branham Testvár, mi az a kis dolog?”
210 Az egy az Igák käzèl, mert a Biblia mondta hogy az nem
helyes az asszony szàmàra hogy vàgja a hajàt. Ez âgy van. Ha
teszi, hogyan fog å bejutni? Làtjàtok? Csak kárdezzátek meg,
bàrmely prádikàtor megmondja neked hogy az Ige mondja azt.
Làtjàtok, “meggyalàzza az å feját,” meggyalàzza az å fárját.
Neki el kellene vàlnia. Ez pontosan âgy van. “Mert amelyik
asszony vàgja az å hajàt, nyârattassák is meg, borotvàltassák
meg.” Làtjàtok ez àltal mutatja azt. Egyszeræen ne vàgja, Isten
nem akarja azt çgy. Ez az az Çr a sorok-käzätt. Ne
bolondozzatok azzal. Vagy vàgja le az egászet vagy hagyja
megnåni, ez az amit Isten mondott. Az Evangálium bàrmely
szolgàja tudja, hogy ez az Igazsàg, ha mondod ha nem. De ez az
Igazsàg. Làtjàtok? Nos, mi a haszon, ha az ässzes täbbit
megteszed, ás azt figyelmen kâvèl hagyod?
211 Mi? Van egy kicsi a vilàgi stâlusbãl benned, megprãbàlsz
egy kicsit çgy cselekedni mint a màsik gyèlekezetek. Ez
pontosan az ahol Izràel bajba jutott. Ez az ahol åk meghaltak.
Ez az ahol Àdàm bajba jutott. Ez az ahol az ässzes täbbi bajba
jutott. Csak egy Ige, ez mind ami szèkságes ahhoz, csak egy
pont. Lencse, a vilàggal keverve! Valami a vilàgbãl, valami
Hollywood-bãl, valami a gyèlekezetbål, valami a
teolãgusokbãl, ás mi van nektek?
212 Figyeljátek meg, ha Sàtàn kudarcot vall itt, akkor meg
fogja prãbàlni az å màsodik cselszävását rajtatok, elakarja árni
hogy_hogy ne higyjátek az Igát, å fog^ás_ás eljutatni a
szeminàriumba. Megfogja prãbàlni a kävetkezåt, egy
cselszävást. Nos itt van az ahol nektek nagyon ãvatosaknak
kell lenni, ás egyszeræen èljetek csak mág egy ät percet ezen a
rászen, ha megtennátek. Azutàn tesz nektek egy
termászetfeletti ajànlatot. Visszafogok jänni, mind ehhez, csak
mielått zàrunk. Å tesz^Làtjàtok, ha nem tud az Igátål
elcsàbâtani, “Nem án az Igável fogok maradni,” akkor adni fog
nektek egy termászetfeletti ajànlatot.
213 Å azt mondta, “Megmondom neked hogy mit. Menjál fel ide
ás ugorj le a templomrãl, ás gyere vissza. Làtod, mutasd meg az
embereknek hogy Te tudsz valami termászetfelettit tenni.”
214 Fiç, az ott egy telitalàlat volt azok ellen. Most figylejátek
meg ezt, ez az. Figyeljátek meg amikor a vágáhez ártek, amikor
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ez a kâsártás jän. Lehet hogy Å hagyja hogy käztetek
valamelyiketek nyelveken beszáljen, azt gondolva hogy meg
van nektek Az. Làtjàtok? Vagy mág azt is hagyhatja hogy
prãfátàljatok, àmbàr az nem lesz az Igável. Làttam embereket
felàllni ás prãfátàlni, annyira ellentátben az Igável mint Kelet a
Nyugattal. Làtjàtok? Ez az Ige amely àltal áltek. Azokat a
termászetfeletti ajàndákokat Sàtàn egyszeræen adni tudja
marákszàmra. Biztosan. Az nem jelent semmit.
215 Nem mondta Jázus, “Sokan fognak Hozzàm jänni azon a
napon, ás mondjàk, ‘Uram nem a Te Nevedben prãfátàltam? A
Te Nevedben æztem ki ärdägäket. Tettem hatalmas dolgokat.
Egy nagy ember voltam a szervezetben. Tettem mindezeket,
meg ezeket a dolgokat’”? Å azt fogja mondani, “Tàvozzatok
Tålem, ti gonoszsàgtevåk.”
216 Mi a gonoszsàg? Az valami amit tudsz hogy helyes, ás
egyezel azzal, de nem teszed azt a szâvedben. Amikor tudod azt
hogy a Biblia tanât egy bizonyos dolgot, ás te nem teszed azt, az
a gonoszsàg. Ás Dàvid azt mondta, “Ha gonoszsàgot
relytegetek a szâvemben, Isten mág csak meg sem hallgatja az
imàmat.” Ez az Igazsàg? Ez a Biblia? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Nos, biztosan nem lehettek haragba Azzal,
làtjàtok. Jázus azt mondta hogy, “Sokan fognak Hozzàm jänni
azon a napon, ás mondjàk, ‘Án mindezeket a dolgokat tettem,’
ás Án azt mondom, ‘Tàvozzatok, ti gonoszsàgtevåk.’”
217 Ugyançgy tett Àdàm. Àdàm azt mondta, “Uram, án ezt
tettem, án azt tettem.” De egy Ige, làtjàtok, egy Ige tette azt. Ez
minden ami elág, csak egy Igánek engedetlenkedni.
218 Igen, lehet, hogy prãtátàl az Igável ellentátben. De most,
miãta neki megvan ez a termászetfeletti ajàndáka, nagyon el
van ragadtatva a zaj ás annak varàzslatàtãl. “Dicsåság
Istennek, án imàdkoztam Ezárt-ás-ezárt, felkeltek ás jàrtak!
Hallelujah, nyelveken tudok szãlni! Ás valaki megmagyaràzza
azt, az eredeti, az igazsàg.”
219 Pàl azt mondta, “Beszálhetek az embereknek ás az
angyaloknak nyelván is, ás mágis semmi vagyok. Hegyeket
mozgathatã hitem lehet, ás mág semmi vagyok.” Igy van ez?
[Gyèlekezet mondja, “Igy van.”_Szerk.]
220 De, làtjàtok, å felajànlja nektek azt. Ãh, Pènkäsdi
emberek, án szeretlek benneteket, vagy nem lennák veletek. Ott
van az ahol elbuktatok, làtjàtok. Figyeljetek az Igáre, ne az
ajàndákra. Figyelmezzetek az adãra, làssàtok honnan_làssàtok
honnan jän az, làtjàtok. Teljesen el van ragadtatva, tàncol a
szellemben, fiç^[Ères hely a szalagon_Szerk.]^egyetlen
dolog. Kärèlätte nagyon sok ember van, ás mindenki åt hâvja,
ide ás oda, ás elfelejti az Igát.
221 Ãh, ti nagyon nápszeræek vagytok addig amâg tàvol
maradtok attãl az Igátål. De kerèljetek bele abba az Igábe,
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egyszer, figyeljátek meg hogy ki fog egyèttmækädni veletek
akkor. Làtjàtok? Figyeljátek meg, hogy mi fog kijänni akkor.
Árinteni fogjuk ezt, a termászetnek egy màsik àllapotànàl, egy
pillanat mçlva. Làtjàtok, figyeljátek meg, hogy ki_ki akar
benneteket akkor, senki. “Ãh, ne nyçlj Ahhoz!” Mint egy
bizonyos egyesèlet ässzegyælt itt egy pàr háttel ezelått ás
hatàrozatot vettek ellenem, bàrmely lelkász aki a vàrosba jän,
teljes Evangáliumi, ha meghâv hogy menjek a vàrosba
imàdkozni az å betegeiárt, teljesen ki lesz käzäsâtve az
egyesèletbål. Rendben van, mert án a betegekárt imàdkozom.
Rendben van. “Ne hallgassàtok meg Azt!” Mondja^Ás ott
van az Ige igazolva.
222 Ez ugyanaz a dolog amit åk a mi Urunkkal csinàltak.
Ugyanazt a dolgot tetták minden emberrel, minden korban. Ez
az amit Lutherrel, Wesley-vel ás az ässzes täbbivel tettek. Ez
az amit veletek tettek, a kezdetben, most ti egyenesen
visszafordultatok ugyanabba a fetrengásbe amelybål
kijättetek. Figyeljátek meg azt a mãdot, ez mindig ugyanazon a
mãdon lett. Az soha nem vàltozott, Sàtàn ugyanazt a dolgot
teszi.
223 Most å çgy el van ragadtatva a varàzslat zajàtãl, ás âgy
tovàbb, addig amâg, ãh, mág csak egyàltalàn nem is figyelmez
az Igáre. “Ãh testvár, Ez-ás-ez a Testvár ezt-ás-ezt mondta, ás
nekem àt kell ide mennem. Án^” Làtjàtok, egyszeræen
annyira el van ragadtatva, hogy mágcsak nem is figyel Arra.
Vajon ez az Ige vagy nem az Ige, semmit nem szàmât. “A
täbbiek azt mondtàk, hogy ez rendben volt, tehàt Az semmit
nem szàmât.” A felekzet mondja, “Fiç, neked meg van az, ne
hagyd hogy valaki mondja neked!” Mi van meg neked?
Làtjàtok? Figyeljetek.
224 Sàtànnak mindig meg volt, mág akkor is, figyeljátek meg
ezen az egy helyen itt, befestette az Igát. Mág ezen a
termászetfelettin is melyre ràakarta venni Jázust, hogy tegye
meg, a termászetfelettit, làtjàtok, mivel meg van Neki a
termászetfeletti, mi lett volna ha Jázus hallgatott volna årà?
Làtjàtok? Azt mondta, “Most vàrj. Te az Igável akarsz
maradni, igaz? Az Igável akarsz maradni?” Azt mondta, “Ez
meg van ârva, hogy Å parancsot fog adni az Å angyalainak
ezzel kapcsolatban. Bàrmikor megètäd a Te làbadat egy kåben,
Åk fenntartanak Táged.” De Å nem ètätte meg az Å làbàt
semmilyen kåben. Làtjàtok? Figyeljátek meg. Mi lett volna ha å
megmaradt volna azzal? Å^Megfigyeltátek, án soha nem
mondtam hogy å az Igát idázte; å befestte Azt, bevonta Azt,
çgy mint egy tortàra cukorbevonatot tenni, teljesen eltakarni
azt, fehárre meszelni làtjàtok, Az nem volt Annak a megfelelå
helyán.
225 Ez az amit megprãbàlnak mondani ma, prãbàljàk
kimeszelni Azt, de nem tudjàk azt folyamatossàgra hozni a
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täbbi Szentâràssal. Abban mindennek az lenni, hogy “Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.” Làtjàtok, nem
szàmât hogy mennyi Igát prãbàltok befedni, az nem tesz^
226 Annak azon mãdon kell idázve lenni ahogyan Å mondta
Azt. Azutàn ha Az helyesen van idázve, akkor Å igazolni fogja
Azt çgy a ti áletetekben. “Ez ahogyan minden ember tudja
hogy ti ârott levelek vagytok Istentål olvasva.” Ârott levál ez a
“Biblia.” Âgy van? A Biblia egy levál. Ás ti vagytok az ârott
Biblia az Å Igáját visszatèkräzve, az a täkáletes ember çjra,
Istenben.

De Jázus azt mondta, “Ez szintán meg van ârva.” Làtjàtok?
227 De figyeljátek meg Ávàt ebben az àllapotban, az å
termászetfeletti ártelme àltal elragadtatva, neki volt egy
teolãgiai tapasztalata. Az å mæveltságe a legfelsåbb volt
bàrmely teolãgus käzèl abban az idåben az orszàgban.
Làtjàtok annyira el volt ragadtatva hogy nem is vette ászre.
Tudta hogy neki volt valamije ami Àdàmnak soha nem volt.
Meglehet, hogy å kápes lenne uralkodni fälätte áppen most,
mert täbbet tudott arrãl, az å Àdàmjànàl. Figylejátek meg hogy
mit tesznek az å Àdàmjaik ma. Å meg tudta kèlänbäztetni a jãt
a gonosztãl, az Igazsàgnak ragyogã mæveltságát. Ez âgy van.
Neki volt egy ragyogã mæveltságe az Igazsàgrãl, amelyet elåtte
nem tudott, ás az Isten Igazsàga volt. De å halott volt, az Ige
megtäráse àltal. Igen, å azutàn megkapta az å mæveltságát
minden esetre.
228 Âgy a szeminàrium ad nektek egy teolãgiai tapasztalatot,
hogy idázni tudjàtok az Ã ás az Çj Testamentumnak minden
betæját. De legyetek ãvatosak hogy mit csinàltok, ha az nem
täri meg azt az Igát áppen ott, ha igen, egyszeræen azt
mondjàtok, “Hàt, az az å szàmukra van.” Nem, az a ti
szàmotokra van, bàrki aki akarja! Làtjàtok? Làtjàtok?
Legyetek ãvatosak. “Ãh, az a gyèlekezet szàmàra volt rágen.”
Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká! Neki volt egy ragyogã
mæveltságe, de å halott volt szintán a bænben ás vátkekben.
229 Most a Sàtàn harmadik cselszäváse. Gyorsan el fogunk
jutni ehhez mert nem akarunk täbb idåt igánybe venni mint az
lehetságes, talàn egy màsik tizenät, hçsz percet, ha el akartok
olyan messzire menni. Figyeljátek meg az å harmadik
cselszävását akkor, az å, vagy az å harmadik kâsártását. Ha a
täbbi kudarcot vallott, akkor ez nem fog kudarcot vallani,
làtjàtok. Å most kânàl nektek egy pozâciãt a gyèlekezetben,
amint Jázussal tette. “Neked adom a vilàgot. Te leszel a kiràly,
án kiràllyà teszlek. Az az ässzes hozzàm tartozik, âgy án Neked
adom azt.”
230 Ki tehet egy embert lelkásszá? Ki adhat egy embernek egy
ajàndákot kázràtevás àltal? “Isten adott a gyèlekezetbe!”
Làtjàtok? Làtjàtok, hogy hogyan kicsavartàk az Igát. Mint Áva
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most az å çj tudàsàval, ismeretável, megnyerte Àdàmot, az å
ingadozàsàval. Az asszony meg tudta tenni amit akart,
làtjàtok, mihelyt megnyerte Àdàmot, hogy elfogadja azt.
231 Ás, de amikor Jázushoz jätt, Å nem fogadta el azt. Azt
mondta, “Tàvozz tålem, Sàtàn.” Màs szavakkal, hadd ne
idázzem távesen azt, hanem csak fæzzem ezt ahhoz. “Meg van
ârva, minden ember álni fog Istennek minden Igájável; nem a ti
javaslatotok àltal, ‘Án táged fåfelègyelåvá teszlek, egy
presbiterrá, vagy_vagy diakãnussà, vagy hagyom hogy a
zongoràn jàtszàl, testvárnå.’ Làtjàtok, mindezeket a
javaslatokat, ‘Te egy nagyon nápszeræ szemály vagy, ás nekènk
szèkságènk van a te tehetságedre a mi gyèlekezetènkben.’”
Làtjàtok, gyere az Igáhez!
232 Az asszony uralkodni tudott å fälätte, vagy tanâtani åt,
ugyanaz mint a mai termás. Ugyanazon a mãdon teszik åk azt
ma, hogy egy filozãfiai doktorrà, egy àllami presbiterrá,
felègyelåvá, kerèleti igazgatãvà, vagy valami ahhoz hasonlãvà
vàlják.
233 Hogy mennyire kèlänbäzik Jázustãl! Å az Igánál maradt.
Most, a kävetkezå náhàny percben, mindezeket a dolgokat
igaznak akarom bizonyâtani, làtjàtok, mind a termászet ás
mind az Ige àltal, egybehozni ezeket. Ez bizonyâtja hogy Å volt
a testtá lett Ige, Kenyárrá. Å volt a testtá lett Ige. Mert mit
tèkräzätt Å vissza? Csupàn az Igát.
234 Ha ti egy ârott levál vagytok, akkor ti csupàn az Igát
tèkräzitek vissza; nem azt amit a szeminàrium mond, amit
valaki màs mond, amit Jones kisasszony gondol Arrãl, amit
Ilyen-ás-ilyen Doktor gondol Arrãl, hanem amit Isten mondott
Arrãl. “Legyen minden ember szava hazugsàg, ás az Enyám
legyen Igaz! Bàrki aki meg fogja tärni a legkisebbet ezek käzèl
a parancsolatok käzèl, ás çgy tanât màst! Bàrki aki kivesz egy
Szãt ebbål a Känyvbål, vagy hozzàad egy szãt Ahhoz! Az
ember nem csupàn kenyár àltal fog álni, hanem minden Ige
àltal amely Isten szàjàbãl szàrmazik.” Álni Äräkkávalãan az az
Ige àltal!
235 Áppen çgy ahogy nektek szèkságes a halott anyag, hogy az
àltal áljetek ott, nektek szèkságes Krisztus hogy àltala áljetek
itt vagy meghaltok. Ás mi a Krisztus? “A kezdetben volt az Ige,
ás az Ige Istennel volt, ás az Ige volt Isten. Ás az Ige testtá lett
ás käzättènk lakozott.”
236 Ás ti ugyanaz az ârott levál vagytok, az egyik az egyik kor
szàmàra, ás a màsik a màsik szàmàra, a Vilàgossàga annak az
ãrànak; de åk elmulasztottàk meglàtni azt. Ti csak Azt
tèkräzitek vissza.
237 Màsok megàllapodtak, jãllehet egyben, csupàn
elmulasztottak egy pontban; de Å nem. Ás amint mondtam, a
Jelenásek 22:18, Å azt mondta, “Bàrki aki hozzàad Ehhez!”
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238 Most figyeljetek nagyon, most. A Màtá 24:24 a meglepå,
hogy hogyan åk^ “Ezekben az utolsã napokban, majdnem,”
Jázus azt mondta, “mág a vàlasztottak is be lennánek csapva e
dolog àltal.” Figyeljátek meg a szellemeket. “Az utolsã
napokban,” most annak a Szentâràsnak be kell teljesedni.
Hiszitek azt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Most az
volt, “Az utolsã napokban mág a vàlasztottakat, az eleve
elrendelteket, az erre vàlasztottakat is becsapnà^” Ez
annyira täkáletes, ez annyira Szentâràsi, ás annyira szápen ás
tisztàn làtszik, hogy nem talàlhattok egy hibàt sem abban, csak
a vàlasztottak fognak attãl megmenekèlni. Most ez az amit
Jázus mondott. Hiszitek ezt? [“Àmen.”] “Becsapnà mág a
vàlasztottakat is ha lehetságes lenne.”
239 “Hàt, ez täkáletesen a Szentâràs, làthatod azt a termászetes
szemeddel.” De, làtjàtok, az nem ez. Jázus^Azoknak a
farizeusoknak meg volt az a Szentâràs áppen annyira
täkáletesen amint lenni tudott Az, de az å sajàt magyaràzatuk
àltal.
240 Hogyan tudtàk azt, hogy Å nem volt táves? Mert Isten
igazolt minden Igát amelyet Å megâgárt Neki abban a korban.
Ez az oka hogy åk tudtàk, hogy Å volt a Messiàs. Làtjàtok?
241 Most figyeljátek meg, “ha lehetságes lenne,” ezekben a
napokban. Egyetlen Szã, egy Szã elágságes. Ez minden ami
Sàtànnak kellett Àdàm szàmàra, egyszeræen hogy elbuktassa
Åt egy Szãn. Ez minden amire szèkságe van ma, egyszeræen
megcsavarni egy dolgot. Ez minden, ez minden amely neki
szèkságes. Most, tudjàtok hogy ez az Igazsàg. Egyet hozzàadni,
vagy egyet elvenni, ez teljes elbukàs. Minden pici, “Isten
minden Igáje!” Gondolkozzatok most a szeminàriumok
magyaràzatairãl, mindegyik kèlänbäzik a màsiktãl.
242 Kell hogy legyen egy Igazsàg valahol, ás ez Az, a Biblia.
Most Jázus azt mondta^
243 Te azt mondod, “Hàt, Branham Testvár, nekik van a
leggyänyäræbb imàdàsuk.”
244 Jázus azt mondta, “Hiàba imàdnak Engem, embernek
teolãgiàjàt tanâtva tanâtàsul, nem az Igát,” embernek, az å sajàt
felfogàsa az Igárål megmagyaràzva.
245 Amint mondtam, Istennek nincs szèkságe semmi
magyaràzãra. Å magyaràz minden Igát Sajàtmaga. Làtjàtok,
nektek nincs szèkságetek valakire hogy megmagyaràzza Azt
nektek, Isten magyaràzza azt meg nektek amikor ti elakarjàtok
fogadni Azt. Làtjàtok, ez az Álet, ez Maga az Álet.
246 Jázus azt mondta, “Hiàba imàdnak Engem.” Åk
tánylegesen imàdjàk Istent. Kain is tánylegesen imàdta Istent,
a kezdetben. “De hiàba imàdnak Engem.” Mi az a hiàba? “Az
nem hasznàl semmit.”
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247 Åk mondhatjàk, “Hàt, án ezt teszem. Tàncolok a
szellemben. Án, án nyelveken beszálek. Án, án prãfátàlok. Az
Evangáliumot prádikàlom.” De elmulasztod azt, hogy hagyd
megnåni a hajad, egy dolgot elmulasztol, ás názd meg hogy mi
tärtánik, a Szellem áppen ott elhagy táged. Ez az ami tärtánt a
mi gyèlekezeteinkkel, elbuktak.
248 “Hiàba imàdnak Engem. Ãh, ez egy gyänyäræ imàdàs. De
hiàba imàdnak Engem, embernek parancsolatait tanâtva
tanâtàsul.”
249 Azok a farizeusok tanult teolãgusok voltak. Ne
merászeljátek azt mondani, hogy nekènk van valamink ma
amit ässzehasonlâthatunk velèk. Nincs, bizony. Åk ismertek
egy szãt, minden szãt, áppen çgy ahogy az ârva volt, de mágis
hiàba az å imàdàsuk. Gondoljàtok el, “hiàba,” nagy ragyogã
iskolàk, ás szeminàriumok, ás tanâtãk, ás fiatalemberek, ás
minden ahhoz hasonlã, de elvesztek!
250 Ugyanaz mint a pusztàban, Å azt mondta, “Mindnyàjan
mannàt ettek abbãl a szellemi Sziklàbãl a pusztàban,
mindnyàjan ittak abbãl a Sziklàbãl, azt akarom mondani, ás
mindnyàjan mannàt ettek abbãl.” Ás Jázus azt mondta, “Ás, åk,
mindnyàjan meghaltak.” A halàl azt jelenti hogy “Äräkkávalã
elvàlasztãdàs.” Miárt? Mert nem hitták az Isten âgáretát.
251 Ãh, nem szeretem, hogy âgy tartsalak benneteket, de
egyszeræen el kell mondanom ezt. Názzátek, nem fogok egy
percet idåzni ezen. Azok käzèl az emberek käzèl mindegyik a
Tæz Oszlop alatt jätt ki, kijättek a pusztàba, hittek Istenben,
haladtak elåre. De amikor meglàttàk az akadàlyt, amikor
a_amikor a tâz visszajätt ás azt mondtàk, “Mi nem vehetjèk az
orszàgot. Ãh, Istenem, azok ãriàsok ott. Åk, ez, az, ás amazok.
Åk egyszeræen^Mi nem tudjuk megtenni azt. Az lehetetlen.”
252 De mit tett Kàleb ás Jãzsuá? Åk csitâtottàk a nápet. Azt
mondtàk, “Mi täbb mint kápesek vagyunk, hogy vegyèk azt.”
Miárt? Az a náp arra názett amit làtni tudtak, làtjàtok, arra
náztek amit làtni tudtak. De Kàleb ás Jãzsuá az Isten âgáretáre
názett. Isten azt mondta, “Án nektek adtam azt az orszàgot.
Menjetek vegyátek àt azt!”
253 Most Zsidãk 6, ha idázhetnám azt, “Mert lehetetlen azok
szàmàra akik egyszer megvilàgosâtattak, ás megâzlelták a Szent
Szellemet ás az eljävendå vilàg ereját, hogyha åk çjra elesnek,
megtagadjàk, eltàvoznak.”
254 Mint azok a tàrsak feljättek oda ás etták a màsik fäldrål
valã szålåt, ott àlltak; ás amikor arra kerèlt a sor hogy az Igát
kävetni, vágig, azt mondtàk, “Nem tudjuk megtenni azt.” Ás
meghaltak a pusztàban.
255 Ez az ahovà mi eljutottunk. Megâzleltèk az Isten jã Igáját.
De, a teljes âgáret, “Nem, nem, nem tudjuk megtenni azt,
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làtjàtok, mert Ilyen-ás-ilyen Doktor vagy valaki azt mondta,
hogy nem tudjuk megtenni azt.” Az az apostolok szàmàra volt.
Az egy màsik nap szàmàra volt.” Ott meghaltok.
256 Làtjàtok, a Szentâràs mind ässzefonãdik, Annak minden
Igáje ässze van fonva. Ás az nem lehet adva valami ember-
kászâtette elkápzelás, rendszer, vagy valami àltal. Ez csupàn a
Szent Szellem àltal van kinyilatkoztatva. Jázus azt mondta,
“Atyàm, käszänäm Neked, hogy Te elrejtetted ezeket a
dolgokat a bälcsek ás tanultak elål, ás kinyilatkoztattad a
kisdedeknek, olyanoknak akik akarjàk tanulni.”
257 Gyorsan most menjènk ehhez a kävetkezå gondolathoz ide
ha tudunk. “Hiàba imàdnak Engem.” Azok a ferizeusok,
tanultak, ãh, erkälcsileg jãk; de Jázus “ärdägäknek” hâvta.
Azokat a tanult teolãgusokat, Jázus azt mondta, “Ti ärdägäk
vagytok, atyàtok cselekedeteit teszitek.” Azt mondta,
“Kidâszâtitek a prãfátàk sârjait, de atyàitok rágen abban az
idåben^Azok a prãfátàk eljättek hogy letärják azokat a
vallàsos rendszereket.” Ez az amit tettek.
258 Prãfátàk! Hovà jän az Ige, egy teolãgushoz vagy egy
prãfátàhoz? [Gyèlekezet mondja, “Prãfátàhoz.”_Szerk.] Nem a
teolãgusokhoz ás az iskolàba. Az a prãfátàhoz jän, mindig.
Isten soha nem vàltoztatja meg az Å rendszerát, soha. Mindig
âgy volt, mindig! Nem egy csoporthoz; egy szemályhez! Soha
nem egy csoporthoz; szemályhez, igen, uram, egy prãfátàhoz.
Ás åk azt mondtàk^
259 Jázus azt mondta, “Kidâszâtitek a prãfátàk sârjait, ás a ti
atyàitok tetták åket be oda.” Ás pontosan ugyanazt a dolgot
teszik a Sàtàn szeminàriumànak vaksàga alatt. Làtjàtok?
260 Ás most, Pènkäsdiek, tartsàtok tàvol az orrotokat attãl a
gyèlekezetek Vilàg Tanàcsàtãl. Most, ti lelkászek itt, ti ârtok
az irànyâtã käzponthoz, azokhoz a_az emberekhez. Most,
nektek nem kell ârni az ässzejävetelieknek ás sok màsnak,
mert åk màr elrendezták a dolgot, hogy åk nem akarnak abbãl
semmit. Ás ti Baptista testvárek, szintán, tartsàtok el a
fejeteket attãl. Nem làtjàtok, hogy az pontosan a fenevadnak a
jele lesz? Tudjàtok, hogy ki az aki jän hogy elnyelje mind azt,
ha tudtok valamit a Szentâràsrãl. Ha az Ige Maga
visszatèkräzådik bennetek, maradjatok tàvol attãl a dologtãl.
A ti felekezetetek belerohan abba. Ás nektek meg kell hogy
tegyátek vagy kikäzäsât a felekezetetek. Nem lehettek egy
felekezet ás ott maradjatok, mert nektek bele kell mennetek
vagy kint maradnotok.
261 Azutàn, ti nem vagytok täbbá szervezet, akkor
megmutattàtok magatokat. Pontosan. Isten àldjon meg
benneteket, ha megteszitek azt. Neház megmondani, hogy
hànyan fogjàk megtenni azt. De náhànyan megfogjàk, nem
kátság. Igen, uram.
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262 Megtávesztettek, ás Jázus “ärdägäk”-nek hâvta åket. Nos,
de amikor Jázus ott àllt, (mit) minden kâsártást megdorgàlt Å
az Igável, ás ott àllt az Ige àltal. Isten igazolta Åt.
263 Mint amott, a màsik este, prádikàltam Michelangelo-rãl.
Hànyan voltak valaha Forest Lawn-nàl ás làttàk Mãzes
emlákmævát, Michelangelo-tãl? Az meglepå volt, amikor
bementem oda elåszär ás làttam azt. Michelangelo majdnem az
egász áletát ennek a kászâtásán tältätte. Az elmájáben volt,
hogy milyennek_milyennek kellett Mãzesnek kináznie. Ás å_å
beakarta fejezni åt mielått meghalt. Ás áveket meg áveket
idåzätt a kifaragàson, itt lefaragni, ás itt letärni, ás itt
csiszolni. Amâg, vágèl egy napon amikor vágzett, sok áv utàn,
ott àllt egy ronggyal a kezáben, âgy. Hàtrahçzãdott ás názte
azt, a làtomàs amely az elmájáben volt, amiãta elåszär hallott
Mãzesrål, annak çgy kellett kináznie. Ott volt az, felvillant å
elåtte. Annyira ihletve lett a sajàt munkàja àltal, hogy
megragadott egy kalapàcsot ás ràcsapott annak a làbàra, ás
kiàltott, “Beszálj Mãzes!” Azt gondolta hogy Mãzesnek
beszálnie kellene, annyira hasonlã volt azzal a dologgal ami az
å elmájáben volt. Ás az a megrongàlàs mág mindig ott van a
làbon. Az egy täkáletes szobor kiváve azt a csorbulàst a làbrãl,
a jobb làbrãl. Figyeljátek azt meg a Forest Lawn-on, amint
bementek az ajtãn, annak egy màsolata. Michelangelo Mãzese,
az å mestermæve, az, amely bepecsátelte az å áletát.
264 Isten egy nagy Szobràsz, igaz, Å az Å kápmàsàra kászâtette
az embert, hogy visszatèkräzze Åt, ás Å az Ige. Ás mit tett Å?
Prãbàra tette Àdàmot; az elbukott, Mãzes elbukott, az ässzes
täbbi elbukott. De itt ez az Egy täkáletes, hallelujah, (mi volt
ez?) nem csekályebb mint Isten Änmaga testben, az Ige
visszatèkräzve Åbenne, elhozta az Istenság teljesságát testileg;
nem egy prãfáta, noha Å egy prãfáta volt; nem egy ember, noha
Å egy ember volt.
265 Zsidãk, ne prãbàljàtok àllâtani Åt mint tiáteket. Å nem volt
sem Zsidã sem pogàny. Å Isten volt. Làtjàtok? Ti azok vagytok
ami a váretek, làtjàtok, ás, persze, ti hçs vagytok. Ás Mària,
persze, Màriànak nem volt semmi fogamzàsa a Szent
Szellemmel, amely adott volna neki egy szenzàciãt. Isten az
Atya alkotott egy csâràt, vagy_vagy egy tojàst Màriàban, ás
egy Vár sejtet åbenne, szintán, ás az Isten Váre volt.
266 A vár a hâmbål jän. Tehàt az nem volt^A hemoglobinnak
ás a várnek az apàtãl kell jännie, mert a baba mág csak nem is
tudja megkapni az anya betegságát, olyant mint a TBC-t.
Äräkälheti azt az anya lálegzetábål, azt akarom mondani, hogy
nem äräkli azt, hanem belálegezheti azt ás_ás megkapja azt.
De nem veheti azt az anyàbãl, mert å, å szabad attãl, neki nem
az anya váre van.
267 Most, de Jázus nem volt sem Zsidã sem Pogàny várbål, Å
egy alkotã Vár volt Maga Jehova àltal. Å Istennek Váre volt. A
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Biblia azt mondta, “Meg vagyunk vàltva Isten Váre àltal.” Nem
egy Zsidã váre vagy egy Pogàny váre àltal, az mind szex lenne,
de ez Istennek Váre volt.
268 Figyeljátek meg most amikor Å làtta azt a Täkáletest, Å
megètätte Azt, elrontotta Azt. Ázsaiàs azt mondta, “Å
megsebesâttetett a mi àthàgàsainkárt, megèttetett a mi
bæneikárt.” Mi volt Å? Å volt az a täkáletes Ige visszatèkräzve
Kenyárrá, amely àltal minden ember ál. Å volt az Isten
Igájánek az a bçzàja amelyet meg lehetett årälni ás beletenni a
nágy Evangáliumba, hatvanhat Känyvbe. Ás az ember Az àltal
ál, ás csak Az àltal, Annak minden Szava àltal. Àmen. Az volt
Michelangelo mestermæve. Ás amikor Isten làthatta Änmagàt
visszatèkräzve egy Emberben, Å azt a täkáletes Embert az Å
Sajàt kápmàsàra alkotta. Ãh, Istenem milyen egy Ember! Neki
meg kellett halnia mindannyiunkárt. Mi maradhatnànk azon,
de nem fogunk. Neki meg kellett halnia mindannyiunkárt. Ás Å
meghalt, a Täkáletes; hogy mi, täkáletlenek, täkáletessá
lehessènk Åbenne, rászesèlve az Å Bibliàjànak minden
Igájável. Most, azutàn Å feltàmasztotta Åt çjra, a mi
megigazulàsunkárt, hogy legyen egy jogunk nekènk, mint egy
feltàmadt Jázusnak, hogy Å itt van most nekènk szolgàlva,
Isten minden Igáját, amely àltal álènk.
269 Nos, gyorsan most, azutàn zàrni fogunk. Most, a màsodik
Áva menyasszony.
270 Most, az elså vålegánynek, Àdàmnak; keresztèl kellett
hozatnia a prãfátàknak hosszç soràn, ás âgy tovàbb, azutàn ki
kellett jännie a täkáletesnek, ás azutàn meg kellett halnia hogy
Kenyárrá vàljon a täbbiek szàmàra.
271 Most mi van Ávàval? Neki ugyanazt a dolgot kellett tennie.
De amikor Jázus jätt^Emlákezzetek, Áva az asszony volt. A
gyèlekezetet mindig egy asszony kápviseli a Bibliàban, mert å
a menyasszony. Most figyeljátek meg, hogy mit tett å. Az
asszony megprãbàlta Åt az å tantáteláre ràbeszálni. Addig
ameddig å áppen azt prádikàlja amivel åk megegyeztek, Å egy
nagy Tàrs volt.
272 De az egyik napon elkezdett beszálni, ás azt mondta, “Án
ás az Atya egy vagyunk.”
273 “Ãh Te egyenlåvá teszed Magadat Istennel, làtjàtok. Ãh,
Istenem! Nekènk semmi käzènk ahhoz a Fickãhoz, täbbá.”
274 Ás mindezeket a dolgokat amit Å mondani kezdett,
“Hacsak nem eszitek az ember Fiànak Hçsàt.” Mit gondoltok,
milyen gondolata lehetett egy doktornak, ott èlve? Mit
gondoltok bàrki mit gondolna, egyszeræen egy käzszellemæ?
“Ennetek kell az Án Hçsomat ás innotok az Án Váremet.”
275 Azt mondtàk, “Ez az Ember egy vàmpâr, nem egy lelkász.
Maradjatok tàvol attãl az Embertål, Å årèlt. Maradjatok Tåle
tàvol.”
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276 De az az Igazsàg volt. Làtjàtok, az volt az Igazsàg. “Hacsak
nem eszitek Azt, el fogtok pusztulni. Mindnyàjan meg fogtok
halni, ha nem eszitek Azt.”
277 Ugyanaz a dolog van ma. A kenyár ás a bor csak egy
szimbãlum, ne hagyjàtok hogy az a termászetes dolog letegyen
benneteket. Nektek Krisztust kell ennetek, ami az Ige amely
àltal áltek, “minden Ige àltal amely szàrmazik,” az egász Biblia
a Mãzes elså känyvátål a Jelenásekig.
278 Most, a màsodik Áva, figyeljátek meg åt. Å çjjà volt
alkotva, ahogyan Å volt, a Pènkäsd Napjàn, betältve a
Szellemmel ás az Igável tàplàlva. Àmen. Most kezdek
vallàsossà vàlni. Jãl árzem magam. Az az elså gyèlekezet, az az
elså Áva, amely Krisztus Menyasszonya kellett volna legyen.
Hànyan mondhatjàk arra, hogy “àmen”? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Neki Krisztus Menyasszonyànak kellett
volna lenni. Å Pèndkäsdkor szèletett, nem Niceànàl, Rãmànàl;
nem Londonban, Angliàban; vagy nem az Egyesèlt
Àllamokban; nem Námetorszàgban Lutherrel, nem Angliàban
Wesley-vel, nem az Egyesèlt Àllamokban az çgynevezett
Pènkäsdiekkel. Å Pènkäsd Napjàn szèletett. Szellemmel tältve
volt. Ás å Szellemmel tältätt volt, ás Igável tàplàlt, “minden
Igável amely Istennek szàjàbãl szàrmazik.” Mág Jçdàsnak
is^Ás, ãh, neki egyszeræen mindent venni kellett, egyszeræen
Igárål Igáre, egy valãdi viràgzã nävány Istennek fäldján,
visszatèkräzve Åt, egy màsik Menyasszony fa.
279 Az Å Igájánek âgárete visszatèkräzte Åt åbenne. Nekik
figyelmeznièk kellett Páterre ás ràjuk. Åk nem voltak egy
szeminàriumban sem ás åk tudtàk azt. Nem voltak valami
Biblia iskolàban, valami teolãgiai szeminàriumban. Nekik nem
volt iskolàzottsàguk, mert mág az å nevèket sem tudtàk leârni.
A Biblia azt mondta, “Tudatlanok ás tanulatlanok voltak.” De
mi tärtánt? Nekik figyelnièk kellett hogy azok Jázussal voltak,
mert Å volt bennèk, visszatèkräzve az Å âgáretát. Hallelujah!
Dicsåság Istennek! Ez az amire nekènk szèkságènk van ebben
a korban. Az Å Igáje visszatèkräzte Åt benne, a gyèlekezetben.
Å minden Ige àltal ált amely Isten szàjàbãl szàrmazott.
280 De azutàn, çgy mint Áva, talàlkozott az å bukàsàval, az
Igán, Niceànàl, Rãmàban, ahol az elså szervezet szervezve lett
valaha, az egyetemes Keresztány gyèlekezet. Van itt egy Biblia
tanâtã? Van egy^Van itt egy teolãgus aki tudja, hogy ez az
igazsàg? Az elså szervezet Niceànàl volt, Rãmàban. Istennek
soha nem volt egy szervezete sem, soha nem is lesz. Az ember
àltal van irànyâtva. Ez az ahol åk mindnyàjan^
281 Án egy Kersztány vagyok. “Melyik gyèlekezethez tartozol?”
Csak egyetlen egy van. Án egy Branham vagyok ätven áve, ás
án soha nem csatlakoztam a csalàdhoz, án annak szèlettem. Ez
az ahogy te Isten Kiràlysàgàba szèletsz, ás te az Å Igájánek egy
visszatèkräzáse vagy.
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282 Figyeljátek meg Ávàt, talàlkozott az ävável. Ás âgy tett a
màsodik Áva talàlkozott az ävável Niceànàl, Rãmàban, adott
annak egy megnevezást, hitvallàst, dogmàkat fogadott el az Ige
helyett; leváve a pogàny bàlvànyokat mint Jupitert ás âgy
tovàbb, ás feltáve Pàlt ás Barnabàst. Ás_ás leváve a nap-istent
ás a hold-istent, Ashtoreth-et, a hold-istent, kerek kãserrel
azon, ás tette åt a nap-isten anyjàvà, amely Jupiter. Ás
megvàltoztatta Jázus szèletását àprilisbãl, ahol az egász
termászet, ahol Å szèletett a kos alatt, mert Å egy kos volt, ás
felcserálte azt a nap-isten szèletásnapjàra, egy naptãl eredå
dologba ott, ahol csak egy napra^Kärèlbelèl csak egy perc
kèlänbság van a huszonät december ás a kävetkezå nap käzätt,
a nap-isten szèletáse napja, nem az Isten Fiànak. Ás mi
mindnyàjan Mikulàst jàtszunk, ás fàkat dâszâtènk, ás ahhoz
hasonlã dolgokat, egy pogànysàg, ás azutàn Keresztányeknek
hâvjuk magunkat? Mi a baj a Keresztány gyèlekezettel?

283 Fel fog emelkedni valaki käzèlènk, aki az Igát
prádikàlhatja ás megmondja az Igazsàgot, ás Isten igazolja ás
bizonyâtja azt az emberek szàmàra, hogy Å tegnap, ma ás
minäräkká ugyanaz? Nekènk nincs szèkságènk egy
szeminàriumra. Nekènk nincs szèkságènk egy teolãgusra.
Nekènk egy prãfátàra van szèkságènk. Ez âgy van. Isten meg is
âgárte azt.

284 Azutàn Áva talàlkozott az å bukàsàval, âgy tett a
gyèlekezet is; odadva a felekezetnek, ember szabàlyànak, hogy
ember àltal legyen kormànyozva, ás täbbá ne a Szellem
irànyâtsa. Elment az Igátål, ás dogmàkat fogadott el. Ki
mondhat “àmen”-t? [Gyèlekezet mondja, “Àmen!”_Szerk.]
Biztosan. De tudjàtok hogy mi a Protestànsok áppen annyi
dogmàt elfogadunk mint ami nekik van, amikor hozzàadunk
valamit ehhez az Igáhez vagy elveszènk valamit Ebbål? Sàtàn
megnyerte åt, ugyanezzel a rági technikàval amellyel Ávàt is
megnyerte, kiegyezássel. Ez az ahol å megnyerte azt, mondott
valami màst az Igátål eltáråen, egy hitvallomàs vagy egy
felekezet.

285 Az eredeti belement a fäldbe, a vártançsàgba, a Rãma
malomkäve porrà zçzta azt a bçzàt Pènkäsdtål, ás cäläpäknál
megágette åket ás oroszlànokkal etette meg åket. Åk
ugyanazon mãdon mentek bele mint a màsik bçza is, ez âgy
van, de Å elkezdi feltàmasztani åt ismát a reformàciãban,
ugyanazt, màsodszor.

286 Ahogyan a Màsodik Àdàmmal tette Å. Miutàn Àdàm
elbukott, Å elkezdte feltàmasztani egy Màsodik Àdàmot. Ás
mikor a Màsodik Àdàm elesett, azutàn Az felvátetett. Az elså
Àdàm az å bænáben esett le ás ott maradt. A Màsodik Àdàm
leesett, hogy megvàltson egy embert az å bænábål, ás
felvátetett.
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287 Most, az elså gyèlekezet Niceànàl, Rãmànàl esett el,
elåszär, az Igazsàg egy Szavànak kivátelável a Bibliàbãl ahol a
Rãmai egyhàz hozzàadta az å dogmàikat ás hitvallomàsaikat.
Aztàn jätt egy kis pap, návszerint Luther Màrton, aki azt
mondta, “Ez nem az çrvacsora, ez nem a Krisztus teste. Ez egy
kãser. Ás az ember, ‘az igaz hit àltal ál.’” Ás å a fäldre dobta
azt a dolgot, ás tiltakozott az ellen. Ott jän a ti elså csillagotok
a Thyatira kor utàn ragyogva. Igen, uram, megigazulva hit
àltal! Å, a nagy Szobràsz, elhatàrozta hogy kászât egy
mestermæ Menyasszonyt amely visszatèkräzi az Å Igáját.
288 De mit tettek a Lutherànusok Luther halàla utàn? Åk
talàlkoztak Sàtànnal, ás egy felekezetet csinàltak abbãl, ás
meghaltak. Annak utàna soha nem tett semmit, neki váge volt,
egyszeræen egy nagy embertämeggá vàlt. Rendben van.
289 Azutàn Isten çjra felvette, John Wesley napjaiban, egy màs
Igazsàgot visszatèkräzni. Mit tett å? Azt mondta, “A
megszentelådás a kegyelem màsodik munkàja.” Ás mit tett
Isten? Å megàldotta azt. Ás tiltakozott az Anglikàn egyhàz
ellen, ás a Zwingli egyhàz ellen, ás az ässzes täbbi ellen, ás
minden tärványszeræság, ás minden Kàlvin, vagy helyesebben
a_a Kàlvinizmus ellen, ás tiltakozott az ellen. Ás_ás azt
mondta, “‘Az igaz hit àltal ál,’ mondta Luther. Ás a kegyelem
màsodik munkàja a megszentelådás.” Ás ez az Igazsàg. Az çgy
van. Làtjàtok?
290 Azutàn mit tett å? Ugyanazt a dolgot, Wesley, ás Asbury
meg azok halàla utàn, ugyanazt a dolgot tette melyet Luther
tett, szervezett, meghalt. Figyeljátek meg azt most.
291 Odamentem, itt nem rágen, egy kãrhàzhoz, hogy
imàdkozzam egy asszonyárt, aki egy operàciãra vàrt.
Bementem oda. Å azt mondta, “Branham Testvár, án hâvtalak
táged. Te nem ismersz engem,” azt mondta, “de imàdkoznàl
ártem? Engemet meg kell operàlni ma reggel.”

Azt mondtam, “Bizonyosan, testvárnå.”
292 Volt ott egy màsik ember, egy asszony, ás egy fiç, ott èltek,
kärèlbelèl egy tizennyolcáves fiç, ás åk igazàn nagyon
figyeltek engem. Ás megfordultam ás azt mondtam,
“Megbocsàtanànak nekem, ás fogok^”

Az asszony azt mondta, “Hçzza be azt a fèggänyt!”
Án azt mondtam, “Än nem egy Keresztány?”
Az asszony azt mondta, “Mi Metodistàk vagyunk!”

293 Án azt mondtam, “Ez nem az volt amit kárdeztem.
Kárdeztem^Ha Än csak egy Metodista, befogom hçzni azt a
fèggänyt. Ha pedig egy Keresztány, akkor nem akarja a
fègänyt behçzni.” Tehàt, igen, ez âgy van.
294 Rengeteg kèlänbság van egy Metodistànak lenni, vagy egy
Baptistànak, vagy Presbiteriànusnak, ás azutàn egy
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Keresztánynek lenni; nem egy Kampbellite-nek lenni, hanem
egy Keresztánynek lenni, làtjàtok. Mit tett å? Ugyanazt a
dolgot.
295 Azutàn mi tärtánt? Isten felvett egy kis csoportot lent itt
Dálen, egy kis szânesbåræ kancsal embert. Ás, Å, mit tett Å?
Ràäntätte az ajàndákok helyreàllâtàsàt, ás az pènkäsdivá vàlt.
Ás käzèletek sokan rági-ideiek mint Valdez Testvár ott hàtul,
egy koros bälcs ember, prádikàlt màr akkor amikor án ät áves
voltam. Å emlákszik a korai Pènkäsdre. Fiç, ne beszálj a
szervezetrål azoknak a fickãknak, åk kijättek abbãl az
undorâtã dologbãl. Ás nekik megvolt az Isten Èzenete.
296 De mit tettek? Ugyanazt a dolgot amit a täbbiek tettek,
szervezták azt. Most nekik van kärèlbelèl harminc vagy
negyven kèlänbäzå szervezetèk, az egyság, a kettåsság, a
harmassàg. Amâg, irgalom, jãsàg, soha nem hallottam ilyent
áletemben! Mit tettek? Meghaltak áppen azon a helyen. Ez
mind az ameddig ti elmehettek. A szervezetetek nem fogja
elfogadni Ezt. Ti, ti megvàlogattàtok az embereiteket, “Ha ez
az ember nem hisz velènk, akkor årà nincs szèkság itt. A mi
käzässágènknek nincs arra szèkságe.” Ãh!
297 Názzátek, sietve, muszàly, hogy eljäjjän egy igaz Mag. Kell,
hogy legyen, mert Å jän a Menyasszonyárt amelyen nincs egy
folt vagy egy rànc. Å jän azárt, egy Ige-igazolt Menyasszonyárt.
Ãh, å egy olyan ici-pici csoport lesz. Jázus azt mondta, “Amint
volt az a Noá napjaiban, amikor nyolc lálek volt megmentve,”
(igaz ez?) “çgy lesz az az ember Fiànak jävetelekor.” Mennyi?
Án nem tudm.
298 De, làtjàtok, a Menyasszony mindazokbãl àll, akiknek
megvolt az Ige az å korszakukban. Az nem csak ebbål az utolsã
csoportbãl àll, Isten az egász dolgot ebbål venná ki. Ãh, nem.
299 Az egy_egy annyira kicsiny lesz, hogy meglepå lesz. Åk el
fognak tænni, ás ti mág csak nem is fogjàtok tudni, hogy åk
elmentek. Mi lenne ha Å elvinne ätszàzat ebben az utolsã
napokban? Ti azt soha nem tudnàtok meg. Eltænik ätszàz egy
náhàny nap alatt, kát vagy hàrom nap alatt? Áppen annyian
vannak emberek a vilàgon akik eltænnek, ás mág csak nem is
tudjàk hogy hol vannak, soha semmit nem hallanak felålèk. Az
Çr Jázus titok Jävetelán, a Menyasszony elvitetik.
300 Ás a täbbi maradák egyenesen tovàbbmegy prádikàlva,
áppen çgy ahogy az Noá napjaiban volt, “Dicsåság Istennek,
nekènk meg van Az, hallelujah,” ás elvannak pecsátelve az å
halàlukra. Ez az amit a Biblia mond, ás Az nem tud hibàzni.
301 Amint Noá, Mãzes, Dàvid, visszatèkräzták ennek a
täkáletes Vålegánynek a jävetelát; âgy Luther, Wesley, ás a
Pènkäsdiek visszatèkräzták a täkáletes Menyasszony jävetelát.
302 Figyeljátek meg, mindig kimutatta, mit tett å? Mindig, ez a
gyèlekezet, ahogyan Áva tette, kányszerâtette az å Àdàmjàt,
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hogy higgye el az å çj vilàgossàgàt, az å tervát, ás ott meghalt
azzal. “Mi fogunk, nos, a mi csoportunk egybe fog jänni,
làtjàtok, ãh, a mi çj àldàsainkat amit megtalàltunk, ás âgy
tovàbb.”
303 Mit tett mindez Ávàval? Nekènk csak egy kis idånk van
most. Mit tett mindez Ávàval, az elså anyagyèlekezet àltal, az
elså menyasszony az elså Àdàmmal? Mit tett vele? Most
hallgassatok figyelmesen, nem fogtok egyezni Ezzel. De ez
eredmányezte “a kâgyã magjàt.” Pontosan.
304 Az å elså fia nem Àdàm fia volt. Ha az lett volna, neki lett
volna az elsåszèlättsági joga. A Biblia, Jçdàsban, azt mondta
hogy Àdàm^hogy, “Ánãk volt a hetedik Àdàmtãl.” Igy van
ez? Ás å elindul, “Àdàm nemzá az å fiàt Sátet.” Mi van
Kainnal, amelyiknek az elsåszèlättsági joga van? Å nem Àdàm
fia volt. Sát, ás Sát nemzá; Jàredet, ás le Àdàmig, le a^
“amely hetedik volt Àdàmtãl.” Akkor ha Kain az å fia volt,
nincs a Bibliàban egyetlen hely sem, mág a Lukàcsban sem
ahol å visszautalna arra ismát, soha nem utal Kainra hogy å
Àdàm fia lenne. Ás, ha å nem volt az, kinek volt å a fia? Ás ha
Àdàm fia volt, å volt akkor az elså fia, akinek meg volt a teljes
elsåszèlättsági joga. Ãh!
305 Ott van ez a testi gyèlekezet (nem làtjàtok ezt?) amely
elfogadott valamit, ami hàzassàgtärás volt az Ige helyett.
Pènkäsdi emberek, legyetek megàldva. Rendben van, mit
produkàlt å Ávànak? A kâgyã magjàt. Mit tett az ebben az
utolsã napokban a felekezet àltal? Ismát a kâgyã magjàt
produkàlta, befecskendezve az Igát. Mit ajànlott fel?
Gyèmälcsäket meg dolgokat, nem a Várt.
306 Az Igánek kinyilatkoztatàsa àltal, Isten Igájánek, mág
mielått Az meg lett ârva, “Àbel hit àltal ajànlott fel Istennek
egy kivàlãbb àldozatot mint Kain, amely bizonyâtja azt hogy å
igazsàgos volt,” az Ige visszatèkräzve Magàt å rajta keresztèl,
az å ajànlàsa àltal.
307 Ãh, Kain ment ás gyèmälcsäket szedett a mezårål, azt
gondolta, hogy Áva egy almàt evett. A legtäbb teolãgiai
szeminàrium most egy sàrgabarackra vàltoztatta. Az egy
hàzassàgtärás volt. Ás mindenki tudja azt, aki ismeri a Bibliàt.
Biztosan, az volt.
308 Figyeljátek meg, a kâgyã magja az elså Áva àltal lett
produkàlva eltàvozva az Igátål. A màsodik Áva ugyanazt a
dolgot tette Niceànàl, Rãmàban. Ás mit kapott å? Egy csomã
felekezeti gyereket. Ez âgy van. Ãh, erkälcsileg jã; biztos,
ragyogã. De mi van azzal? Halottak, az å hitvallomàsaik àltal.
309 Ugyanez van most. Kain kinyilatkoztatàsa az Igárål
ugyanazt tette mint ezek. Mit? Igárt neki. Az idå vágánál, mit
âgár ennek az Ávànak most? Hallgassàtok most figyelmesen,
zàrni fogok. Mit âgár ennek az Ávànak a vágidånál?
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Gazdagsàgot, Laodicea, nagy náv, nagy szemály, gazdagsàg.
“De halott, ás meztelen ás nem tudja.” Ez az amiben a
gyèlekezeti kor vágzådik.
310 De tagadja az Igát. A Màtá 24:24-et valãsàggà táve szàmàra,
prãbàl bemenni egy csomã hangoskodàssal, ás egy csomã
ilyennel, ás egy csomã tàrsadalmi àllàssal, ás ahhoz hasonlã
dolgokkal, azt prãbàlva mondani, “Nos, nekènk van erånk!
Dicsåság Istennek, hallelujah, nekènk van erånk!” A kegyesság
làtszata megvan, de annak Ereját tagadva, annyira käzel van
hogy becsapnà mág a vàlasztottakat^Hogyan tàncolhat egy
ember a Szellemben ás beszálhet nyelveken, ás az Isten Igáját
tagadva Igazsàgnak lenni, ás legyen az a Szent Szellem? Az
egyszeræen lehetetlen.
311 “Minden Ige!” Isten mond egy dolgot, az áppen pontosan az
amit Å mondani akar. Ne magyaràzzàtok Azt semmi màs
mãdon. A Biblia azt mondja, hogy, “Az nem sajàt ártelmezásre
van.” Mondd azt çgy ahogy Å mondta Azt.
312 Figyeljátek meg, egy hamis erå. Ez pontosan az amit Sàtàn
Jázusnak akart adni, ràvenni hogy felmenjen oda ás
dicsekedjen Änmagàval. Emberek teszik azt, mág a Vilàg
Tanàcs is, mindnyàjan. “Ki kápes hogy hàborçzzon vele,” azt
mondta, a Biblia, “ez a fenevad kápe amely fel fog emelkedni?”
Ha lenne idånk, belemennánk (de nincs) abba. Figyeljátek meg
Jázust, a màsodik Ige Àdàmot, a gyèlekezet napjaiban,
názzátek meg ennek a gyèlekezetnek napjaiban, most amely
olyan käzel lesz. Az utolsã gyèlekezeti kor a Laodicea. Hànyan
mondhatnak “àmen”-t arra? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Mit tesz? Hogyan megy a dicsåságes
tàrgyalãasztalra? Làgymelegen, Isten nálkèl. Ás mit tett å?

313 Most, Àdàm làtva Áva akaratossàgàt^vagy nem
akaratossàgàt, hanem hogy tudatlanul be van csapva, ás Àdàm
kisátàlt Ávàval, hogy megvàlthassa åt. Igy van ez? A Biblia azt
mondta, “Àdàm nem volt becsapva.” Ez az oka hogy Ez tiltja,
hogy asszony prádikàlja az Evangáliumot. Làtjàtok? Àdàm
nem volt bænben, mágis Áva volt. Tehàt ez az oka, hogy neki
nem kellene tanâtani, làtjàtok, vagy valami hatalmat birtokolni
a fárfi fälätt, vagy âgy tovàbb. Ez_ez az amit az Ige mond.

314 Te azt mondod, “Nos, ez!” Engem nem árdekel hogy ez mit
csinàl ás az mit csinàl. Ez az amit az Ige mond, testvár,
testvárnå. Án megprãbàlom veletek megártetni, làtjàtok, ez az
amit az Ige mond. Mi az Ige àltal álènk, nem valami bizonyâták
àltal, vagy valami testi valami àltal, vagy valami tapasztalat
àltal. Annak semmi käze ehhez. Bàrmi fajta tapasztalat nem
fog mækädni, ha az Igát tagadja. “Sokan fognak Hozzàm jänni
ás mondani, ‘Án prãfátàltam, ärdägäket æztem ki. Nyelveken
beszáltem. Mindezeket a dolgokat tettem, az Evangáliumot
prádikàltam, ás egy Hittudomàny Doktor vagyok.’ Azt mondta,
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‘Te gonoszsàg tevåje, án mág csak nem is ismerlek.’” Tudva azt
hogy az Ige mondja Azt, ás azutàn megegyezni valami szervezet
miatt, valami rendszer miatt. Ãh, baràtom, hadd
figyelmeztesselek táged, mint egy kedves testvár aki szeret
táged. Hallgasd figyelmesen.
315 Most, az elså Àdàm kisátàlt Ávàval, mert Áva be volt
csapva. De, volt valaki itt ebben a Laodiceàban, ás az asszony
most màr jobban tudta. Igen, uram. Mert kitette Åt az å
àgyàbãl, az å szobàjàbãl, a-^Å kint volt, kopogtatva,
prãbàlva ismát bejutni. Mágis å kultçràt kapott, magasra
jutott. Å volt, ãh, Istenem, “semmire nincs szèkságem,” mondta
å, de nem tudta hogy å meztelen nyavalyàs. Ez a gyèlekezet
amely becsapja mág a vàlasztottakat is ha lehetságes lenne.
Figyeljátek meg, volt ereje, hamis ereje. Å vett egy rászt az
Igábål, Annak täbbi rászát nem vette.
316 Mi a legnagyobb hazugsàg amely valaha mondva volt?
Amelyben kilencvenkilenc szàzalák Igazsàg van. Ha valaki
mondanà “William Branham, ezen a bizonyos dàtumon, fent
volt Houston, Texas-ban, çgy berçgott, ahogyan csak tudott.”
Ez egy hazugsàg. Làtjàtok? “Ãh,” mondja, “nem, å Phoenix,
Arizonàban volt. A Keresztány èzletembereknek prádikàlt, egy
bizonyos támàrãl prádikàlt, ennyi ember volt ott, kärèlbelèl
fáltizenegyig hallgattàk. Ás, fáltizenegykor, tudod mit csinàlt?
Lehajolt ás elåvett egy èveg likärt, ás megitta.” Most ez
hazugsàg. A täbbi rásze annak mind igaz volt. Làtjàtok, pont
çgy kell hogy kinázzen mint az igazsàg, hogy csalã legyen.
317 Ez az amit az emberek ma tesznek. Nekik áppen annyi van
az Igazsàgbãl, hogy becsapnàk mág a vàlasztottakat^De, egy
Szã hiàny, csak annyira van szèkság. Ás án bebizonyâtottam
azt a Biblia àltal.
318 Figyeljátek meg, Å soha nem ment ki åvele. A gyèlekezet
tette Åt ki, az Igát, visszautasâtotta Åt. Most ez egy
szànalomramáltã làtvàny, amikor a vághez árènk.
319 Áppen çgy ahogy az Babylonban volt, az ember nem fog
megàllni valaminál amit å prãbàl megvalãsâtani änmagàban. Å
egyszeræen nem fog megàllni. Mint Noá napjaiban, nem szàmât,
hogy mennyire prádikàlt Noá ás figyelmeztetett, nem tett az
egy csepp jãt sem. Azokban a napokban amikor Akhàb, az å
sajàt kenyerát kellett hogy elkászâtse, hogy sajàt magàt kèldje
a pokolba. Ez pontosan az. Az å sajàt kenyerát kellett
elkászâtse hogy a làncszem eltärjän, hogy änmàt a pokolba
kèldje. Áppen çgy mint Akhàb ás Jázabel, åk. De, az a meglepå
ebbål, hogy nem gondoltàk hogy åk vátkeznek. Azt gondoltàk
hogy helyesen cselekednek.
320 Tudjàtok, Jázus azt mondta, “Meg fog tärtánni az, hogy
mág meg is älnek benneteket, azt gondolva hogy Istennek egy
szolgàlatot tesznek.” Vàrjatok amâg ez az án çj känyvem kijän.
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Ràlåttek náhàny emberre, az egyik este, mivel azt mondtàk,
hogy rossz az, ha egyesâtik a Katolikus Egyhàzat a
Protestànssal. Hàrom lävás ment keresztèl az ápèleten, az
egyik baràtomnàl, áppen hogy el nem talàlta åket. Vàrjatok
addig amâg ez a känyv forgalomba kerèl. Åk nem gondoljàk,
hogy vátkeznek; azt gondoljàk, hogy helyes dolgot tesznek. Azt
gondoljàk, hogy åk_åk egy ègyárt Istenárt teszik, nem tudva
azt.
321 A Zsidãk megälták Jázust, azt gondolva, hogy åk a helyes
dolgot teszik, mert az å gyèlekezeti tantálelèk azt mondta,
hogy Å helytelen volt. Ãh, mondtàk nekik Å^ “Åk azt a
Kenyeret feszâtetták meg amely àltal álnièk kellett volna.”
322 Most, azutàn, “Akik elfogadtàk Åt, hogy az å Áletèk
legyen, Äräk Áletèk, Å àltala áltek, Å hatalmat adott nekik,
hogy az Å rászává legyenek, Istennek fiai.” Igy van ez?
323 Åk szeretik a vadtäkäket, halàl van a fazákban, az å
teolãgusaik iskolàjàbãl. Nem akarjàk Jázust, az Álet kenyerát.
Nem akarjàk Åt. Kiteszik Åt a gyèlekezetèkbål. Nekik meg
kell tennièk ezt. Engem nem árdekel, hogy åk mit csinàlnak.
324 Azt mondod, “Azt gondolod, hogy te meg fogod vàltoztatni
ezt, Branham Testvár?” Nem, uram. De án a Vàlasztottakhoz
beszálek.
325 Kitetták Åt. Miárt? Åk vetták az å lencsefåzelákèket a
vilàggal keverve, valami elmáleti tátelt valamirål, ás
ässzekeverták azt, ás csinàltak egy teolãgiai szeminàriumi
lencsefåzeláket. Ás visszautasâtottàk az Illás prãfáta lisztját
hogy meggyãgyâtsa azt.
326 Azt tetták åk azon a napon? Illásnek volt valami lisztje. Az
a liszt Krisztus volt, az átel-àldozat, az egász ugyançgy årälve.
Minden malomkånek ugyanolyannak kell lennie, hogy porrà
zçzza azt. Ás å beledobta azt oda, ás az meggyãgyâtotta az å
betegságèket, vagy az å halàlukat a fazákban.
327 De ma nekik halàl van a fazákban, ás åk nem akarjàk az
Illás Lisztját, Krisztust, a Kenyeret, az Igát. “Nem, uram! Ez
eretnekság!” Åk nem akarjàk azt. Menjetek tovàbb ás egyátek
azt, ás meg fogtok halni annyira biztos mint a vilàg. Máreg van
a fazákban. Åk nem fogjàk elfogadni ezt az Átelt (nem, uram)
az å teolãgiai fazekaikban. Egyszeræen nem fogjàk megtenni
azt. Most åk ki fognak tenni benneteket abbãl, semmi
kapcsolatot nem akarnak veletek.
328 Most a màsodik Áva, bçzaszem, Pènkäsd volt, çgy tett mint
az elså Àdàm kenyár, elment meghalni a Rãma malomkäve
alatt, èldäztetás, màrtârsàg alatt.
329 De az å nåváre amely egy kurvàvà vàlt, (ez az amit a Biblia
mond?) ez igaz, mit tett å? Egyenesen kiment a vilàgba ás
gyermekeket nemzett. Ki mondhat “àmen”-t arra? [Gyèlekezet
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mondja, “Àmen.”_Szerk.] Jelenásek 17, “A kurva ás az å
lànyai,” nem fárfi; asszonyok, gyèlekezetek. Felekezet, mi tette
åt egy kurvàvà? Å elutasâtotta az Igát ás vette a felekezetet, egy
kurvàvà lett. Mit tettek az å gyermekei? Åk szajhàk voltak,
amely ugyanaz a dolog. Ugyanazt a dolgot tetták, elvetetták az
Igát ás a felekezetet vetták. “Az å gyermekei,” lànyai,
gyèlekezetek, názzátek meg åket.
330 Most hadd mondjam ezt, jävendälásben. Megfogjàtok
árteni? A nagy csalàdi vitànak majdnem váge van. Mindnyàjan
visszajännek käzässágre. Az äreg mama visszaveszi az å
gyermekeit çjra. Åk mindnyàjan ugyanazok, amçgy is. Egyek
akarnak lenni. Ez a megfelelå idå, hogy a gyèlekezet ás Isten, a
gyèlekezet ás az Ige, eggyá vàljon, áppen itt, mert ez az amiárt
Å jän; nem egy “egyesèlt” csoportárt mint az. Nem, uram.
331 Egy bçzaszemnek kell lenni. Most figyeljátek meg a
termászetet, ás zàrni fogunk ezen a gondolaton. Figyeljátek
meg a termászetet. Egy ember elveti a bçzàt.
332 Valaki ârt egy känyvet, azt hiszem, hogy ti mindnyàjan
olvastàtok azt, valãszânæleg ti teolãgusok käzèl náhànyan, A
Csendes Isten câmæ känyv. Azt hiszem megtalàlhatjàtok lehet
a_a ti känyvetekben, ahol_ahol känyveket àrultok,
känyvesboltokban. A Csendes Isten, mondja hogyan^Egy
hitetlen azt mondta, “Hogyan remálhetitek valaha hogy legyen
egy Isten, aki Ott fent tudott èlni a Sätát Korszakok alatt, ás
figyelte, ahogyan a kisgyermekek halàlra adatnak, tæz àltal;
asszonyoknak hosszçhajàt szurokba tetták, ás megágetták;
odaadva egyik karjàt egy äkärnek, ás a màsikat egy màsiknak,
ás szájjel hçztàk åket, mert nem csãkoltak meg egy feszèletet;
ás ahhoz hasonlã dolgokat”? Azt mondta, “Hogyan teheti egy
Isten, ha látezett egy, èlni fent ott ás figyelni azokat a
kisgyermekeket amint megágnek?” Làtjàtok, ez a termászeti,
testi ártelem. Làtjàtok?

333 Názzátek, tudjàtok egy bçza, amikor a fäldbe megy, annak
ott kell fekèdnie ás megrothadnia? Ez az amit annak a
pènkäsdi gyèlekezetnek tenni kellett, ott fekèdni ás a fäldbe
menni, ás meghalni. Annak meg kellett rothadnia, hogy Áletet
hozzon elå ismát. Igy van ez? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Most figyeljátek meg, ás most ez az án
zàrãgondolatom. Most hogy mindezt lebonyolâtsuk, vegyèk a
termászetet. Hànyan hiszitek hogy Isten pàrhuzamban
dolgozik a termászettel, minden dologgal? [“Àmen.”]

334 Å, názzátek, Å alkotta a vilàgot. Megvàltja a vilàgot
ugyanazon a mãdon ahogyan Å megvàlt egy embert. Miben
hisz egy ember? Å hisz, azutàn megkeresztelkedik; azutàn å
meg van tisztâtva a vár àltal, megszentelådás, amely Wesley
èzenete volt; azutàn betältekezik Szent Szellem Tæzzel, amely
kiveszi a vilàgot belåle, ás be lesz tältve a Szellemmel, amely az
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Ige. Hiszitek azt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Most
figyeljátek emezt. Isten megfogja vàltani az Å vilàgàt
ugyanazon a mãdon.
335 Käzèletek hànynak van meg a_a A Vålegány Ás
Menyasszony Jävendåbeli Otthona, kazettàn? Làtjàtok, án
abban kimutattam ezt. Az Çr adta azt nekem. Án meg
tovàbbadom azt nektek çgy ahogy Å azt nekem adja.
336 Názzátek, az elså dolog, a vilàg el volt kàrhoztatva
Àdàmnak az Igátål elesáse miatt. A Noá prádikàlàsa
megigazulàst hozott, ás Isten megkeresztelte a fäldet vâzzel;
azutàn jätt a Fiç ás ràhullatta az Å Várát arra, hogy
megszentelje azt, hogy azt az Å Sajàtjànak igányelje; azutàn a
vágså lezàràsban, a helyreàllâtàs, tæz lesz az amely megáget
minden sejtet, mindent, az felmegy täbbezer márfäldre a
levegåbe.
337 Ás azutàn mi van? “Làttam egy çj Eget ás egy çj fäldet, az
elså ág ás fäld elmçlt. Ás làttam a Szent Vàrost, az Çj
Jeruzsàlemet Istentål leszàllva, az Ágbål, felákesâtve mint egy
menyasszony az å^felákesâtve mint egy menyasszony az å fárje
szàmàra, làtjàtok, a fäldre lejåve.” Azutàn Isten ás ember^
338 Ugyanaz a dolog van Jázussal, názzátek, amikor Å meg volt
keresztelve a vâzben, ás megtette az Å elåkászèleteit. Å meg
volt szentelådve, elåszär is, az Atya àltal; azutàn Å felemelte az
Å kezeit, ás itt jätt a Galamb a Bàrànyra. Mit tett Isten amikor
Å a Galambot Oda tette? Å igányelte az áletnek azt a rászát. Az
a fäldnek rásze volt, Jázus átelt evett mint mi is, a termászetes
kenyeret. De most Isten igányelte azt, azt semmi nem tarthatta
vissza. A halàl sem tarhatta azt. Azt mondta, “Romboljàtok le
ezt a templomot, Án felemelem azt ismát.”
339 Ás amikor a fárfi ás az asszony Istenbe jutnak, täkáletesen
most, nem valami varàzslat alà, nem valami árzás alà, hanem
igazàn amikor az Ige ás Å eggyá vàlnak; Isten megvàltoztatta
azt a szemályt, megszentelte åt a vilàg dolgaitãl, eltàvolâtott
mindent a vilàgbãl åtåle, a Szent Szellem Tèzável, ás ál abban
a szemályben visszatèkräzve Änmagàt, abban a täkáletes
fárfiban vagy asszonyban amely az Ige àltal ál. Làtjàtok, ez, az
a fäld amely megtisztult. Å hasznàlni fogja a fäldet ugyanazon
a mãdon, Å megvàltja azt.
340 Most figyeljátek meg, egy gabonaszem a fäldbe hull. Most
Jázus volt az a gabonaszem amely a fäldbe hullott, amely
miutàn täkáletessá lett táve, Abban Álet volt. Mãzes nem
tàmadott fel. Àdàm nem tàmadott fel. A täbbiekbål sem
tàmadott fel egy sem. De ez a täkáletes amely visszatèkräzte az
Igát minden mãdon, minden Ige àltal ált Å! Hànyan
mondhatjàk “àmen”? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Minden Ige àltal ált Å. Mi tärtánt? Åk a sârba tetták. De, hàrom
nap, Å felnyitotta ás kijätt çjra. Làtjàtok?
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341 Most itt jän a gyèlekezet ismát, làtjàtok, jän ahhoz a
täkáletes Egyhez, az Elragadtatàsra çjra. Most mi tärtánt
miutàn a gyèlekezet a fäldbe hullott Niceànàl, Rãmàban, az
elså szervezetben? Mondhat valaki “àmen”-t hogy ez igaz?
[Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Mit tett å? Kijätt ismát
egy ideiglenes feltàmadàsba, Å megprãbàlta Lutheren
keresztèl ugyanazt amit Å tett Noán kesztèl. De mit tett?
Cserbenhagyta az Igát, szervezett. Mit tett az?

342 Ez olyan mint egy bçzaszem amikor kihajt. Amikor a
szem kihajt, mi az elså dolog amely kihajt? Kát kicsi hajtàs.
Most hallgassatok igazàn figyelmesen. Mi hajt ki, a
termászetben most? Kävetni fogjuk a termászetit a
szellemivel, a termászetes kenyeret a szellemi kenyárrel. Mi
tärtánik? “Hogyan lehet ez az Ember Kenyár?” Figyeljátek.

343 Amikor a gyèlekezet kihajtott, å egy kis levál volt. Most
az nem çgy názett ki mint a gabonaszem amely a fäldbe
ment, egyàltalàn nem, de az az álet egy hordozãja. Làtjàtok?
Most mi tärtánik? Most az ember azt mondja, “Ãh, nekem van
egy jã bçzamezåm.” Mág nem. Potenciàlisan van neki. Mi
tärtánt? A kävetkezå kihajtott Zwingli volt, az egy màsik
mozgalom volt amely kihajtott Luther utàn. Mág mindig nem
az volt. Az egy szàr. Azutàn a szàr elåhoz sok szàlat, olyant
mint Kàlvin, ás âgy tovàbb, kihajtanak. Vágèl az Anglikàn
egyhàz felemelkedett, mind szàrak. Làtjàtok? Ezek mind
egyszeræen pontosan hasonlâtanak, ugyanaz a dolog.

344 Azutàn mi tärtánt? A bçza megvàltozik, ás a gabonaszem
megvàltozik, ás minden megvàltozik. Ami elåjätt az kalàsz
volt. Ti kalàsznak nevezhetitek azt. Nos, amikor az megjelent,
názzátek meg hogy mik fèggtek azon, kicsi pollenek. Most az
egy kicsit jobban hasonlât az eredeti gabonaszemhez amely
bement, mint a szàr. Âgy van ez? Nos, Wesley èzenete
käzelebb volt a Bibliàhoz mint Lutherá. Ti tudjàtok azt. Âgy
van ez? Mik azok a kis kalàszok most? Az tehàt Wesley-àn,
Metodista, Nazaránus, Zaràndok Szentság, Egyesèlt
Testváriság, mindazok a megszentelådás alatt. Ás mi jätt
abbãl elå azutàn? Az, vágezetèl, mit tett az? Szervezett,
meghalt!

345 Ami abbãl kijätt az a Pènkäsdiek voltak. Te azt mondod,
“Ãh, testvár!”

346 Most tiszteletteljesen, ás án ezt isteni szeretettel mondom.
Ás a Hatalmas Atya Akirål áppen a kezdetben mondtam
nektek hogy jelen van itt, mindenètt jelenvalã. Ha án ezt
sártáskánt mondom, akkor Å meg fog âtálni engem. Ha án ezt
igazsàgon keresztèl mondom, Å meg fog àldani engem. Å
engedi, hogy meglàssàtok Azt, hogyha ti az Áletre vagytok
elrendelve.
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347 Amikor az elså kicsi bçzaszam elåjän a bçza szàràbãl, az
teljesen çgy náz ki mint a szem. Igaz ez? De mi az? Az nem a
szem. Ez a Màtá 24:24, “annyira käzel van hogy becsapnà mág a
vàlasztottakat is ha lehetságes lenne.” Figyeljátek meg, az
áppen çgy náz ki mint a szem. De szakâtsd le azt ás èlj le,
vegyál egy mikroszkãp èveget ás kezd el kibontani azt. Az csak
a hèvely a gabonaszemen, vagy a hèvely a bçzàn. Az csupàn
vádelmezi azt, de az áppen çgy náz ki mint a szem. Most
hànyan tudjàk hogy ez az igazsàg, felemelitek a kezeteket?
Biztosan. De ez a hèvely.
348 Most, Pènkäsdi testvárek, ne ártsetek fálre, de ez az
Igazsàg. Ti nem szegèlhettek ellene a termászetnek. Ás a
termászet kijelenti Istent mindenben, annak Alkotãjàt.
349 Most názzátek meg azt a hèvelyt. Az çgy náz ki^Mit
tesznek åk? Nyelveken beszálnek. Áppen çgy cselekesznek mint
azok is Pènkäsdkor. De ha felvàgod azt, vedd azt a kicsi dolgot
ás hçzd azt vissza, sok kis hèvely van abban. Ás ha
visszahçzod làtni fogod egászen hàtul annak vágán, nos neked
egy jã nagyâtãra van szèkságed ahhoz, názz vissza oda. Van egy
kicsi ici-pici règy a bçzaszembål amely fejlådik, az a valãdi
dolog. Ez egy hordozã. Miárt? Azt a gabonaszemet meg kell
vádeni. Az harmãniàban mækädik, de az azárt van hogy a
bçzaszemet vádje. Most ahol a bçzaszem elåjän a fäldbål, a
Lutherànusokon keresztèl, azokon a gyèlekezeteken keresztèl,
Wesley-n keresztèl ás ott keresztèl, kint a kalàszokon
keresztèl, ás most le a hèvelybe. Most az egyszeræen
täkáletesnek làtszik. Nem csoda, hogy Jázus azt mondta, “Az
becsapnà mág a vàlasztottakat is ha lehetságes lenne.” Áppen
çgy náz ki mint a bçzaszem, áppen ahol a bçzaszemnek kell
lenni, de mi tärtánt? Az ugyanazt a dolgot tette mint a täbbi
annak elåtte, szervezett! Mi lett az? Egy hordozã.
350 Most a napokban amelyben mi álènk, ás akàrmelyik
tärtánász itt tudja hogy bàrmely ábredás kärèlbelèl hàrom ávig
tart, ás azutàn abbãl az ábredásbål egy szervezet jän ki.
Testvár, testvárnå, ebben a nagy tizenät-áves ábredásben
amelyben áltem, kivàltsàgom volt hogy veletek áljem, egy
szervezet sem jätt ki ebbål. Nincs täbb szervezet. Nem is fog
lenni. Ez az utolsã. Most, a Pènkäsdinek ott kellett lenni hogy
megvádje ezt. Hovà mehettènk volna egy ilyen Èzenettel, ha
nem lett volna egy Pènkäsdi aki higgye ezt? Most menj vissza
az Ohio Folyãhoz, 1933-ban. Làtjàtok?
351 Bocsàssàtok meg ezt, de akarom, hogy tudjàtok az
Igazsàgot. Ás nekem nincs sok idåm màr hàtra, tudjàtok azt,
ätvenät áves vagyok. De ezek a kazettàk álni fognak amikor án
eltàvoztam, ás ti làtni fogjàtok, hogy vajon ez helyes, vagy nem,
hogy án egy igaz szolga vagyok vagy egy hamis prãfáta. Án
soha nem mondtam nektek semmit csak ami megtärtánt, âgy ez
is meg fog tärtánni.
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352 Ez egy hordozã. Az kell hogy legyen. De amikor az a bçza
elkezd nävekedni, mint a gyèlekezet elåszär egy hordozãja volt
Jázusnak, de amikor Å elkezdte megmondani nekik az Isten
Igazsàgàt, åk elkèlänèltek Tåle. Most mi tärtánik? Nincs
egyèttmækädás. Miárt? Annak azon mãdon kell lennie, âgy
annak a bçzànak magàt le kell fektetnie a nap elá, n-a-p, ás âgy
a szellemi bçzànak le kell fekèdnie a F-i-ç elått, hogy az az
Igánek egy arany gabonaszemává vàljon, làtjàtok, Igává vàljon,
Isten testtá vàljon, igazolva. A^ “Aki hisz Ánbennem, azokat
a munkàkat amelyeket Án teszek, Å is tenni fogja.” A
gyèlekezet, amely az Ige àltal ál, helyesen, nem szervezeten
keresztèl, hanem az Ige Jelenlátáben, a Fiç, az vàlik (mivá?)
egy ugyanolyan Igává amely lement Pènkäsd Napjàn.
353 Most, nem a Malakiàs 4 tanâtja nekènk, hogy mielått az Çr
nagy ás fálelmetes napja eljän, ez meg fog tärtánni? Hànyan
tudjàk azt? “Ás Å helyreàllâtja a gyermekek szâvát az
atyàkhoz,” âgy van, “az eredeti pènkäsdi atyàk Hitát.”
354 “Ás azon a napon,” Lukàcs 17:20, azt hiszem ez az, Jázus
azt mondta, “amikor az ember Fia megjelenik,” nem ember.
“Az ember Fia,” nem egy szervezet. “Az ember Fia,” az Ige ál
Änmaga ismát az emberek käzätt! Làtjàtok?
355 Az Ige, Änmaga, testtá lett bennetek, ti vagytok a
visszatèkräzáse ennek az ãrànak, az Èzenetnek, annak
visszatèkräzáse. Làtjàtok, ti ismát álitek, álitek az Áletet amely
volt Jázus Krisztusban. Ti a Fiç Jelenlátáben vagytok. Akkor
a^
356 Mi tärtánik azzal? Mi tärtánik azzal a Gyèlekezettel? Vágèl,
hallgassàtok, az a hèvely visszahçzãdik attãl a bçzàtãl, amikor
az kezd megnyilvànulni. Mi tärtánt? Az Álet amely volt a
hèvelyben, kiment a bçzàba. Az Álet nem fog megvàltozni. A
hordozãk vàltoznak, åk felekeznek, làtjàtok, a szàr, a kalàsz, a
hèvely. De a bçza nem tud megvàltozni. Kell hogy legyen egy
szolgàlat, amely egászen pontosan az Igán àll çgy, ahogy Å volt
az Igán, ás ahogy az elså Gyèlekezet volt az Igán, Szellemmel
tältve, Igável tàplàlt; nem felekezettel tàplàlt. Igável tàplàlt!
357 Tehàt ott van a termászet, ás az Isten Igáje. Å az a Kenyár.
“Az ember nem csak kenyár àltal ál, hanem minden Igável
amely Istennek szàjàbãl szàrmazik.”
358 Zàrva most, mielått imàdkozunk. Figyeljetek ide, itt jän az
a dolog, amit mondani akarok.
359 Most annak a hèvelynek vissza kell hçzãdnia attãl a
bçzàtãl, ez Isten elårelàtàsàban van. Hànyan mondhatjàk
“àmen”? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] A hèvelynek
vissza kell hçzãdnia attãl a bçzàtãl, mert beárik most. Az
felemelkedik. Nos, az a hèvely nem árt el odàig, az egy tàmasz
volt, az az Álet egy hordozãja volt, azutàn az Álet kiment abbãl
egyenesen bele a bçzàba. Most, ez az oka.
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360 Hallgassàtok, baràtaim, milyen napban álènk? Nekènk volt
egy tizenätáves ábredásènk. Hànyan mondhatjàk, arra hogy
“àmen”? [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Melyik szervezet
emelkedett fel? Egyik sem. Åk megprãbàltak ràvenni engem,
hogy egy szervezetet csinàljak, azt mondtàk, “Fogsz csinàlni
egy szervezetet, Branham Testvár a te szolgàlatodon? Az
lesz^” Nos, nem án, nem magamrãl beszálek. Án a napnak,
az ãrànak az Èzenetárål beszálek.

361 Ás åk felmentek Kanadàba ás megnyertek egy náhàny
kásåi-esås testvárt. Az egyenesen ott meghalt. Emlákeztek a
kásåi-esåre, ti testvárek? Hovà ment az? Hovà ment bàrmi
màs? De mit csinàlt a szervezet abbãl? Milliãkat megtárâtett,
ás rabszolgàkat csinàltak belålèk, az å hitvallomàsaik
szàmàra, meggazdagodtak, ás ápâtettek milliã ás milliàrd
dollàros ápèleteket meg ahhoz hasonlã dolgokat, ás azt
mondjàk, “jän az Çr,” prádikàtorokat kèldenek
szeminàriumokba ás dolgokba, ás tanâtsàk åket egy ember-
kászâtette teolãgiàn, mint Luther, Wesley, ás a täbbi
käzèletek. Az egy hèvellyá vàlt.

362 De, hàla Istennek, a bçza tovàbbmegy. Azutàn ha az igaz
az Ige àltal, hogy hol álènk, az igaz a termászet àltal is, az
igazolva van, a bçzaszem, minden mãdon, akkor mennyi van
mág hàtra? Tudjàtok mit? Án hallottam a kombàjnt jänni, a
Vilàg Tanàcsot, å fogja szátvàlasztani azt. Mit tesz å? Lefaragja
rãla a hèvelyt. De Neki van egy elevàtora ami Årà vàr. Å
Hazamegy, a reggelek egyikán. Ãh, igen. Megártettátek,
mondjàtok “àmen”? [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.]

363 Án tudom, hogy a vilàg nem hiszi ezt. Åk nem hihetik.
Nem^Egyszeræen csak sajnàljàtok åket, mert “Senki nem
jähet kiváve ha az Án Atyàm vonja åt; ás minden amelyet az
Atyàm Nekem adott Hozzàm fog jänni.” Ha az å neve az Álet
Känyváben van, bizonyàra fel fogja ismerni az Igát. Annak fel
kell, ez màr tçl sokàig mutatkozott. Az annyira täkáletesen
igazolva volt, amâg az feltátlen Igazsàg.

364 Nekènk nem lesz täbb szervezetènk, de az ässzes szervezet
egybe fog belemenni. Mire lesz å jã? Megy^Mert mit tesznek
a szalmàval? Megágetik azt. Jázus azt mondta, “Az angyalok
ässzegyæjtik a bçzàt a csærbe.” Ás mi fog tärtánni? “Az
indàkat, ás tarlãt, ás tèskáket, megágetik olthatatlan tæzzel.”
Làtjàtok? Ás mit kell megtenni elåszär? Az angyalok kimennek
ás ässzegyæjtik a konkolyt elåszär. Igaz ez? Làtjàtok, åk
megkätäzik änmagukat egyètt egy hatalmas nagy
szervezetben, täbbá nem lesznek szervezetek.

365 A bçza itt van. Käszänet legyen Istennek, a bçza itt van.
Krisztus itt van. Å bizonyâtsa az Å Igáját, hogy Az Igazsàg. A
bçza itt van, az beárik most, az a Fiç Jelenlátáben fekszik.
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366 Nem minden ember árintheti meg Azt, azok mind
visszahçzãdnak, “Nekènk semmi käzènk Ahhoz.” Nektek meg
kell tenni azt.
367 Ãh, testvár, kerèlj be a bçzàba, hagyd, hogy a te Áleted
amely benned van bejäjjän a bçzàba. Megtennád? Higgy
Istenben. Ne^Csak maradj Istennel. Biztos vagy benne, hogy
meg fogod tenni azt? Mi lenne ha valaki azt mondnà^Engem
nem árdekel.
368 Mint egy tärtánet amelyet egyszer olvastam. Volt egy
doktor, å egy ragyogã ember volt, ás szerette a szegány
embereket. Ás mindig amikor a szegány nem tudta kifizetni az
å tartozàsàt, tudjàtok, hogy mit csinàlt? Å egyszeræen alàârta
azt piros tintàval, azt mondta, “Neked meg van bocsàtva.”
Vágèl, a doktor meghalt. Ás amikor a doktor meghalt, az å
feleságe gågäs volt. Å màs volt, mint a gyèlekezet ma. Elment
ás elåkerâtette azokat mind. Pert indâtott ellenèk, ás
mindnyàjukat bârãsàg elá dobta, “Ki fogjàtok fizetni ezeket a
szàmlàkat mindenkápp!”
369 De a bârã felvett náhànyat a szàmlàk käzèl, azt mondta,
“Jäjjän ide, asszonyom.” Å azt mondta, “Ez a piros tinta az än
fárjánek az alàâràsa?”

Az asszony azt mondta, “Igen, uram, az.”
370 Azt mondta, “Nincs az orszàgban egy bârãsàg sem amely
pert indâthatna ellenèk. Åk szabadok.”
371 Mondjanak amit akarnak. Å alàârta az Å Âgáját az Å Sajàt
Várável. Nincs semmi amely elveheti tålèk azt, testvár. Mi
szabadok vagyunk.
372 Imàdkozzunk. Biztosan ti^[Egy testvár a gyèlekezetben
ad egy intást. Ères hely a szalagon_Szerk.] Àmen.
373 Most meghajtott fejetekkel. Ha jãl tudom, valaki
felemelkedett käzèlèk, a kiràlynak napjaiban, ás adott egy
prãfáciàt, hogy hol fognak talàlkozni az ellensággel ás
elpusztâtjàk åket. Most, ha jãl tudom, egyetlen hely van ahol
talàlkozhattok a ti ellenságetekkel, ez az Igánál van. Ez az ahol
å megprãbàl talàlkozni veletek. Talàlkozzatok åvele az IGY
SZÃL AZ ÇR-ral.
374 Hànyan vannak itt, meghajtott fejjel, (most nagyon käzel
van a dálhez, nincs idåm egy oltàrhoz hâvàs szàmàra hanem
csak erre) felemelnátek a kezeteket, meghajtott fejjel, bezàrt
szemetekkel, “Án egy rász akarok lenni Belåle. Magamat Hozzà
akarom kapcsolni ás az Å Igájáhez. Nem szàmât mi jän vagy
megy, mit mond a vilàg, án egy rász akarok lenni Belåle,”
emeld fel a kezed ás mondd, “Án akarom”? Isten àldjon meg
benneteket. Szàzszàzalák, azt hiszem.
375 Meghajtott fejetekkel, mialatt gondolkodunk, halkan
dçdoljuk ezt a kis áneket most. Mindenki imàdkozva.
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Àldott legyen a kätál amely ässzekäti (ez az Ige)
A mi szâveinket Keresztány szeretetben;
A rokon ártelem käzässáge
Olyan mint az Fent. (“Çgy mint Án ás az Án

Atyàm egyek vagyunk, ti is egyek vagytok
Åvele.”)

Amikor elvàlunk,
Az nekènk egy belså fàjdalmat ad;
De mágis szâvben ässze leszènk kätve,
Ás remáljèk, hogy çjra talàlkozunk.

376 A kävetkezå szombat reggel Flagstaff, Arizonàban leszènk,
ha az Çr akarja, remálem, hogy çjra talàlkozok veletek.
Szeretitek Åt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
377 Most egyszeræen âgy hagyom ezt, làtjàtok. A Biblia azt
mondta, “Akik hittek Åbenne, ás ahànyan elfogadtàk az Igát.”
Làtjàtok? Án nem mondhatom, hogy ki az vagy ki nem az, az
tåletek fègg. De ha fenntartotok valami kis hitvallàst, valaki
käzèletek, Metodistàk, Baptistàk, vagy Pènkäsdiek, vagy
akàrmi lehettek is, akik valamit fenntartotok ellentátben azzal
az Igável, kárlek, kedves nápem, forduljatok el attãl, ma.
Megtennátek? Forduljatok el attãl, ás forduljatok Hozzà. Ne
engedjátek, hogy az Ige valaha is megtärjän benneteket
Krisztus käzässágátål. Az Å Szelleme adja meg ezt.
378 Atyàm, Istenem, ezek az emberek itt èltek egy hosszç ideig.
Ez engem arra az idåre emlákeztet amikor Pàl, prádikàlt
ugyanezen a vonalon, az az Evangálium volt, åk egász ájszaka
hosszan èletek ás hallgattàk åt, egy fiatalember kiesett az
ablakbãl ás meghalt. Pàl odament ás testát ràtette a
fiatalemberre, ás azt mondta, “Az álet visszajätt åbelá.” Most,
Atyàm, van itt beteg ás szenvedå, vannak akiknek szèkságèk
van imàra a testèk gyãgyulàsàárt. Imàdkozom, Kedves
Istenem, ne vàrjanak a kävetkezå ässzejävetelig. Nekik nem
kell vàrniuk egy màsik ässzejävetelig sem. Az Ige mindig itt
van, amely Krisztus. Imàdkozom hogy Te gyãgyâtsd meg
mindnyàjukat. Legyen mindegyikèk täkáletesen egászságes,
Istenem. Add meg ezt. Àldd meg åket, a fàradozàsaikat. Åk
nem èltek volna itt, Uram, nem hallgattàk volna Ezt, ha åk
nem hitták volna Ezt. Most, Uram, felemelták kezeiket, åk
hiszik Ezt, most fogadjàk Ezt az å szâveikbe, minden lelkász, a
laikusok mindegyike. A bænäs, fogadja Krisztust; a
visszacsçszott jäjjän vissza. Add ezt meg, Atyàm. Ezeket az
àldàsokat kárjèk Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

Szeretem Åt, szeretem Åt.
Å betette az án nevemet oda, sok-sok ávvel ezelått.

^elåbb szeretett engem
S megvàsàrolta az án èdvässágemet
A golgota fàjàn.
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379 Szeretitek Åt? Most mialatt elánekeljèk ezt ismát,
egyszeræen csak nyçljatok keresztèl az asztalon ás ràzzatok
kezet valakivel, mondjàtok, “Kedves zaràndok, ärèläk itt èlni
ma reggel. Án hiszek Krisztusban. Te nem?” Valahogy âgy,
amikor elánekeljèk ismát. “Án^” [Branham Testvár kezet ràz
màsokkal_Szerk.]

Megvàsàrolta az èdvässágemet
A golgota fàjàn.

380 Most, mostantãl, mi vágeztènk a vilàggal? Vágeztènk a
vilàg divatjàval? Ás a^minden ostobasàggal, ás mindez itt
varàzslat, ás az Evangáliumot váve egy kereskedelmi dolgot
csinàlva abbãl, ás_ás vágeztènk azzal? Ugye? Csak adjàtok
nekem Jázust, ez minden amit án akarok. “Ismerni, Åt az
Áletet, ismerni Åt.” Án szeretem Åt. Szeretitek Åt? [Gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Ãh, hogy mennyire szeretjèk Åt!

381 Most àtadom a szolgàlatot Carl Testvárnek, nem tudom,
hogy mi màst fog å mág tenni.

382 Isten àldjon meg benneteket. Ás remálem, hogy làtlak
benneteket ismát a kävetkezå vasàrnap, ás ha nem
làthatlak^vagy kävetkezå szombaton. Ha akkor nem làtlak,
làtlak titeket Tucson-ban. Ha akkor sem, akkor talàlkozunk itt
ismát tizenhetedikán. Ha akkor sem, akkor talàlkozni fogunk a
Dicsåságben. Àmen.

383 Carl Testvár most, án nem tudom hogy å mit akar tenni
áppen most, Williams Testvár. `
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