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Az Ellentmondás Magja

` Ma este án egy rävid szäveg szàmàra, illetve egy rävid
felolvasàs szàmàra a Szent Màtá 13:24-30-at vàlasztottam,

ha az Çr is çgy akarja, hogy megadja nekènk ennek az
ässzefèggását is. Ás azutàn án_án szintán olvasni akarok a 36-
40-ig,csak egy pàr percen belèl. Nos, a Szent Màtá 13. fejezete,
ás elkezdjèk a Szent Màtá 13. fejezetánek 24. versável.
Figyelmesen hallgassàtok az Ige felolvasàsàt. Az án szavaim
hibàznak, de az Ävá nem.

A mennynek kiràlysàga hasonlã ahhoz az emberhez,
aki jã magot vetett az å szàntãfäldjábe:

De mialatt å aludt, eljätt az å ellenságe ás konkolyt
vetett a bçza käzá, majd elment az å çtjàra.

De akikor felnävekedett a vetás ás gyèmälcsät
termett, akkor megjelent a konkoly is.

A gazda szolgài pedig elåàllvàn ezt mondtàk náki:
Uram, hàt nem tiszta magot vetettál-e a te fäldedbe?
Honnan van azárt benne a konkoly?

Å pedig monda nákik: Valamely ellenság cselekedte
azt. Ás a szolgàk pedig mondànak náki: Akarod-á
tehàt, hogy elmenván^ässzeszedjèk azokat?

De Å azt mondta: Nem, mert amikor ässzeszeditek a
konkolyt, azzal egyètt netalàn a bçzàt is
kisszaggatjàtok.

Hagyjàtok, hogy egyètt nåjän mind a kettå az
aratàsig: ás az aratàs ideján elkèldäm az aratãkat ezt
mondva: Szedjátek ässze elåszär a konkolyt, ás
kässátek kávákbe, hogy megágessátek: de a bçzàt
takarâtsàtok az án csærämbe.

2 Ászrevettátek, hogy “Elåszär gyæjtsátek ässze a konkolyt,
ás kässátek ässze åket”? Nos, amikor ezt olvastam, akkor
valami furcsa jätt hozzàm, mialatt ott èltem a Catalina
Hegyság teteján imàban a mçltkori están. Ás akkor azt
gondoltam, honnan vehetnák egy olyan szãt, melyet
hasznàlhatnák arra, amirål ma este beszálni akarok?

3 Ás lementem ás megtalàltam az ellentmondàs szãt, âgy
vettem a szãtàrat, ás megkerestem, hogy mit jelent az
ellentmondàs szã. Ás ennek az a jelentáse, hogy
“kèlänbäzåságet vetni,” illetve_illetve “ellentátesnek lenni;”
ahogy Webster mondja, “kèlänbäzåságet, valami eltáråt vetni,”
illetve “ellentátesnek lenni azzal, amely màr volt.” Igy án arra
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gondoltam, hogy a ma esti beszádet án çgy neveznám, hogy: Az
Ellentmondàs Magja. Ás bâzom benne hogy az Çr megàldja az
Å Igáját most amikor megkäzelâtjèk Azt.
4 Ás azt is tudjuk, hogy az Çr ártelmezte a 36. verstål a 43-ig
azt, ahogy ezek a magok ártek. Ás mialatt mi ennál vagyunk,
olvassuk csak el a 36. verstål a 43. versig is.

Ás amikor Jázus elkèldte a sokasàgot, akkor bement
a hàzba: az Å tanâtvànyai pedig odajättek Hozzà ás ezt
mondtàk, Magyaràzd meg nekènk a szàntãfäld
konkolyànak a páldàzatàt.

Ás Å âgy vàlaszolt ás ezt mondta nekik, Aki a jã
magokat veti, Å az embernek Fia;

A szàntãfäld pedig a vilàg; a jã magok a kiràlysàg
gyermekei: de a konkoly a gonosznak a gyermekei;

Az ellenság, aki azokat vetette, az ärdäg; az aratàs a
vilàg váge; az aratãk pedig az angyalok.

Amikápen a konkoly ässzegyæjttetik ás megágettetik
tæzben; âgy lesz ez ennek a vilàgnak a vágán.

Az embernek Fia el fogja kèldeni az Å angyalait, ás
azok ässze fogjàk gyæjteni az Å kiràlysàgàbãl
mindazokat a dolgokat, melyek megbotrànkoztatnak,
ás azokat, amelyek gonoszsàgot cselekednek;

Ás bedobjàk åket egy tæzbe, a tèzes kemencábe: ás
ott sâràs, jajgatàs ás fogaknak csikorgatàsa lesz.

Akkor pedig az igazak vilàgâtani fognak mint a nap,
az å Atyjuk kiràlysàgàban. Akinek van fèle^hallja
meg.

5 Ez Jázus Maga adja meg a páldàzat magyaràzatàt, ezárt,
azutàn mi tudjuk, hogy mit jelent a magyaràzat. Ás most
amikor megkäzelâtjèk ezt, a magoknak ezt a vetását_ás az
aratàst, most Å magyaràzza ezt. Ás azutàn án hiszem, hogy
Jázus ezt a páldàzatot az Å napjaiban szãlta, de annak
jelentáse a vilàg vágáre szãlt, illetve a korok vágáre, amely ez a
nap. Ás án azt hiszem, hogy ez a kis szäveg ma este nagyon
megfelelå arra az ãràra, amelyben álènk, mert Jázus
hatàrozottan azt mondta itt, hogy “az ässzegyæjtás ennek a
vilàgnak a vágán lesz,” ez pedig az, amikor a vág lesz; a bçza
ässzegyæjtáse, valamint a konkoly ässzegyæjtáse ás megágetáse,
majd a bçzànak bevitele a Kiràlysàgba. Ás án hiszem, hogy az
ilyen mãdon volt.
6 Ás egy màsik Iràshely is elvezet engem arra, hogy ezen a
mãdon higgyem, án ezt leârtam ide, a Màtá 24:24, ahol azt
mondta, beszálve a_a helyrål, az ellentmondàs magjàrãl. Jázus
azt mondta, hogy a kettå annyira hasonlã lesz egymàshoz, hogy
mág magukat a Vàlasztottakat is becsapnà, ha lehetságes
lenne. Majdnem pontosan ugyanolyan.
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7 Egy màsik hely a Szent Iràsban, ahol meg van ârva, hogy az
eså esik az igazakra ás a hamisakra is.

8 Emlákszem az án elså megtapasztalàsomra, amikor a
Pènkäsdi emberek käzá mentem. Az Indiana àllambeli
Mishawakàban voltam. Ás egy nagy ässzejävetelen voltam,
ahol a csarnok hasonlã volt ehhez, ás ott jätt ässze Ászak ás
Dál. A faji elkèlänâtettság napjai miatt nekik ott fent kellett
ässzejännièk. Åk a Pènkäsdi testvárek kát nagy rendjáhez
tartoztak. Elåtte án mág soha nem hallottam rãluk, ás nem
talàlkoztam velèk. Ez volt az elså alkalom, amikor nyelveken
szãlàst hallottam. Ás az ässzejävetelen a sor vágán^Mivel án
nem voltam a tagjuk, án csupàn egy fiatal baptista lelkász
voltam, âgy egászen hàtul èltem. Ás emlákszem az elså
alkalomra, amikor valakit nyelveken szãlni hallottam, mág azt
sem tudtam, hogy_hogy mi volt az az egász. Ás azutàn az a kát
fárfi, fåleg, akik eläl èltek, az egyik elkezdtett beszálni
nyelveken, a màsik pedig magyaràzta azt amit az elså mondott.
Hàt, án egybål elkezdtem tanulmànyozni a Bibliàmat olyan
eråsen, ahogyan csak tudtam, akkor ott, majd ràjãttem, hogy
az a Szentâràs szerint valã volt. Ez pontosan az, amit a
Szentâràs, a Szent Szellem tenni fog.

9 Nos, kärèlbelèl egy nappal ezutàn^Aznap este a szâvem
nagyon fel volt zaklatva. Egy bçzamezån aludtam. Nem volt
elág pánzem arra, hogy egy_egy_egy àgyhoz jussak, csupàn
arra volt elegendå pánzem, hogy hazaárjek, ás vettem náhàny
pàr napos fànkot, illetve zsemle volt az, reggelire. Engem
ugyan meghâvtak hogy egyètt egyek velèk, de nem volt annyi
pánzem, hogy adakozzak. Azokban a napokban 1933-ban,
gazdasàgi vàlsàg volt, ás âgy nagyon neház volt_volt a helyzet.
Igy azutàn azt gondoltam, “Akkor hàt án^ Nem akarok velèk
enni, de akarom tudni, hogy mi van nekik. Nekik van valami,
ami nekem nincs meg.”

10 Igy azon a reggelen án^åk felkártek engem, “Minden
lelkász jäjjän az emelványre ás mutatkozzon be, hogy ki å ás
honnan jätt.”

11 Hàt án_án csak azt mondtam, “William Branham
evangálista, Jeffersonville,” aztàn leèltem. Nos, abban az
idåben án voltam a legfiatalabb lelkász az emelványen. A
kävetkezå napon pedig felhâvtak engem az emelványre, hogy
beszáljek. S azutàn hogy beszáltem, hàt nekènk egy nagyszeræ
alkalmunk volt, ás án elkezdtem talàlkozni kèlänbäzå
emberekkel, akik meghâvtak engem az å gyèlekezetèkbe.
Miutàn pedig åk^
12 Azutàn pedig án azt gondoltam, “Bàrcsak megtudnàm,
hogy hol van az a kát få ember, akik nyelveken szãltak ás
magyaràztàk!” Az ágetett engem a szâvemben, annyira akartam
azt. Nos, ahogy án mondtam nektek a kezdetben, hogy egy kis
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ajàndák, amit ti vesztek elå. Tudjàtok, hogy az ajàndákok ás
elhâvàsok megtárás nálkèl vannak, neked megvannak azok
egász áletedben, làtjàtok, te azokkal szèletsz, ha azok Istennek
az ajàndákai. Igy án mindig, miãta csak egy kicsiny pici baba
voltam, ez mindig megtärtánt velem, azok az emberek akik
egász áletemben ismernek engem, tudjàk, hogy ez igaz. Nos, ha
án azt gondoltam^Án akkor nem tudtam, hogy mi volt az,
hogy làtomàsnak hâvjàk, án egyszeræen nem tudtam, hogy mi
az. De án azt gondoltam, “Bàrcsak beszálhetnák velèk!” Nos,
ás az a szellem amely az ápèletben volt, çgy árzådätt, mint ami
valãban Istennek a Szelleme.
13 Igy án_án beszáltem az egyikèkkel, ás feltettem neki egy
pàr kárdást, ás å egy igazàn valãdi Keresztány volt. Semmi
kátság nem volt affelål, az az ember egy valãdi hâvå volt. Ás a
kävetkezå ember, amikor beszáltem vele, ha màr talàlkoztam
halaha egy kápmutatãval, akkor å az egyikèk volt. Az az ember
valãjàban^A feleságe egy szåke hajç asszony volt, ás neki
pedig gyermekei voltak egy^kát gyermeke volt egy fekete
hajç asszonnyal. Ás án azt gondoltam, “Hàt akkor most mi
van? Itt van ez, ás án_án teljesen ässze vagyok zavarva. Án egy
fundamentalista vagyok; annak az Igáben kell lenni, vagy
màskápp nem helyes. Ás itt van az a Szellem, ás az egyikrål
kiderèlt mindannak megfelelåen amit án tudok, hogy valãdi; a
màsik pedig egyàltalàn nem volt jã; a Szellem pedig
mindkettåjèkre ràszàllt. Most hogyan lehet ez?” Ez zavarba
ejtett engem.
14 Kát ávvel kásåbb imàdkoztam egy barlangban, ahovà
imàdkozni jàrtam. Poros lettem a barlangban, majd egy dálutàn
kisátàltam ás letettem a Bibliàmat egy fatärzsre, ás a szál
kinyitotta azt a Zsidã levál 6. rászánál. Amely azt mondta, hogy
az utolsã napokban milyen lesz az, ha mi elesènk az Igazsàgtãl
ás çjra megçjâtjuk magunkat bænbànatra, akkor nincs màr täbb
bænárt valã àldozat, ás hogy mikánt van a tävisekkel ás
tèskákkel, melyek käzel vannak a visszautasâtàshoz, ás
amelyeknek váge a megágetás; de az eså gyakran jän a fäldre,
hogy megäntäzze azt, ás hogy mævelje azt; de a tävisek ás a
tèskák vissza lesznek utasâtva, a bçza azonban ässze lesz
gyæjtve. Ás án azt gondoltam, “Hàt ez biztosan csak a szál, amely
tärtánetesen erre a helyre fçjta a lapokat.” Nos, án egyszeræen
çjra letettem a Bibliàt. Ás azt gondoltam, “Hàt most án
egyszeræen^” Ás çjra jätt a szál ás kinyitotta Azt. Ás ez
hàromszor tärtánt. Ás án azt gondoltam, “Hàt, most ez furcsa.”
15 Ás azutàn amint án felàlltam, ezt gondoltam, “Uram, miárt
nyitottad ki a Bibliàt szàmomra, hogy án ezt elolvassam^
amikor án ahhoz ártem ahol, ‘tèskák ás tävisek, melyek käzel
vannak a visszautasâtàshoz, melyeknek váge a megágetás’?” Azt
gondoltam, “Nos, miárt nyitnàd ki ezt szàmomra ott?” Ás
amint àtnáztem amoda^
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16 Nos, ezek a valãdi làtomàsok análkèl jännek, hogy
bàrmely sebesságre ràkapcsolnák. Ez egyszeræen Isten.
Làtjàtok? Odanáztem ás làttam egy fäldet, amely kitàrult
elåttem, ás làttam, hogy az egász fel volt boronàlva. Ott volt
egy fárfi fehárbe ältäzve, ás kärbejàrt bçzàt vetve. Ás utàna
elhaladt a fäld gärbèletán; elåbukkant egy fárfi, aki
borzalmasan názett ki ás feketábe volt ältäzve, ás å az egászre
gyom magokat vetett. Mindkát fajta mag egyètt jätt fel. Ás
amikor az megtärtánt, akkor mind a kettå megszomjazott,
mert esåre volt szèkság. Ás mindegyik çgy názett ki, mintha
imàdkoznànak kis fejèket meghajtva, “Urunk, kèldd az esåt,
kèldd az esåt.” Ás elárkeztek a nagy felhåk ás az eså
mindkettåre esett. Amikor az megtärtánt, akkor a kis bçza
felugrott ás elkezdte mondani, “Dicsåság az Çrnak! Dicsåság
az Çrnak!” Ás a kis gyom ugyanazon az oldalon szintán
felugrott ás azt mondta, “Dicsåság az Çrnak! Dicsåság az
Çrnak!”
17 Ás akkor a làtomàs meg lett magyaràzva. Az eså esik az
igazra ás az igazsàgtalanra is. Ugyanaz a Szellem leszàllhat
egy ässzejävetelen, ás mindenki ärvendezik benne: a
kápmutatã, a Keresztányek ás mindnyàjan egyètt. Pontosan âgy
van. De mi ez? Az å gyèmälcseik àltal ismertetnek meg.
Làtjàtok? Ez az egyetlen mãdja, ahogy valaha is fel lehet
ismerni.
18 Akkor most làtjàtok, hogy azãta a vad zab, illetve a vad
bçza ás mag náha utànozza a valãdi, hàzi magot olyan
hasonlãan, hogy becsapnà a Vàlasztottakat. Án azt hiszem,
hogy mi abban a korban álènk, amikor ezekrål a dolgokrãl
prádikàlni ás beszálni kell.
19 Figyeljátek meg a 41. versben, hogy ez a kettå szintán
nagyon hasonlã volt, annyira hasonlã az utolsã napokban, hogy
az Çr nem tette^Å nem fègghetett egy bizonyos
gyèlekezettål, hogy az vàlassza el åket, mondjuk, a Metodistàk,
vagy a Baptistàk, vagy hogy a Pènkäsdiek vàlasszàk el åket.
Azt mondta, “Elkèldi az Å angyalait, hogy elvàlasszàk åket.”
Egy angyal eljän, hogy elhozza a szátvàlasztàst, az elkèlänèlást
a helyes ás a helytelen käzätt. Ás azt senki nem teheti meg,
csak az Çr Angyala. Å Az, aki el fogja mondani, hogy ki a
helyes ás ki a helytelen. Isten azt mondta, hogy el fogja kèldeni
az Å angyalait az utolsã idåkben. Nem angyalokat lent itten,
hanem angyalokat az utolsã idåben, ás ässze fogja gyæjteni. Mi
tudjuk, hogy ez most az eljävendå aratàsi idå. Nos, egy angyal
tányleges ártelmezáse “hârnäk.” Ás làtjuk, hogy a hát
gyèlekezetnek hát angyala van, ás most^nem, hanem a
gyèlekezeti korokon àt.
20 Figyeljátek meg, hogy mit mondott az Çr, hogy kik voltak a
magvetåk, ás azt is, hogy mi volt a mag. Egy, a magvetå Å volt,
az Isten Fia, Aki elindult vetni a Magot. Ás mägätte jätt egy
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ellenság, aki az Ärdäg volt, ás az elvetette az ellentmondàs
magjàt a helyes Mag elvetáse utàn. Nos baràtaim, ez tärtánt
minden egyes koron àt miãta nekènk volt egy vilàgunk.
Pontosan. Egászen a kezdettål fogva, ugyanez a dolog
kezdådätt el.

21 Most az Çr ezt mondta, “Istennek a Magja az Isten Igáje.”
Jázus azt mondta egy bizonyos helyen, hogy “Az Ige az egy
Mag.” Ás minden mag a maga neme szerint fog teremni. Ás
most ha a Keresztány, Istennek a gyermekei, az Orszàg
gyermekei Istennek Magjàvà lettek, akkor nekik Isten Igájánek
kell lennièk, Isten Igáje kinyilvànâtva abban a korban,
amelyben åk álnek, az adott kor megâgárt Magja. Isten megadta
az Å Igáját kezdetben, ás minden kornak megvolt az å Magja,
az å ideje, az å âgáretei.

22 Nos, amikor Noá szânre lápett, å volt Istennek a Magja,
Istennek Igáje arra a korra.

23 Amikor Mãzes eljätt, å nem jähetett Noá èzenetável, mert
az nem mækädätt volna, mert å volt Istennek a Magja abban az
idåben.

24 Aztàn amikor Krisztus eljätt, Å nem jähetett a Noá, vagy
Mãzes koràval; ez az Å ideje volt, a szæzá, hogy foganjon ás
vilàgra hozzon egy Fiçt, ás hogy Å legyen a Messiàs.

25 Nos, mi áltènk Luther koràn àt, Wesley koràn àt (a
Metodista kor,) egászen vágig a korokon àt, ás a Pènkäsdi
koron àt, ás minden kornak adatott az Igánek egy âgárete. Ás
annak a kornak az emberei akik kinyilvànâtjàk a megâgárt Igát,
åk a kor Magja annak megfelelåen, amit Jázus áppen itt
mondott, “Åk a Kiràlysàg gyermekei.” Ez âgy van. A Szent
Szellem megnyilvànulàsa mækädve az Å gyermekein àt, az
adott kor Kiràlysàgànak Magja.

26 Figyeljátek meg, hogy a konkoly az egy ellenság, a Sàtàn
volt, aki kèlänbäzåságet vetett, illetve az_az ellentmondàs
magjàt, å volt az a bænäs aki ezt a borzalmas dolgot tette.
Sàtàn vetette el az å magjàt kezdettål fogva, amikor Isten
elhelyezte az Å emberi lányekbål lávå elså aratàsàt a fäldre.
Àdàm persze addig tudta, hogy volt az igazsàgnak ás a helyes
ás helytelennek egy ismerete, ás å ahhoz mág nem jutott el.

27 De mi felismerjèk, hogy Isten odaadta az Å gyermekeinek
az Å Igáját vádelemèl. Az å^Nekènk nincs màs Vádelmènk,
mint Istennek az Igáje. Ez a mi Vádelmènk. Nincsenek
bombàk, sem menedákek, sem rejtekhelyek, sem Arizonàk vagy
Kaliforniàk, vagy bàrmi màs; csak egyetlen Vádelmènk van, ás
ez az Ige. Ás az Ige testtá lett ás käzättènk lakozott, aki
Krisztus Jázus, Å a mi egyedèli Vádelmènk. Åbenne láván,
biztonsàgban vagyunk.
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28 Egy valãdi hâvånek mág bæn sincs tulajdonâtva. Tudtàtok
ezt? Aki Istentål szèletett, az nem kävet el bænt, nem tud
vátkezni. Làtjàtok? Az mág csak nincs is tulajdonâtva. Nos,
Dàvid azt mondta, “Àldott az az ember, akinek Isten nem
tulajdonât bænt.” Amikor te Krisztusban vagy, akkor nincs
arra vàgyad, hogy vátkezzál. “Az egyszer màr megtisztâtott
imàdãnak nincs täbbá bæntudata,” nem kâvànod azt. Nos, a
vilàg szàmàra te esetleg egy bænäs vagy; de Isten szàmàra nem
vagy az, mert Krisztusban vagy. Hogyan lehetnál egy
bænäsben, amikor te a Bæntelenben vagy, ás Isten csak Åt làtja,
Akiben te vagy?
29 Most ez az aratàsi idå. Kezdetben amikor Isten elvetette az
Å Magjàt a fäldre ás beleadta azt az Å gyermekeinek, az Å
csalàdjànak szâvábe, hogy megtartsàk azt az Igát, az volt az å
egyedèli Vádelmèk, megtartsàk azt az Igát! Akkor itt eljätt az
ellenság ás àttärte a Sorompãt çgy, hogy elvetette az
ellentmondàs magjàt, amely ellentátes volt Istennek az
Igájável. Ha az ellentmondàs volt kezdetben, akkor mág mindig
az! Bàrmi, ami bàrmit hozzàtesz Istennek Igájáhez, az mág
mindig az ellentmondàs magja! Engem nem árdekel, hogy
honnan jän, akàr szervezettål, akàr katonai forràsbãl, akàr
politikai eråktål, de bàrmi ami ellentátes az Isten Igájável az az
ellentmondàs magja!
30 Amikor egy ember felàll ás azt mondja, hogy å egy
Evangáliumi prádikàtor, ás azt mondja, hogy “a csodàk ideje
elmçlt”, akkor ez az ellentmondàs magja. Amikor egy ember
felàll ás azt mondja, hogy å egy lelkász, vagy egy gyèlekezetnek
a pàsztora valahol, ás å nem hiszi azt, hogy Jázus Krisztus
ugyanaz minden rászletben (a fizikai test kivátelável), ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká, akkor az az ellentmondàsnak a
magja. Amikor å azt mondja, hogy “a csodàk ás az apostoli kor
elmçlt,” akkor ez az ellentmondàs magja. Amikor åk azt
mondjàk, hogy “Nincs olyan dolog, mint az Isteni gyãgyâtàs,”
akkor ez az ellentmondàsnak a magja. Ás a vilàg tele van ezzel.
Ez kiszorâtja ás elfojtja a bçzàt.
31 Felismerjèk azt, hogy az ellentmondàs magjànak elså
magvetåje “Ärdägnek” volt bályegezve, ás mi tudjuk hogy az a
Teremtás Känyvánek elså rászáben volt. Most felismerjèk, hogy
ideàt is a_a Màtá Känyváben a 13. rászben, Jázus mág mindig
çgy bályegez bàrmely ellentmondàst az Å Igájável szemben,
mint mi “az Ärdäg”. Ás ebben az 1956-ben bàrmi, ami
ellentmondàst vet, amely ellentátes Istennek ârott Igájável,
vagy bàrmilyen magànártelmezást tesz Hozzà, az az
ellentmondàs magja. Isten azt nem fogja tisztelni. Nem tudja.
Az nem fog keveredni. Biztos hogy nem fog. Ez olyan, mint a
mustàrmag; az semmi màssal nem fog keveredeni, te azt nem
tudod keresztezni, annak a valãdi dolognak kell lennie. Az
ellentmondàs magja!
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32 Most mi çgy talàljuk, hogy amikor Isten elvetette az Å
Magjàt az Áden Kertjáben, akkor felismerjèk, hogy az
látrehozott egy Àbelt. Amikor azonban Sàtàn elvetette az å
ellentmondàsànak magjàt, akkor az látrehozott egy Kaint. Az
egyik látrehozott egy igazat; a màsik látrehozott egy
igazsàgtalant. Mivel Áva odafigyelt az ellentmondàs beszádáre,
amely ellentátes volt Istennek az Igájável, ás az elkezdte a bæn
labdàjàt gurâtani ott, ás azãta is gurâtja. Ás mi soha nem fogjuk
azt teljesen kiszedni mindaddig, amâg az angyalok el nem
jännek ás kettá nem vàlasztjàk a dolgot, Isten pedig elviszi az
Å gyermekeit a Kiràlysàgba, a konkolyok pedig meg lesznek
ágetve. Figyeljátek meg azt a kát szålåtåt.
33 Bàrcsak täbb idånk lenne erre a támàra, de csak azárt,
hogy árintsèk a csçcspontokat, hogy egyenesen elkezdhessèk a
betegekárt valã imàdsàgot a kävetkezå pàr percen belèl.
34 Figyeljátek, az å magjaik egyètt nävekedtek pontosan çgy,
ahogy Isten mondta itt a 13. rászben a ma esti támànkban
Màtánàl, “Hadd nåjenek egyètt.” Nos, Kain elment a Nod
fäldjáre ás talàlt magànak feleságet ás meghàzasodott; Àbel
pedig meg lett älve, ás Isten feltàmasztotta Sátet hogy
elfoglalja az å helyát. Ás a nemzedákek elkezdtek elåre haladni
a helyes ás a helytelen käzätt. Most mi felismerjèk, hogy åk
ässzegyæltek mindannyian idårål idåre, ás Istennek meg
kellett^Annyira gonosszà vàltak, hogy Istennek el kellett
pusztâtania åket.
35 De vágèl åk megjelentek mindaddig, mâg vágre mind a kát
fajta mag, az ellentmondàs magja ás Istennek a Magja
elådugtàk az å valãdi fejèket ás az Iskariãtes Jçdàsban ás
Jázus Krisztusban vágzådtek. Mert Å volt Istennek a Magja, Å
volt az Isten teremtásánek a kezdete, ás Å nem màs volt, mint
Isten. Ás Iskàriãtes Jçdàs a veszedelem fiakánt szèletett, a
pokolbãl jätt, ás a pokolba tárt vissza. Jázus Krisztus volt
Istennek a Fia, az Istennek kinyilvànâtott Igáje. Iskàriãtes
Jçdàs az å ellentmondàsàban az Ärdäg magja volt, aki
becsapàs vágett jätt a vilàgra; ápp çgy, ahogy å kezdetben volt,
Kain, az å elåzå atyja.
36 Jçdàs csupàn gyèlekezetet jàtszott. Å nem volt igazàn
åszinte, neki tánylegesen nem volt hite (màskápp soha nem
àrulta volna el Jázust). De tudjàtok å elvetette az ellentmondàs
magjàt. Azt gondolta, hogy baràtkozhat a vilàggal, a
mamonnal, ás mág Jázussal is baràtsàgban lehet, de màr tçl
káså volt szàmàra ahhoz, hogy bàrmit is tegyen azzal
kapcsolatban. Amikor a halàl ãràja eljätt, amikor å megtette
azt a gonosz dolgot, akkor å àtlápte az elvàlasztã vonalat az
elåremenetel ás a visszatárás käzätt. Neki tovàbb kellett
mennie azon az çton, amerre ment, mint egy csalã. Å elvetette
az ellentmondàs magjàt, megprãbàlt kegyet talàlni az å
napjainak nagy szervezeteinál, a Farizeusoknàl ás a
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Sadduceusoknàl. Ás arra gondolt, hogy keres magànak egy kis
pánzt ás nápszeræ lesz az emberek käzätt. Hàt ha ez nem
kásztet olyan sok embert ma arra, hogy ellentmondàsba
kerèljän, megprãbàlva embereknál kegyet talàlni! Talàljunk
kegyet Istennál, ás nem embereknál. De ez volt az, amit Jçdàs
tett, amikor azok az ellentmondàsok kiteljesedtek benne.
37 Ás mi tudjuk, hogy Jázus volt az Ige, a Szent Jànos 1.
mondta, “Kezdetben volt az Ige ás az Ige Istennál volt ás Isten
volt az Ige. Ás az Ige testtá lett ás itt käzättènk lakozott.” Azutàn
az Ige az egy Mag, aztàn a Mag testtá lett ás käzättènk lakozott.
38 Ha Jçdàs az ellenságnek ás az ellentmondàsnak magja volt,
akkor az szintán testtá lett, ás käzättènk lakozott az Iskàriãtes
Jçdàs szemályáben. Neki soha nem volt valãdi, valãdi hite.
Neki az volt, amit å gondolt, hogy hit. Van egy olyan dolog,
mint igaz hit; ás egy szinlelt hit.
39 Ás Istennek egy valãdi hite fog hinni Istenben, Isten pedig
az Ige, az soha nem fog semmit hozzàtenni Ahhoz. A Biblia
elmondja nekènk, hogy ha hozzàteszènk egy szãt, vagy
elveszènk belåle egy Szãt, akkor a mi rászènk el lesz váve az
Áletnek Känyvábål, Jelenásek 22:18, az utolsã zàrã rász.
40 Az elså kezdetben, a Biblia elså Känyváben Isten
megmondta nekik, hogy Annak egyetlen Szavàt se szegják meg,
“minden Igát meg kell tartani,’ nekik az Ige àltal kell álnièk. A
Känyv käzepán Jázus eljätt ás elmondta ezt az Å koràban, ás
ezt mondta, “Nem csak kenyárrel ál az ember, hanem minden
Igável, amely_amely Istennek szàjàbãl szàrmazik.” Ás a
Jelenásek zàrã koràban elåre elmondta nekènk, hogy “Aki
elvesz egy Szãt a Känyvbål, vagy hozzàtesz Ahhoz egy szãt,
annak a rásze ki lesz váve az Áletnek Känyvábål.”
41 Ezárt nem lehet semmi àrnyákos, hanem csupàn Istennek a
valãdi, hamisitatlan Igáje! Ezek Istennek a fiai, Istennek a
lànyai, akik nem emberek akaratàtãl, nem kezek ràzàsàtãl, ás
nem a keresztságnek valamilyen formàjàbãl szèlettek; hanem
Istennek a Szellemáben szèlettek a Szent Szellem àltal, ás az
Ige kinyilvànâtja Magàt rajtuk keresztèl. Ez Istennek a valãdi
Magja!
42 Az ellenság gyèlekezethez csatlakozik ás nagyon
ortodoxszà vàlik egy tantátelben, vagy valamiben. De ez
nem^Ez ellentmondàs, mindaz ami beleavatkozik az Isten
Igáje valãdi Igazsàgànak szàrmazàsàba.
43 Ás honnan tudjuk? Mi azt mondjuk, “Nos, neked jogod van
ártelmezni Ezt?” Nem uram! Senkinek nincs joga ártelmezni
Istennek az Igáját. Å az Å Sajàt ártelmezåje. Å megâgári azt,
azutàn megteszi azt, ez annak az ártelmezáse. Amikor Å
megâgárte Azt, utàna Å beteljesâti Azt, ez Annak az
ártelmezáse. Minden ami ellentátes Istennek az Igájável, az
ellentmondàs! Teljessággel!
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44 Most ahogy án mondtam, Jçdàsnak nem volt valãdi hite.
Neki egy szinlelt hite volt. Neki egy_egy olyan hite volt,
amellyel å azt gondolta, hogy az volt az Isten Fia, de å nem
tudta azt, hogy az volt Istennek a Fia. Màskápp å nem tette
volna meg azt. Ás egy olyan ember, aki megalkuszik Istennek
Igájável kapcsolatban, hogy az valãban Igazsàg, akkor annak
egy szinlelet hite van. Istennek egy valãdi szolgàja ragaszkodni
fog az Igáhez.
45 Egy pàr estável ezelått egy bizonyos lelkász Arizonàbãl, egy
nagy ás hâres iskolàbãl itt a vàrosban odajätt hozzàm ás azt
mondta, “Án ki szeretnálek táged igazâtani valamiben,” (án azt
mondtam^) “ha lehetåságed van.”

Azt mondtam, “Ez a legjobb lehetåság, amirål tudok. Gyere
àt.”
46 Ás âgy å àtjätt ás azt mondta, “Branham çr, te
megprãbàlsz^án hiszem, hogy te åszinte ás becsèletes vagy,
de megprãbàlsz a vilàgnak bemutatni egy apostoli Tanâtàst.”
Ás azt mondta, “Az apostoli kor megszènt az apostolokkal.”
47 Án azt mondtam, “Az elså dolog amit án meg szeretnák
kárdezni tåled testvárem az, hogy hiszed hogy Istennek minden
Igáje ihletve van?”

Å azt mondta, “Igen, uram, biztos hogy hiszem.”
48 Án azt mondtam, “Akkor megmutatnàd nekem az Igáben
azt, hogy hol szènt meg az apostoli kor? Most ha memutatod
nekem hogy hol van, akkor án veled fogok hinni.” Ás azt
mondtam, “Az apostoli kor ârãja, az akinál ott voltak a
Kiràlysàgnak kulcsai, Pènkäsd napjàn amikor az apostoli kor
be lett vezetve, åk azt mondtàk, ‘fárfiak ás testvárek, mit
tehetènk, hogy èdväzèljènk?’ Å azt mondta, ‘Tárjetek meg
mindannyian ás keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus
Neváben a bænäk bocsànatàra, ás veszitek a Szent Szellem
ajàndákàt, mert náktek adatott az âgáret ás a ti
gyermekeiteknek, ás azoknak akik tàvol vannak, valakiket
csak elhâv az Çr a mi Istenènk.’ Most hogyan mondhat ellent
Änmagànak az Ige?”

Az ember azt mondta, “Ma este szärnyen meg vagyok
fàzva.”

Án azt mondtam, “Án is azt gondolom.” Làtjàtok?
49 Most mondjàtok meg nekem, Isten mág mindig hâv? Ha
Isten mág mindig hâv, akkor az apostoli kor mág mindig
látezik. Biztosan! Ahànyat csak az Çr a mi Istenènk elhâv,
valaha is hâv, valaha is hâvni fog, amennyit Å hâvni fog, addig
mág mindig lesz az apostoli kor, mert Jázus Krisztus ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká.
50 Nos, mi çgy talàljuk ma, hogy ez az ellentmondàs el lett
vetve minden egyes koron àt. Bàrcsak lehetságes lenne, hogy
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àtvegyèk ezt a kävetkezå tâz, vagy tizenät percben, án
megtennám, de nem lehetságes. Vágig a korokon àt^Mi
mindannyian, a legtäbben olvassuk a Bibliàt. Ás most çgy,
ahogy Jázus mikor jätt, ás Å ott talàlta azt az ellentmondàst, az
ellentátest. Å volt a kinyilvànult Ige, Å volt az Igánek Istentål
valã ártelmezáse, mert azt mondta, “Kutassàtok az Iràsokat,
mert çgy gondoljàtok hogy azokban van Äräk Áletetek, ás azok
tesznek bizonysàgot Rãlam.” Ime itt van. Å_Å volt az Igánek
ártelmezáse. Ás ebben a korban Istennek minden çjjàszèletett
fia ás lànya az Ige ártelmezáse. Ti ârott levelek vagytok,
melyeket minden ember olvas. Igen.
51 Figyeljátek, Å azt mondta, “Hiàba imàdnak åk Engem,
amikor ellentmondàst tanâtanak Tantátelkánt. Hiàba imàdnak
åk Engem, amikor az ellentmondàst tanâtjàk Tantátelkánt,
emberek tanait, emberek rendelkezáseit tanâtjàk çgy, mintha
azok Istennek Igái lennánek, amikor azoknak semmi käzèk
nincs az Isten Igájáhez.”
52 Figyeljátek meg, hogy minden kor látrehoz ilyen termást,
minden kor ezt tette, ás a miánk sem kivátel. Nekènk ugyanaz
a dolog van ás ez egy nagyobb kor, mint az ässzes täbbi korok
egyèttváve, mert ez a vilàg tärtálnelmánek befejezådáse. Ez a
legnagyobb ellentmondàs, amely valaha is volt a fäldän, ez ma
a fäld szânán van. A täbbi korokban az ellentmondàs elvonta
åket az igaz ás álå Istentål a bàlvànyokhoz. Ma, Jázus azt
mondta a Màtá 24:24-ben, hogy annyira hasonlã lesz, hogy mág
magukat a Vàlasztottakat is becsapnà ha lehetságes lenne.
Ellentmondàsrãl beszálve! Ãh, ez annyira ravasz. Sàtàn az
emberek käzätt van ás egyszeræen egy olyan teolãgus, egy
Teolãgiai Doktor, aki az Igát majdnem täkáletesen tudja
tanâtani. Jázus mondta ezt. De csak figyeljátek åt, mert valahol
ott lesz. Azt mondta, “Hàt, ez nem erre volt.” De igen, erre is,
làtjàtok, mert Isten azt mondta, hogy igen.
53 Názzátek meg hogy mit csinàlt. Ugyanez az ellentmondàs
hozta el Isten haragjàt Noának napjaira, amikor Isten kikèldte
az Å prãfátàjàt ás çgy prádikàlt mint egy lobogã tæz, az
embereket bænbànatra hâvta, majd vâzbefojtotta az
ellentmondàst. Azutàn mit csinàlt Sàtàn? Azonnal jätt mägätte
Kàmban, ás elkezdte azt çjra vetni. Ez pontosan âgy van.
54 Azutàn megárkezett Mãzes, a nagy prãfáta, hogy kihozza
Izràel gyermekeit a pusztàbãl. Mi tärtánt? Mãzes, Istennek a
nagy prãfátàja elhozta nekik a teljes Igazsàgot, az igazolt
Igazsàgot. Å talàlkozott Istennel. Isten bizonyâtotta, hogy
talàlkozott Vele. Ás ahogy azok az emberek akkor, azok a
papok, akiknek megvoltak az å vallàsaik, szertartàsaik, az å
liturgiàik meg minden, de Mãzes çgy àllt ott, mint az Ige
ártelmezásánek igazolàsa. Ezt ne felejtsátek el! Mãzes volt
Isten âgáretánek az ártelmezáse. Az Çr azt mondta, hogy Mãzes
meg fogja azt tenni; Mãzes volt Istennek az ártelmezáse.
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55 Mi tärtánt? A gyèlekezet áppen megindult kifelá
Egyiptombãl, egy pàr napja gyalogoltak, ás mi tärtánt? Sàtàn
elárkezett az å ellentmondàsàval a szemályben, a màsodik
Kainban, aki Bàlàm volt, ás å elvetette käzättèk az
ellentmondàst. Mi tudjuk, hogy ez âgy van. Ez a Bàlàm,
Bàlàmnak a tanâtàsa, hogy “mi mind ugyanolyanok vagyunk,
mi ugyanazt az Istent szolgàljuk, akit ti is,” fundamentàlisan å
helyes volt, mert å azt az àldozatot mutatta be, amit Isten
adott; hát bakot, hát tulkot ás hát oltàron, ás ugyanahhoz az
Istenhez imàdkozott ugyanolyan täkáletesen, amint Mãzes is
tette lent a pusztàban, ápp pontosan ugyançgy. De åk nem
ugyanolyanok voltak! Ezek elårevetâtetták nekènk azt, ami
meg fog tärtánni. Ime itt volt çjra Kain kinyilvànâtva a_a
Bàlàmnak a szemályáben. Ás ott volt Isten kinyilvànâtva
Mãzesnek a szemályáben, ás Isten ártelmezte az Å Beszádeit
egy emberi lányen keresztèl, ismertette Änmagàt, az Å âgáretát
egy emberi lányen keresztèl. Ás az ellentmondàs feltàmadt.
56 Çgy tette ezt Jçdàsnak az idejáben is, ahol å eljätt az å
ellentmondàsàval.
57 Ás emlákezzetek arra, hogy ez a bæn, melyet azok az
emberek elhittek, hogy “mi ugyanolyanok vagyunk, mi
ugyanazt az Istent imàdjuk, nekènk mindnyàjunknak
ugyanahhoz a gyèlekezethez kellene tartozni, nekènk
ugyanolyan embereknek kellene lennènk,” ez a bæn soha nem
lett megbocsàtva Izràelnek! Jázus Maga mondta, “Åk
mindannyian halottak!”
58 Åk mindannyian elpusztultak, hàromnak a kivátelável, ás
åk voltak azok, akik kitartottak ás hitták az âgáretet. Amikor
azt mondta a puhàny, “Mi nem tudjuk elfoglalni az orszàgot, ás
az tçl neház szàmunkra” ás âgy tovàbb; Kàleb ás Jãzsuá
lecsendesâtette az embereket, ás azt mondtàk, “Mi täbb mint
kápesek vagyunk arra, hogy elfoglaljuk, mert Isten ezt
megâgárte szàmunkra! Engem nem árdekel, hogy mi az
ellenàllàs!”
59 Ás mi mág mindig prádikàlhatjuk az Isteni gyãgyulàst, ás a
Szent Szellem keresztságát, ás mág mindig megvan nekènk
Istennek az ereje arra, hogy elvàlasszon bennènket a vilàg
dolgaitãl. Isten mondta ezt! Az apostoli kor soha nem szènt
meg, ás nem fog megszènni, az tovàbbmegy.
60 Igy mi megtalàljuk az ellentmondàsnak azt a rági
magvetåját. Ás emlákezzetek arra, hogy az a bæn soha nem lett
megbocsàtva. Nos, testvárem, ha az akkor soha nem lett
megbocsàtva, akkor mi a helyzet most, amikor a_az ässzes
korok valãdi magja ässzegyælik?
61 Figyeljátek meg azt a nagy dolgot, amit Bàlàm tett, az csak
ment tovàbb ás tovàbb, mâg vágèl Iskàriãtes Jçdàsnak, ás
Jázusnak az eljäveteláben vágzådätt. Mi volt az? Jçdàs ás Jázus
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pontosan Kainnak ás Àbelnek kápei voltak. Mert amikáppen
Jçdàs vallàsos volt, çgy Kain is. Kain ápâtett egy oltàrt,
kászâtett egy àldozatot, imàdta Istent, å abban áppen olyan
åszinte volt, mint a màsik. De, làtjàtok, neki arrãl nem volt
kijelentáse, hogy mi az Ige. Å azt gondolta, hogy Àdàm ás Áva
náhàny almàt, vagy valamilyen gyèmälcsät ettek. Ás
Kain^Àbel kijelentás àltal tudta, hogy az helytelen volt; a
vár volt az, ami åket kihozta, ás âgy å egy bàrànyt àldozott.
Isten pedig bizonysàgot tett arrãl, hogy az å àldozata helyes
volt. Akkor å fáltákennyá vàlt ás megprãbàlta megälni az å
testvárát. Ás amikor megälte az å testvárát ugyanazon az
oltàron, amelyen annak àldozata is meg halt, az a bàràny az
oltàron halt meg, çgy Iskàriãtes Jçdàs is az Isten oltàràn àrulta
el Jázus Krisztust, ás ugyançgy älte meg Åt, amint Kain is
Àbelt. Mert, Kain volt az ellentmondàs magja.

62 Ás az volt Bàlàm is, a bárelt prãfáta, az az ember, akinek
jobban kellett volna tudnia. Ás Isten figyelmeztette åt jeleken
ás csodàkon àt, ás mág çgy is, hogy egy äszvár ismeretlen
nyelven beszált, de å ennek ellenáre is ugyançgy tovàbbment.
Å arra szèletett, hogy az ellentmondàs magvetåje legyen.

63 Ás ha Jázus azt jävendälte, hogy ez a kor a valaha látezett
legnagyobb ellentmondàsban fog vágzådni, ez a Laodiczeai
gyèlekezeti kor, a langymeleg, ami kitette Åt a gyèlekezetbål,
akkor hogyan lehetne bàrmi màs ez, mint ellentmondàs!
Biztos, hogy az. Ebben a korban vágzådik.

Ás Kain meg Àbel çjra ott voltak a Golgotàn.

64 Most figyeljátek meg, hogy mihelyt Jázus eltàvozott,
elment a Mennybe, a Szent Szellem vissza lett kèldve. Az volt
a Mag, az Ige Áletet_adãja, ahogy errål tegnap este
beszáltènk. Å az, Aki megelevenâti az Igát. A megelevenâteni
jelentáse, “Áletre kelteni.” A valãdi Szent Szellem csak azt az
Igát kelti Áletre, Amely van. Egy tantátelt nem fog Áletre
kelteni, nem tudja, mert Neki semmi käze a tantátelhez. Ez az
Isten Igájánek Álete, mert Ez Isten. Làtjàtok? Ás Ez
megelevenâti azt a Testet.

65 Most figyeljátek meg, ahogy åk tettek. Aztàn ahogy a Biblia
mondta, ás_ás Jànos beszált az å gyermekeihez, ás azt mondta,
“Kisgyermekeim, hallottatok az antikrisztusrãl, amelynek el
kellett jännie a vilàgba.” mondta “amely màr a vilàgon van ás
az engedetlenság gyermekeiben munkàlkodik.” Nos, ez
kärèlbelèl harminc ávvel a Szent Szellem eljävetele utàn volt.
Mi çgy talàljuk, hogy amikor a Szent Szellem eljätt, a valãdi
Mag, a Mag szàmàra a valãdi Álet-Adã, akkor itt çjra bejän az
ellentmondàs. Ás figyeljátek, az tovàbb ment. Annak^

66 A valãdi Ige igazolva lett, a náhai prãfátàk igazoltàk, hogy
Istennek az Igáje Igaz, ahogy åk lementek. Ha bàrki olvasta
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màr a Niceai Tanàcsot, illetve a Nicea-Elåtti Tanàcsot, annak a
váres politikànak tizenät napjàt, amikor az a csomã rãmai ott
lent be akartak hozni, ás csinàlni egy felekezetet abbãl a
gyèlekezetbål. Prãfátàk árkeztek bàrànybåräkbe ältäzve,
näványeken tàplàlkozva, ás kiàlltak az Igáárt! De mi lett
abbãl? Annak Kainhoz hasonlãnak kellett lennie, annak
Àbelhez hasonlãnak kellett lennie, az egyiknek meg kellett
halnia. Ás bizonyos, hogy meg is halt. Ás az Ige elvesztette az Å
befolyàsàt az emberek käzätt, ás åk mindnyàjan leszavaztàk az
Igaz Igát, ás behoztàk a korai Katolikus egyhàz ellentmondàs
dogmàit. Adtak hozzà egy pàpàt, s adtak hozzà egy pèspäkät,
adtak hozzà ezt, azt ás amazt. Eltàvolâtottàk Páternek a valãdi
igaz jelentását, ás_ás_ás Màriànak is, ás az ässzes täbbinek is;
ás csinàltak bàlvànyokat, ás semmi màst nem csinàltak az
çgynevezett Keresztány vallàsbãl, mint egyszeræen egy pogàny
ceremãniàt. Mi volt az? Az ellentmondàs magja! Ás szerveztek,
szerveztek egy gyèlekezetet elså âzben a fäldän. Mi volt az? Az
ellentmondàsnak magja, amely elkezdett vetni, valamit
hozzàadni, ás elvenni.
67 Ki hallott màr valaha is a Bibliàban arrãl, hogy pánteken
nem eszènk hçst? Ki hallott màr valaha is a Bibliàban bàrmi
olyanrãl, mint fräcskälás, a bemerâtás, alàmerâtás helyett? Ki
hallott màr valaha is olyan dolgokrãl, mint az “Èdväzlágy
Mària”, vagy ilyesvalami? Ki hallott màr valaha is a
Protestànsoknak errål a romlott sèletlenságárål is? A fazák
nem nevezheti a kannàt zsârosnak. Igy van! Egyszeræen ha a
legkisebben bænäs, akkor az egászben is bænäs! Ki hallotta
màr azt, hogy Isten egy szervezettel foglalkozik? Mutassatok
meg nekem egy olyan alkalmat, amikor valaki szervezett ás
áletben is maradt. Åk azonnal meghaltak, ás soha täbbá nem
keltek fel! Itt van az ideje annak, hogy valami tärtánjen, itt
van az ideje, hogy Isten mozduljon. Az megälte a befolyàst az
emberek käzätt.
68 Ugyanez a dolog tärtánt ma is. Megälik a befolyàst, azt
mondjàk, “Ãh, azok a szent hempergåk, azok nullàk.” Ás, hàt,
ez pedig ellentmondàs! Tàlàlkozzatok az Igável szemtål
szembe ás názzátek meg, hogy mi Az, làssàtok meg, hogy Isten
árttelmezi-e az Å Sajàt Igáját. Isten kápes gyermekeket
tàmasztani ezekbål a kävekbål Àbrahàm szàmàra. Àmen.
69 Az Ige alaposan igazolva volt a korai Keresztányek àltal,
ahogy Isten mindenbål megszabadâtotta åket, betegságekbål
is, ás nekik voltak prãfátàik, ás åk szãltak nyelveken,
magyaràztàk ás olyan èzeneteket adtak, amelyek mindenkor
pontosan az igazsàgnak bizonyultak. De az ässzes igazolt
Igável szemben az emberek Azt leszavaztàk, ás helyette
felekezetre szavaztak. Ez az ässzes szervezet anyja.
70 Most mind a kettå teljesen meg van árve. Çjra
szemkápzådni kezdett. Az elhalt, de Luther napjaiban çjra
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viràgzani kezdett amint mi ezt itt az elåzå, reggelivel
egybekätätt èzenetbål tudjuk. Luther napjaiban kiviràgzott.
Most åk mit tettek? Käzvetlenèl azutàn, hogy az a nagy ember
meghalt, åk egy szervezetet csinàltak.
71 Az kiviràgzott. Ás çjra John Wesley napjaiban, amikor az
anglikànok jättek az å äräk biztonsàgrãl meg mindenrål szãlã
tanâtàsukkal ás egy olyan helyre jutottak, amely màr majdnem
univerzalizmus volt, de mi tärtánt? Isten feltàmasztott egy John
Wesley nevezetæ embert ás megsemmisâtette az egász dolgot.
De mihelyt å meghalt, å ás Asbury meg a täbbiek, mi tärtánt?
Szerveztek ás most nektek mindenfále Metodistàitok vannak.
Aztàn jätt egy meg a täbbi, Alexander Campbell, John Smith,
meg mág täbb.
72 Vágezetæl kitärt a Pènkäsd, ahogy mindegyikbål kijätt.
Azutàn mi tärtánt? Åk jãl futottak, mi akadàlyozott meg
benneteket? Egyenesen visszamentek ugyanabba a sàrba,
amelybål kijättek, visszamentetek ugyanabba a pocsolyàba,
visszamentetek az ellentmondàsba hogy szervezetet
csinàljatok, ás nektek meg kellett alkudnotok az Igável. Ás
valahànyszor Isten valamilyen çjat kèldätt, akkor ti nem
tudtàtok azt befogadni. Ez âgy van! Çjra az ellentmondàs! Ás
figyeljátek meg, amint án az egyik nap mondtam, az elså
kicsiny hèvely amely abbãl a gyäkárbål elåjän, felmegy a
levelekbe ás fel a kalàszba, ás azutàn çjra visszamegy a
szàrba ás kijän. A bçzànak az a kis hèvelye majdnem çgy náz
ki, mint maga a mag, ás mi azt gondoltuk, hogy az, amikor
azonban kinyitod, akkor nincs ott egyàltalàn mag. Az a
magnak csupàn a tàmogatãja, hogy azàltal nåjän, de az is
meghal ás az álet egyenesen kimegy belåle ás belemegy a
magba. Figyeljátek meg, hogy âgy nevezik a gyèlekezeteket,
amelyek vetettek^
73 Felismerjèk ma, hogy a mi çgynevezett gyèlekezeteink,
mág a Pènkäsdieink is, melyekbål kijättènk, mert nem
tudtunk megelágedni ás nekènk sajàt csoportot kellett
látrehoznunk. Minden elåjätt, nekènk kellett ez, nekènk
kellett emez, ás nekènk kellett egy màsik csoport is. Ás az
egyik szemály felàllt ás azt mondta, “Az Çr egy fehár felhån
fog jänni.” Egy màsik azt mondja, “Ah-hah, Å egy fehár
lovon fog jänni.” “Rendben van, csinàlunk kát csoportot.”
Làtjàtok, hogy mi ez? Az ellentmondàs vetáse! Amikor Å
eljän, akàrhogyan is, de Å magyaràzza az Å Sajàt Igáját,
amikor eljän. Vàrjunk addig az ideig. Fogjàtok meg
a^Mikäzben azokrãl beszáltek, a napnak Èzenetát meg sem
kapjàtok. Mindig arra mutattok, amit Isten tenni fog, illetve
amit Å tett, ás figyelmen kâvèl hagyjàtok azt, amit tesz. Ez
az, ahogy mi behozzuk az ellentmondàsokat.
74 Most mi felismerjèk, hogy ma a mi gyèlekezeteink, az
ässzes_ässzes gyèlekezetènk a szeleknek vetett ás learatjàk a
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forgãszelet. Nincsenek imaässzejäveteleink, nincsenek olyan
szolgàlataink, melyek voltak. Mi a baj? Mindenre
leeresztettèk a sorompãkat. Názzátek meg, mág a Pènkäsdi
gyèlekezeteink is tele vannak vàgott_hajç asszonyokkal. Ez
nem volt megengedve. Kifestett arcok, kifestett kärmäk,
mindenfále dolog; egy fárfi kimegy ide egy^mint a Rickik ás
âgy tovàbb; hàromszor vagy nágyszer hàzasodva, ás
diakãnusok; ãh micsoda egy ellentmondàs! Ez szenny!
Hogyan csinàljàk åk ezt? Isten nem engedná meg ezt az Å
Gyèlekezetáben, nekik egy szervezetbe kell mennièk, hogy
csinàlhassàk. Valaki fál attãl, hogy valamit mondjon errål,
mert màskápp ki lennánek rçgva a szervezetbål. Istenem,
adjàl nekènk olyan embereket, akik semmi màssal nincsenek
kapcsolatban, csak Istennel ás az Å Igájável, akik errål
elmondjàk az Igazsàgot. Pontosan ez az, amire szèkságènk
van. Mit csinàltunk? Ellentmondàst vetettènk. A szeleknek
vetettènk, ás most aratjuk a forgãszelet.
75 Figyeljátek meg, hogy åk most gyæjtetnek ässze az ágetásre.
Ászrevettátek, hogy Jázus ezt mondta, “Elåszär gyæjtsátek åket
ässze, kässátek ässze ás azutàn tegyátek egy csomãba az ässzes
käteget ás Án el fogom ágetni åket.” Van egy kis käteg amelyet
Metodistànak, Baptistànak, Presbiteriànusnak, Lutherànusnak
hâvnak, åk mindnyàjan ässzegyælnek az Egyhàzak
Vilàgtanàcsàban. Mi ez? “Elåbb åket gyæjtsátek ässze!”
Hallelujah! Ászrevettátek azt, hogy Å elåszär a konkolyt gyæjti
ässze, elkèlänâti åket a bçzàtãl, elvàlsztja åket, “Gyæjtsátek
åket ässze, ás ágessátek meg.” Åk mind meg lesznek ágetve az
Isten âtáleteivel, mert a náp käzá ellentmondàst vetettek, olyan
dolgokat, melyeket åk^Akiknál megvan a kegyesság làtszata
de annak Ereját megtagadjàk, az Igát megtagadjàk csupàn
azárt, hogy fenntartsàk egy olyan dogmànak vallàsos liturgiàit,
melyeket valaki beleinjekciãzott, ás megprãbàljàk belehelyezni
az Isten Igájábe. Ez nem fog mækädni. Ez ellentmondàs.
76 Án ugyançgy kiàltok ma, mint az a nagy prãfáta Àmãs
nagyon rágen, amikor lejätt a vàrosba ás azt mondta, “Án nem
vagyok prãfáta, sem egy prãfátànak a fia. De ha az oroszlàn
ordât, akkor ki ne fálne!” Ás azt mondta, “Amikor Isten szãl,
akkor ki tudna màst tenni, mint prãfátàlni.” Å âtáletet
jävendält arra a namezedákre, âgy szãlvàn, “Az az Isten fog
benneteket elpusztâtani, akirål azt àllâtjàtok, hogy Åt
szolgàljàtok.”
77 Ezt teszitek, ez szalagon van, ás emlákezzetek. Az az Isten,
akirål^Ezek az emberek most, akik az Egyhàzak
Vilàgtanàcsànak mindezeket a nagy termáseit ässzegyæjtik, ás
nektek abba bele kell mennetek. Ti abbãl nem tudtok
kimaradni. Vagy egyánenkánt kijättäk belåle, vagy bele fogtok
menni. Egyàltalàn semmifále käzápçt nem lesz. Ez a fenevad
jele lesz. Senki nem tudott venni, vagy eladni ha nem volt meg
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neki a jel, vagy ha nem volt meg neki az ellentmondàs. Nos,
maradjatok ki abbãl! Gyertek ki belåle! Menekèljetek el tåle!
Maradjatok tàvol tåle! Az az Isten, akirål azt àllâtjàtok hogy Åt
szolgàljàk, fogja åket elpusztâtani. A szeretnek nagy Istene, aki
nem^

Azt mondta, “Hàt Jázus çgy imàdkozott, hogy nekènk
egynek kellene lenni.”
78 Aztàn Å azt is mondta, “Hogyan jàrhattok egyètt, kettå
egyètt, ha nem ártetek egyet?” Azt mondta, “egy,” ahogy Å ás
az Atya Egyek. Ás az Atya volt az Ige ás Å volt a kinyilvànâtott
Ige. Å “Egy” volt az Atyàval, mert Å volt az Isten megâgárt
Igájánek kinyilvànâtàsa. Ás âgy van ez ma is, vagy bàrmely màs
napon. Igen uram. Az Isten Egy. Å azt akarja, hogy mi egyek
legyènk.
79 Hogyan lehet ez egy, a màsik tagadja a szæztål valã
szèletást, emez nem, az tagadja az Isteni gyãgyulàst, ás ez, az
ás mindannyian egy ilyenfále szemátben? Náhànyan mág
Istenben sem hisznek, ás nem hiszik, hogy Å volt Istennek a
Fia; azt hiszik, hogy Å Jãzsefnek a fia volt, ás hogy Isten
Fiànak nevezták. Bizonyosan. A Lutherànusoknak
ikertestvárei, a Zwingliek, ezt hiszik, hogy Å csupàn teljesen
egy jã ember volt. A Keresztány Tudomàny azt mondta, hogy Å
egy prãfáta volt, csupàn egy käzänságes ember, ás hogy Å nem
volt Isten. Nos, ha Å nem volt Isten, akkor Å a vilàg valaha ált
legnagyobb csalãja. Å vagy Isten volt, vagy nem volt semmi. Å
Isten volt! Å Maga Istenság volt, aki testtá lett käzättènk, az
Isten Fiànak szemályáben. Biztosan, ez az ami Å volt.
80 Most mi làtjuk, hogy az ellentmondàs bejätt. Tudjuk, hogy
itt van, senki nem tagadhatja le. Ãh, Istenem! Csak figyeljátek
meg. Å el fogja pusztâtani azt a csoportot, amely azt àllâtja,
hogy Istent szolgàlja. Figyeljátek meg.
81 Isten plàntàlta el az Å Magjàt. Be fogom fejezni, mert ideje
van az imasor megkezdásánek. Isten plàntàlta el az Å Magjàt,
ás az Å Magja Krisztus. Náhàny nap mçlva prádikàlni fogok
errål, hogy mit hatàrozott Isten, hovà teszi az Å Nevát, ha az
Çr is çgy akarja, talàn az egyik reggelinál, amikor egy kicsit
täbb idånk van. Figyeljátek, Å a menekèlásnek egyetlen Çtja.
Å az egyedèli igaz Hatalmassàg. Å az egyetlen igaz Isten, rajta
kâvèl nincs màs. “Án vagyok Isten, ás egyedèli Isten,” mondta
Å. Jázus azt mondta, “Ez a parancsolat: Halld meg ãh Izràel,
Án vagyok az Çr, a te Istened, csak egy Isten. Án vagyok Å.
Miárt kerestek egy màsikat? Egy màsik eljän^Án az Án
Atyàm Neváben jättem ás ti nem fogadtatok el. De egy màsik
fog jänni az å neváben, ás åt el fogjàtok fogadni.” Ás åk ezt
megtetták Niceànàl.

“Keresztány vagy?”
“Baptista vagyok.”
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“Keresztány vagy?”
“Pènkäsdi vagyok.”
“Keresztány vagy?”
“Metodista vagyok,” egy màsik náv.

82 De amikor “Jázus Krisztus” Neváre kerèl a sor, akkor åk
olyan messze mennek el Tåle, amennyire csak tudnak, nem
akarjàk, hogy valami käzèk is legyen Hozzà, mert Å az Ige ás
az Ige kijelenti Magàt. Figyeljátek meg, a menekèlás egyetlen
Çtja! Å Sàron Rãzsàja, a Biblia mondta, hogy Å volt. Istennek
minden câme (a Bibliàban) Jázus Krisztushoz tartozik. Å volt
az Alfa, Omega, a Kezdet ás a Vág; Å aki volt, Aki Van, ás Aki
Eljävendå; Dàvid Gyäkere ás Àga, Dàvidnak Gyäkere is ás Àga
is; a Hajnalcsillag, Sàron Rãzsàja, a Välgy Lilioma, az Alfa,
Omega, Atya, Fiç, Szent Szellem, mind Jázus Krisztusban! Å
volt Jehova Isten teljes kinyilvànâtàsa, Aki testtá lett hogy
käzättènk lakozzon. Pontosan ez az, ami Å volt.
83 Å volt a Sàron Rãzàja. Mit csinàltak åk a Sàron
Rãzsàjàval? Kipráselták Azt, kifacsartàk azárt, hogy kinyerják
Belåle az illatot. Egy gyänyäræ rozsàt ässze kellett práselni,
hogy kinyerják belåle a parfèmät. Ás az egy gyänyäræ Álet volt,
soha nem áltek mág egy olyan áletet, de Annak ki kellett lenni
práselve a Golgotàn.
84 Làtjàtok, åk vetták a_a Sàron Rãzsàjànak a kenetát ás
ràtetták Àronra, neki azzal meg kellett kenetnie ahhoz, hogy
bemehessen az Çr elá a szent helyre, a szent kàrpiton tçl. Åt
meg kellett kenni a Sàron Rãzsàjàval azárt, hogy bemenjen ás
minden ávben meghintse a kegyelem szákát. Ás annak a
kenetnek rajta kellett lennie, egy ádes illat az Çrnak, amikor
bevitte az Çr elá a bàràny várát, miutàn å maga is meg lett
hintve a bàràny àltal. Käntäse szegálye kärèl grànàtalmàk ás
csengettyæk voltak, neki egy bizonyos lápásbe kellett mennie,
ás jàtszotta, hogy “szent, szent, szent az Çr.”
85 Figyeljátek meg, Å az a Sàron Rãzsàja, az ádes Illat, a
Kenet az Å nápán. Te nem jähetsz Åelá semmilyen tantátellel
vagy bàrmi màssal, hanem csak a Sàron Rãzsàjànak kenetável,
az Ige. Ás Å a Välgy Lilioma is.
86 Most hogyan nyersz ãpiumot? Çgy nyersz ãpiumot, hogy
veszed a liliomot ás kipráseled, ás akkor ãpâumot kapsz. Az
orvosok hasznàljàk azt az å laboratãriumukban. Vesznek egy
olyan embert aki ideges ás nyugtalan, vagy egy asszonyt, aki
çgy árzi hogy meg fog årèlni, a szobàban jàrkàl ás kiabàl,
hisztária alatt van, az orvos vesz egy keveset az å liliom
ãpiumàbãl ás beadja azt az asszony karjàba vagy vánàjàba
valahol, vagy a fárfibe ás åk megnyugodnak. Egy ideig
mindennek váge. De mihelyt elmçlik az ãpium hatàsa, âme åk
çjra jännek ás rosszabbak mint valaha.
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87 De án mondom nektek baràtaim, hogy az csak a jelkápe a
Välgy Liliomàbãl valã valãdi Ãpiumnak, amirål án tudok. Å a
Välgy Lilioma. Å ki lett práselve a Golgotàn. Megsebesâttetett a
mi vátkeinkárt, az Å sebeiben gyãgyultunk meg. Abban, a viràg
kipráselásáben, Å egy Viràg volt. Å volt a valaha is látezett
legnagyobb Viràg, a Välgynek ez a Lilioma, ás Sàronnak ez a
Rãzsàja. Ma este Å lãg Ág ás fäld käzätt kifeszâtve illetve án
hiszem hogy Å akkor çgy volt azárt hogy_hogy elvegye a vilàg
bæneit ás gyãgyulàst hozzon vissza a vilàgba. Ás a Biblia azt
mondta, hogy Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkre.

88 Baràtaim, amikor Isten azt mondta Mãzesnek a pusztàban,
aki az Å egyik elåkápe volt, hogy emeljen fel egy rázkâgyãt. Ás
a ráz a megâtált bænt jelkápezi, a kâgyã jelkápezi, a rázkâgyã a
“màr megâtált bænt” jelkápezi. A ráz “Isteni âtálet,” mint a
rázoltàr, ahol az àldozat fekèdt. Ás Illás is felnázett ás azt
mondta, hogy az ág olyan volt mint a ráz, Isteni âtálet egy
hitetlen nemzeten, amely visszaesett Istentål. A ráz âteletet
jelkápez, Isteni âtáletet. Ás a kâgyã a màr megâtált bænt
jelkápezte; ás Jázus volt az ártènk bænná tett kâgyã, ás Magàra
vette Istennek bèntetáseit. Vátkeinkárt megsebesâttetett,
gonoszsàgainkárt megrontott lett, bákesságènknek bèntetáse
Rajta van ás az Å sebeivel gyãgyultunk meg.
89 Ãh, Istennek tele van a szekránye Ãpiummal ma este
szàmotokra. Keresztány baràtaim, ti betegek vagytok ás
szenvedtek. Ãh, el vagytok csèggedve, ez egyszeræen tçl neház
a szàmotokra. Tçl sokàig màr nem bârjàtok elviselni, ti_ti
megvadultok ezekben a modern napokban, melyekben álènk.
90 Hallottàtok ma este a Life line mæsorban, hogy mit
mondtak, hogy_hogy Oroszorszàg azt mondja, hogy ‘55-ben åk
“az egász vilàgot teljes irànyâtàsuk alà fogjàk vonni”? Mielått
az megtärtánhet, az Elragadtatàsnak el kell jännie. Tehàt
milyen käzel van ez baràtaim? Egászen käzel itt van az.
91 Nem keresnátek Åt ma este teljes szâvetekbål? Å a Välgy
Lilioma, ás Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Å itt van ma
este, hogy felemelje Magàt az Å nápe käzätt áppçgy, ahogy
Mãzes felemelte a_a bænjelet, amely meg volt âtálve. Ás nem
csak a bænt, hanem a betegságet is. Emlákezzetek, hogy Jázus
azt mondta, “Amint Mãzes felemlete a rázkâgyãt, çgy kell az
ember Fiànak is felemeltetnie.” Miárt emelte fel azt Mãzes? A
bæn, a hitetlenság ás a betegságek miatt. Jázus is fel lett emelve
a bænäkárt, betegságekárt, ás hitetlenságekárt. Å ugyanaz a
dolog volt.
92 Most, ma este azokban a napokban, amikor nekènk itt van
ez a nagy ellentmondàs, Jázus Krisztus megâgárte a Lukàcsban,
hogy azokban a napokban amikor^az Çr eljävetele elått çgy
lesz mint az Sodomànak napjaiban volt, ás amikor az
embernek Fia ki fogja jelenteni Magàt, ahogy az embernek Fia
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kijelentette Magàt Àbrahàmnak ott lent: Elohim, Isten Aki
testtá lett a náp käzätt ás ott tartãzkodott Àbrahàmmal ás
megmutatta neki, elmondta neki, hogy mit gondolt Sàra (aki az
Çr mägätt èlt) a sàtorban, akit Å soha nem làtott. Elmondta
neki, hogy å^Ás megnevezte az å nevát, “Sàra.” “Àbrahàm,”
nem az å_nem az å Àbràm nevát amellyel å elindult, hanem
Àbrahàmot. Nem Sàrai, S-à-r-a-i; hanem S-à-r-a, “Hol van a
feleságed Sàra?”

Azt mondta, “A sàtorban van Mägätted.”
93 Azt mondta, “Meg foglak làtogatni táged az álet idejánek
megfelelåen.” Ás Sàra nevetett. Å azt mondta, “Miárt nevetett
å?”
94 Nos, Jázus azt mondta, “Áppen mielått ez a nagy
ellentmondàs ässze lesz gyæjtve ás meg lesz ágetve, akkor az
embernek Fia ugyanolyan mãdon fogja kijelenteni Änmagàt,
ahogy Å azt akkor tette.” Ás ez a^Mi ez? Ez a felemelás çjbãl
elåttetek, hogy Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká. Hiszitek ezt? Akkor hajtsuk meg a fejènket imàra.
95 Kedves Istenènk, mi szeretènk Táged. A Te Igád
annyira_annyira tàplàlã nekènk, Urunk. Mi egyszeræen
szeretjèk Ezt! Mi Ezàltal álènk, Urunk. Çgy tænik, hogy a mi
kapacitàsunk soha nem elág. Mi egyszeræen szeretènk èlni a Te
asztalodnàl, a Te Igád kärèl ás álvezzèk az àldàsokat, Urunk,
amikor ässzejävènk mint most, testvárek ás testvárnåk, akik
Várrel lettènk megvàsàrolva az Isten Fia àltal, akik a Te
Várednek vagyunk tulajdonai. Ás ma este idejättènk Urunk, ás
ezeket az estáket a betegekárt valã imàdsàgra szenteltèk. Ás a
Szentâràsnak megfelelåen Te azt mondtad, hogy “sebei àltal
meggyãgyultunk.” Akkor hàt nem szèkságes imàdkozni
(csupàn megvallani bæneinket), mert a Te sebeid àltal mi màr
(mçlt idåben) meggyãgyultunk. Ãh, micsoda napja az
èdvässágnek! Micsoda egy_micsoda egy âgárete Immànuelnek!
Hogy Ez bizonyàra Igaz.
96 Te azt mondtad, “Egy kis idå ás a vilàg nem làt Engem
täbbá, de ti meglàttok Engem, mert Án” (az “Án” szemályes
návmàs) “Án veletek leszek, mágpedig bennetek a vilàg
vágezetáig.” Ás a vágidåben, ebben a nagy betetåzásben Te azt
mondtad, hogy áppen mielått ez megtärtánik, ugyançgy lesz,
mint mielått Sodomàban leszàllt a tæz ás megágette a Pogàny
vilàgot, hogy çjra el fog jänni az ember Fiànak
kinyilatkoztatàsa, pontosan çgy, ahogy az Sodomàban volt.
Atyàm, ne mulasszàk el ezt az emberek.
97 Ás imàdkozom Istenem, mint egy nyers kis dolog, (ha
helytelenèl mondtam, kárlek bocsàss meg nekem) sebesságbe
kapcsolok. Án szeretem åket Uram. Án_án imàdkozom, hogy
åk ezt ne mulasszàk el. Legyen ez Uram a nagy esták egyike.
Minden beteg, lesçjtott, vak, bàrmi is van itt benn Uram,
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gyãgyuljon meg ma este. Legyen minden bænäs megmentve.
Most pontosan az å szâvèkben, ha åk hitetlenek, fogadjàk el
ebben a pillanatban Krisztust. Add meg ezt Atyàm. Mindez a
Te kezeidben van. Ràd bâzzuk magunkat azárt, hogy làssunk
Táged amint käzánk jässz.
98 Ás Te azt mondtad a szent Jànos 14:12-ben, hogy “Aki hisz
Ánbennem, ezeket a cselekedeteket amelyeket Án cselekszem å
is meg fogja tenni.” Ahogy mi megtudjuk hogy Te
megismertetted Magad az emberekkel, mert Te voltàl az a
prãfáta, Akirål Mãzes beszált hogy tàmadni fog. Nekik
ávszàzadokig nem voltak prãfátàik, minden oldalrãl
ellentmondàsok voltak, de az Isten Igájánek be kellett
teljesedni; âgy az Ige testtá lett, ás ugyançgy az ellentmondàs
is. Ás Atyànk, mi ugyanezt làtjuk ma is, az ellentmondàs egy
nagy käteggá vàlik; ás làtjuk, hogy az Ige ugyançgy jän. Àldjàl
meg bennènket ma este Atyànk. Ràd bâzzuk magunkat a Te
Igáddel. Amire csak szèkság van, hogy megtegyèk, azt tedd
meg velèk Urunk. A Jázus Neváben. Àmen.
99 [Egy testvárnå màs nyelven szãl. Ères hely a
szalagon_Szerk.] Legyetek egászen tisztelettel. Nem tudjuk,
hogy mit mondott az Çr. Lehet, hogy akar nekènk valamit
mondani, ezárt legyetek csak egy pillanatra igazàn
tiszteletteljesek. [Ères hely a szalagon. Egy testvár
magyaràzatot ad._Szerk.]
100 Àmen. Olvastàtok màr [Ères hely a szalagon_Szerk.] Az az
Iràshely, ahogy az ellenság jätt ás åk mindnyàjan ässze voltak
gyælve, ás åk^az ellenságnek egy akkora nagy ereje volt. Ás
Istennek a Szelleme ràszàllt egy emberrre ás mondta neki, ás å
prãfátàlt ás elmondta, hogy hovà menjenek, ás hol
vàrakozzanak, aztàn åk elpusztâtottàk ellenságèket. Ime itt jän
çjra. Ott a hely, ahol te elpusztâtod az ellenságedet, tudjàtok,
fogjàtok Istennek a kezát. Persze Istennek a keze Krisztus, az
Ige, âgy vegyátek azt ma este a ti szâvetekbe mialatt felhâvjuk
az imasort.
101 Azt hiszem, hogy Billy ma çjra adott ki imajegyeket. B, a
B-sek, vegyèk a B-t, a nyolcvanätäst. Az elmçlt este, nekènk
tizenät volt az elmçlt este. Àltalàban egy este çgy tizenätät
prãbàlunk venni. Ás azutàn tartsàtok a ti jegyeiteket, szãlâtani
fogjuk åket most. Prãbàljunk meg kb. tizenätät. Nyolvanät. B,
mint Branham, tudjàtok. B, nyolcvanättål szàzig. Ás
mi^Làssuk csak, kinek van B-s, nyolcvanät, emeld fel a
kezedet. Bizonyos vagy^Ãh, ott hàtul, rendben, a
nyolvanätäs jäjjän ide.
102 Nos, a fiam^Minthogy lehetnek itt esetleg idegenek, akik
nem tudjàk hogy ezt mikánt csinàljuk. A fiam lejän ide, vagy
valaki; ha å nem tud lejänni, Borders Testvár, vagy valaki màs.
Valaki le fog jänni ás elvesz ezekbål a jegyekbål szàzat, azutàn
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megàll az emberek elått ás ässzekeveri a jegyeket. Ezárt aztàn
å ad neked egy jegyet, de azt nem tudja megmondani, hogy fent
leszel-e itt az emelványen, mert å ezt nem tudja. Ás án sem
tudom. Este idejäväk ás egyszeræen kihçzok çgy tâz vagy
tizenätät, valahonnan a jegyek käzèl. Ennek azonban semmi
käze nincs a te gyãgyulàsodhoz. Èlhetsz ott ahol vagy.
Názzátek meg a tegnap estát. Hànyan voltatok itt az elmçlt
este, hadd làssam a kezeiteket? Ahogy az emberek egyszeræen
meggyãgyultak az egász ässzejävetel folyamàn!

103 Nos, ez nyolcvanät volt, nyolcvanhat, nyolcvanhát,
nyolcvannyolc, nyolcvankilenc, kilencven. Hadd jäjjenek most
åk. B, nyolcvanät, nyolcvanhat, nyolcvanhát, nyolcvannyolc,
nyolcvankilenc, kilencven. Ez egy^Az biztos, hogy
szèkságènk van^Ás ha^valaki^Igen, itt van egy màsik,
âgy màr rendben lesz. Kilencven, kilencventål szàzig most.
Kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettå, kilencvenhàrom,
kilencvennágy, kilencvenät, kilencvenhat, kilencvenhát,
kilencvenyolc,_kilenc.

104 Ha nem tudsz mozogni, ha te^Çgy làtom, hogy van egy
pàr, hàrom tolãszákènk itt, azt hiszem, hogy nágy van, ahogy
làtom. Ha van imajegyed, amely_ha megvan nevezve a te
szàmod, ás nem tudsz mozogni, akkor csak emeld fel a kezed
ás mi ide fogunk tolni.

105 Ha pedig nincs imajegyed, akkor csak èlj ott ás imàdkozz,
ás mondd ezt “Çr Jázus, hadd_hadd_hadd legyek án ma este.”
Hànyãtoknak nincs itt most imajegye, emeljátek fel a
kezeteket. Ãh Istenem! Rendben van, most hadd mondjuk ezt,
ás án remálem, hogy ez nem hangzik szentságtärásnek. De volt
egyszer egy kis asszony, akinek mondjuk nem volt imajegye. Å
àtnyomakodott a tämegen ás ezt mondta (most figyeljetek
nagyon), “Ha megárinthetem ennek az Embernek a käntäsát,
akkor meg fogok gyãgyulni.” Hànyan ismeritek a tärtánetet?
Rendben van. Ás mit tett å? Å megárintette az Urat ás azutàn
visszament ás leèlt. Jázus pedig megfordult ás Å tudta, hogy
hol van az asszony. Igy van ez? Tudta, hogy mi volt a baja. Igy
van ez? Tudta, hogy mi volt a baja, âgy megnevezte az å bajàt.
Ás az asszony árezte az å testáben, hogy a várfolyàs megàllt.
Igy van ez? Mert miárt? Azárt, mert å megárintette az Urat.

106 Nos, hàny Keresztány van itt ma este, akik tudjàk a Zsidã
leválnek megfelelåen, a Zsidãkhoz ârt känyvnek megfelelåen,
hogy Jázus áppen most a Fåpap, az a Fåpap, Akit meg lehet
árinteni a mi eråtelenságeink árzásável? Fåpap Å? Rendben van,
ha Å ugyanaz a Fåpap, ás ugyanaz a tisztságe, a Fåpap, akkor
hogyan cselekedne Å? Å ugyançgy cselekedne, ahogy azt akkor
is tette. Hiszitek ezt? Å ugyançgy cselekedne, ahogy azt akkor is
tette, ha hihetitek ezt. Rendben van. Hànyan hiszitek ezt,
emeljátek fel a kezeteket ás mondjàtok “án valãban hiszem ezt?”
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107 Rendben van, mielått åk megalkotjàk az imasort, hadd
legyen nekènk itt kint egy imasor. Án tudom, hogy Å itt van.
Án_án_án árzem az Å Jelenlátát, ás tudom, hogy Å itt van.
Gyertek. Kászen àll az imasor? Ki akartam hâvni onnan kintrål.
Ti csak_csak imàdkozzatok, csak figyeljetek errefelá, ás
imàdkozzatok, csak higgyetek.
108 Egy kis hälgy itt èl ás áppen ràm náz, a szemèveget veselå
hälgy mellett èl. Nem làtjàtok Azt, amint ott fègg az asszony
felett? Názzetek ide. Làtjàtok? Szâvproblámàban szenved.
Hiszed, hogy Isten meggyãgyât táged? Ha hiszed, akkor emeld
fel a kezed. Ez volt a te problámàd. Rendben van. Most ha ez
volt a te bajod, akkor emeld fel a kezed, hogy az emberek
làthassàk, emeld âgy fel a kezed. Nos, most màr neked az nincs
meg. A te hited meggyãgyâtott táged.
109 Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Ãh, van egy
ellentmondàs; de Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká. Ez^Most csak imàdkozzatok tovàbb, tudjàtok
nem kell hogy itt legyetek fent, hogy làthassàtok.
110 Nos, ez egy hälgy. Amennyire án tudom, soha nem làttam
åt áletemben, å csupàn egy asszony aki itt àll ás van egy
imajegye, ás te nem tudtad, hogy szãlâtva leszel-e, vagy sem.
Valaki csupàn adott neked egy imjegyet, ás te_a te szàmod
szãlâtva lett, ás âgy egyszeræen idejättál. Igy van ez? Nekem
nincs lehetåságem tudni azt, hogy mi vagy te, hogy ki vagy ás
honnan jättál, hogy mit akarsz, semmit nem tudok errål. Án
csupàn egy ember vagyok, te pedig egy asszony vagy. Ez âgy
van. Ugyanez a káp elåjätt egyszer a Bibliàban, a Szent Jànos
4. rászáben.
111 Most te azt mondod, “Mit csinàltàl Branham testvár, áppen
ott az elåbb?” Csak àtkapcsoltam abba a kis fogaskerákbe,
làtjàtok. Án nem tudom, làtjàtok. Neki kell ezt megtenni. Án
nem tudom. hogyan csinàlta az az asszony ott kint? Án mág soha
áletemben nem làttam ezt az asszonyt. Å teljesen idegen
szàmomra. Az hiszem, hogy az egy asszony volt. Ki az a szemály
aki áppen meggyãgyult ott kint a hallgatãsàgban? Meg
tennád^Igen. Idegenek vagyunk egymàs szàmàra. Ha ez âgy
van, akkor intsál a kezeddel âgy. Làtjàtok? Án soha nem làttam
ezt az asszonyt. De å ott èlt ás hitt. Nos, å megárintett Valamit,
nem? Semmi haszna nem lett volna, ha engem árint meg.
112 De most nem làtjàtok, hogy a Biblia az pontosan az
Istennek az Igáje? Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Mi a
Szent Szellemnek, Aki Krisztus, lettènk a sàtrai. Làtjàtok? Ez
a valãdi Mag. Azutàn ha a valãdi Szent Szellem belekerèl az
Ige valãdi Magjàba, akkor nem^Annak nem csupàn egy
rászát veszi (mert az Ärdäg hasznàlja Ezt), neked az egászet
kell venned, làtjàtok, Ennek minden Szavàt; mert Å nem fál
Isten, hanem Å egászen Isten. Làtjàtok? Ás ez az, ami tärtánik.
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113 Nos, itt van egy asszony, ás án soha nem làttam åt. Jázus
egyszer talàlt ilyen mãdon egy asszonyt, talàn nem ugyanebben
az àllapotban, án nem tudom. Ás az Çr ott èlt egy kçtnàl. Å
Neki_Neki Samariàba kellett lemennie. Ás mi felismerjèk,
hogy Samaria a hegy alatt volt. Ás_ás helyesebben Å Jerikãba
akart menni ás Samariànàl ment kärbe ás elárkezett Sichàr
vàrosàhoz. Azutàn leèlt a kçtnàl ás elkèldte tanâtvànyait
álelemárt.
114 Hàny fajta náp ál a vilàgon? Hàrom. Khàm, Sám ás Jàfet
nápe. Mi mindannyian Noátãl szàrmazunk. A vilàg täbbi rásze
pedig akkor el lett pusztâtva. A nápnek csak hàrom faja van,
ezek a Zsidãk, Pogànyok, ás a Samaritànusok (akik fálig
Zsidãk ás fálig Pogànyok voltak). Ás ezek a vilàgon lávå ässzes
faj, csupàn hàrom.
115 Istenben minden hàromban täkáletes. Áppçgy, mint az a
hàrom, amelyrål ma este beszáltem: az ellentmondàsnak hàrom
szakasza, a testtá lett Igánek hàrom szakasza, ás âgy tävàbb.
Làtjàtok?
116 Nos, ás Å_az Çr szãlt a Zsidãkhoz, elmondta Fèläpnek,
amikor az odavitte Natànàelt, ahol Å volt ás ezt mondta,
“Làttam åt, amikor a fa alatt volt.” Ezt mondta^Andràs
odahozta Pátert, ás az Çr ezt mondta “A te neved Simon,
mostantãl kezdve pedig Páternek leszel nevezve.” Ezt mondta
“Te Jãnànak vagy a fia.” Làtjàtok? Most ezek mind Zsidãk
voltak.
117 Itt azonban Å odamegy egy Pogànyhoz^Nem Pogànyhoz,
hanem egy Samaritànushoz.
118 Most a Pogànyok ideje van. Ezt å egyszer sem tette meg a
pogànyok felá. Kutassàtok àt az Iràsokat. Soha. De megâgárte a
Lukàcs 22-ben, hogy meg fogja ezt tenni käzvetlenèl az
Eljävetel elått.
119 De Å leèlt ott, ás itt jätt egy fálig Zsidã, fálig Pogàny, egy
asszony. Ás az Çr ezt mondta neki, “Asszony, adjàl Nekem inni.”
120 Ás az asszony ezt mondta, “Hàt ez nem helyes, hogy ezt
kárted, ilyen sokat. Mi^Itt van egy faji megkèlänbäztetás. Te
Zsidã vagy_án pedig egy Samaritànus.”
121 Az Çr ezt mondta, “Ha tudnàd, hogy Ki az, akihez
beszálsz, akkor te kárnál Tålem inni.” Mit tett az Çr?
Kapcsolatba lápett az asszony szellemável. Ás mihelyt
felismerte, hogy mi volt a baja, akkor azt mondta neki, hogy
hozza el a fárját. Az asszony azt mondta, hogy neki az nincs. Az
Çr ezt mondta, “Ez âgy van, mert neked volt ät.”
122 Most figyeljetek, amikor a Farizeusok làttàk, hogy az Çr
ezt teszi. Igy van, az ellentmondàs käzvetlenèl az Ige käzätt,
mit mondtak åk? Ezt mondtàk, “Ez az Ember Belzebub, egy
jävendåmondã.” Làtjàtok?
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123 Jázus pedig ezt mondta, “Aki ezt mondja a Szent
Szellemre, amikor Az eljän hogy ugyanezt megtegye, akkor az
soha nem lesz megbocsàtva.” Ime itt van a ti ellentmondàsotok.
Làtjàtok? Az Çr azonban azt mondta, hogy Å akkor ezt
megbocsàtja nekik, mert a Szent Szellem mág nem jätt el; az
Àldozat, a Bàràny mág nem halt meg.
124 De az asszony akkor nem erre gondolt. Az asszony ezt
mondta, “Uram, án ászreveszem, hogy Te egy prãfáta vagy.”
Nekik nágyszàz ávig nem volt prãfátàjuk. Ezt mondta, “Án
ászreveszem, hogy Te egy prãfáta vagy. Nos mi tudjuk hogy a
Messiàs, aki Krisztusnak hivatik, amikor Å eljän, akkor ez az,
amit Å tenni fog.”
125 Nos, ha ez az, amit Å tett, akkor Å ugyanaz tegnap ás ma.
Ez az ahogy Å akkor ismertette Magàt, hàt ma nem ugyanez a
dolog? Annak kell hogy legyen! Nos, itt çjra talàlkozik egy
asszony ás egy ember. Å nem az az asszony án pedig nem az az
Ember vagyok. De mágis ugyanaz a Szent Szellem van itt, ás
azt az âgáretet tette, hogy azokat a cselekedeteket, melyeket Å
tett, azokat mi is meg fogjuk tenni, azokban a napokban,
amikor az ember Fia ki lesz jelentve.
126 Nos, án nem ismerlek táged (ás te tudod, hogy ez igaz), mi
teljesen idegenek vagyunk ás te itt àlsz. Van náhàny^Lehet,
hogy van valami bajod, de lehet hogy nincs, án nem tudom. De
ha az Çr Jázus kinyilatkoztatja nekem az Å Szent Szelleme
àltal, hogy mi a te bajod, akkor te hinni fogod hogy ez az
Istennek a Fia ás nem egy emberi lány? Ez csupàn egy hèvely,
ez a sàtor, melyet_melyet Isten hasznàl, bàrkit akit Å
kivàlasztott. Å_Å teszi ezt egy korlàtlan kegyelem ás
kivàlasztàs àltal. Igy van, de te hiszed. Fofog hinni? [Az
asszony ezt mondja, “Àmen”_Szerk.]
127 Hànyan fogjàtok ezt hinni a hallgatãsàg käzätt? Mi
mindketten itt àllunk a Fány elått, hogy mi soha nem
talàlkoztunk ebben az áletben, semmi elkápzelásem nincs arrãl,
hogy ki ez az asszony, mi å, honnan jän, hogy mit akar. Án
soha nem làttam áletemben, ugyançgy, ahogy ott lent azt az
asszonyt sem làttam áletemben. De làtjàtok, itt van az, amit án
megprãbàlok elárni, hogy ti tegyetek: el akarom venni tåletek
most az ellentmondàst, hogy higyjátek az Igát, amikor az Ige
testtá lett ápp itt käzättènk. Az Ige álåvá vàlik a mi sajàt
testènkben, ez bemutatja Istennek a Jelenlátát.
128 Most adja meg az Çr ezt neki. Å egy máltã okbãl kári.
Nincs gyermeke ás szeretne egy babàt. Kärèlbelèl negyven
áves. Ez bizonyàra nem lehetetlen.
129 Most áppen itt èlnek kint, asszonyok akik egász áletèkben
meddåk voltak, ás ilyen mãdon idejännek az emelványre ás az
Çr gyermekeket ad nekik. Emeljátek fel náhànyan a kezeteket,
akik ezt tudjàtok. Làtjàtok? Làtjàtok? Az egyik nap felemeltem
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egy kis dràga kislànyt, vasàrnap miutàn elmentem innen,
vasàrnap dálutàn; ahol az å anyja meddå volt, az Çr szãlt. Ás a
kislàny, a legádesebb kisdolog, itt van å most? Hol van? Igen.
Áppen itt van, itt èl, itt lent. Az anya ott èl. Itt van a kislàny
maga. Làtjàtok åt? Å az Istentål valã mondott Ige volt.
130 Most fogsz hinni Neki teljes szâvedbål? Hiszed, hogy az az
àldàs, amely neked megvan, melyet most árzel magadban, hogy
ez Istennek a vàlasza? Ha Isten megmondanà nekem, hogy mi a
neved, hogy elnevezhesd a babàt, akkor hinnál? Akkor
Thompson asszony, hazamehetsz, ás meg lehet neked a babàd,
ha a teljes szâvedbål hiszed.
131 Hiszitek teljes szâvetekbål? Csak legyen hitetek, ne
kátelkedjetek, csak higgyetek Istenben. Isten Å Isten.
132 Hogy van uram? Án azt hiszem, hogy mi is idegenek
vagyunk. Az egyetlen alkalom, amikor áletemben làttalak,
ahogy tudom, amikor ott jättál. Án azt gondoltam, hogy te
Shakariàn testvár nagybàtyja vagy, vagy aki^Mashagian,
Mashagian testvár, az ánekes, amikor jättál. Ás azutàn làttam
hogy mentál az imasorhoz. Most mivel nem ismerlek táged ás
minden mãdon idegen vagyok. Most ha az Çr Jázus elmond
nekem valamit, ami_ami te vagy, talàn amit akarsz, csak
mondjuk ezt; elmond neked valamit, elmondja nekem, hogy mit
akarsz. Nos, Å màr megadta neked. Az egyetlen dolog, hogy
legyen elág hited elhinni ezt.
133 Nos, hànyan ártitek ezt? Csak legyen elág hitetek elhinni
azt, hogy megkapjàtok amit kártek! Làtjàtok?
134 Nos, ha itt vagy fent ás akarsz valamit, ás Å meg tudja
nekem mutatatni hogy mi a te kâvànsàgod, akkor te tudod,
hogy án nem tudom a te kâvàsàgodat, akkor kell hogy legyen itt
Valami, amely ezt teszi. Nos, az Igánek megfelelåen Å
megâgárte, hogy ezt megteszi. Ismerte az å szâvèkben lávå
gondolatokat. Igy van ez? Rendben van.
135 Neked az a nagy kâvànsàgod, hogy meggyãgyulj. Egy dolog,
te egy ideges àllapotban szenvedsz, nagyon ideges vagy. Ez âgy
van. Egy màsik dolog, hogy hàtproblámàd van, ás a hàtad màr
egy jã ideje nagyon rossz, mætáten is àtestál vele. Ez az IGY
SZÃL AZ ÇR. Ez igaz. Làtjàtok. Ez âgy van. Ás itt van egy
màsik dolog is, a te mály vàgyad az, hogy meg akarod kapni a
Szellem keresztságát. Ez pontosan âgy van. Gyere ide.
136 Kedves Istenem, a Jázus Krisztus Neváben tältekezzen be
ez az ember a Szent Szellemmel, mág mielått el hagynà ezeket
a helyeket, a Jázus Neváben. Àmen.

Most fogadd Ezt el testvárem. Csak legyen hited, ne
kátelkedj.
137 Hogy vagy? Azt hiszem, hogy amennyire csak tudom, mi
idegenek vagyunk egymàs szàmàra. Ha ez âgy van, hàt, akkor
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hogy az emberek is megtudjàk, csak emeld fel a kezed, hogy
làssàk meg, hogy mi idegenek vagyunk. Án soha nem làttam åt
áletemben, amennire tudom. Ás azt hiszem, hogy å sem làtott
engem soha, hacsak nem a hallgatãsàg soraibãl. Mert a
Mennyei Atya tudja, ás itt van az Å Igáje, hogy án soha nem
làttam ezt az aszonyt áletemben tudomàsom szerint. Ezárt án
nem tudnàm azt, hogy miárt vagy itt, ás nincs elkápzelásem
arrãl hogy ki vagy, vagy semmirål tefelåled. Egyetlen dolgot
sem tudnák mondani neked.
138 Egy dolog, ez csupàn egy ajàndák. Ha án^Amint
hallottad, ahogy az elåbb elmagyaràztam. Csak ide àtlápek,
hallom, hogy mit mond az Çr; amit án làtok, azt tudom
mondani. Amit az Çr nem mond, azt án sem tudom mondani.
Akkor án ezt magamtãl mondanàm ás helytelen lenne.
Làtjàtok? Helytelen lenne. De ha Å mondja ezt, akkor az
teljesen helyes. Soha nem lehet, ás soha nem volt helytelen. Ás
soha nem is lesz helytelen mindaddig, amâg ez Isten marad.
Làtjàtok? Làtjàtok, mivel Isten nem hibàzhat.
139 De ha Isten el tudja nekem mondani hogy mit akarsz, hogy
mi a kâvànsàgod, vagy mi_vagy hogy miárt vagy itt, vagy
valami amit tettál, vagy valami, valami hasonlã, vagy hogy ki
vagy, honnan jättál, amit csak az Çr el akar nekem mondani,
akkor hinni fogsz? Käszänäm.
140 Egy dolog, neked a làbaiddal van bajod. A làbaid zavarnak
táged. [Az asszony ezt mondja, “Igen”_Szerk.] Ez âgy van.
Emeled fel a te^Van egy hälgyproblámàd, nåi rendellenesság.
[“Igen.”] Ás van egy nagy kâvànsàgod a szâvedben, mert áppen
elveszâtettál valakit, vagy valami. Ez egy fiç, ás a te fiad elment
otthonrãl, elszaladt, ás te azt akarod, hogy imàdkozzak, hogy å
visszatárjen. [“Igen.”]
141 Isten a Mennyben, kèldd vissza neki az å gyermekát.
Àllâtsa meg a Szent Szellem ezt a fiatalembert ma este az çton,
kèldd åt vissza az å anyjàhoz. Jázus Neváben. Àmen.
142 Å, Aki ismeri, vissza fogja åt kèldeni hozzàd. Ne aggãdj.
Most higyjál ás ne kátelkedj. Csak legyen hited teljes szâvedbål.
Higgyál, ás Isten a täbbit meg fogja adni.
143 Most csupàn ez a hàrom, vagy nágy felismerás, vagy bàrmi
is volt ez, làtjàtok, án_án egyszeræen addig mentem, amâg
homàlyossà vàlt szàmomra. Án ezt nem tudom elmagyaràzni,
nem lehet ezt elmagyaràzni. Te azt mondod, “Azt akarod
mondani, hogy ez egyszeræen rosszabb volt, mint hogy
negyvenät percig vagy tovàbb prádikàltàl, azt gondolod,” Igen
uram. Ha hàrom ãra lett volna, akkor sem jelentett volna
ennyit.
144 Egy asszony megárintette a mi Çr Jázusunk käntäsát. Ás
ezek az emberek nem engem árintenek meg. Nos, ez az asszony
itt, csak figyeljetek ide, å^[Branham testvár azt mondja az
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asszonynak “Tedd a kezeidet ánràm.”_Szerk.] Ha egyszeræen
kärbetapogatna engem, akkor az semmit nem hozna látre, án
csak egy ember vagyok. Neki azonban az Urat kell
megárintenie. Ás án egy ajàndák àltal csupàn_csupàn^
egyszeræen elmegy, az egász ánem fálremegy, ás án csak azt
mondom, amit làtok. Làtjàtok? Ás ez minden. Làtjàtok, ha az
asszony engem árint meg, akkor az nem jelent semmit, de å
rajtam keresztèl Jázust árinti meg. Ez az ahogy az az asszony
Istent megárintette Jázuson keresztèl, amikor Å nem tudta,
hogy mi volt a baj az asszonynak. Å csupàn a ruhàjàt árintette
meg, azutàn pedig elment ás leèlt. Az Çr pedig azt mondta_ás
ezt mondta, “Ki árintett meg Engem?”
145 Ás az apostolok azt mondtàk, “Hàt mindenki árint Táged.
Miárt mondod ezt?”

Az Çr ezt mondta, “De án ászreveszem, hogy erå ment ki
Belålem.”
146 Most ti tudjàtok, hogy mi az az erå? Erå. Az Çr elgyengèlt,
mert egy asszony megárintette Åt, ás Å Istennek a Fia volt.
Akkor mi a helyzet velem, bænässel, aki az Å kegyelme àltal
lettem megmentve. Tudjàtok hogy ez miárt täbb? Mert Å ezt
mondta, “Ezeket a dolgokat, melyeket Án teszek, ti is meg
fogjàtok tenni. Ás täbbet is meg fogtok tenni, mert Án az Án
Atyàmhoz megyek.” “Nagyobbat,” ott ezt mondta, de a helyes
gäräg ártelmezás az, hogy “Täbbet mint ez fogtok megtenni.”
147 Nos, án ezt a hälgyet nem ismerem. Án semmit nem tudok
rãla. Å egyszeræen teljesen idegen szàmomra, mint a täbbi
ember is volt. Mi idegenek vagyunk egymàs szàmàra. Csak
azárt hogy az emberek is tudjàk ezt, emeld fel a kezed ás
mondjad ezt, “idegenek vagyunk.” Nos, Istennek a Fia, ha Å
egyszer talàlkozott egy asszonnyal, egy kis panoràban, mint ez,
egy kçtnàl, ás beszált hozzà csak egy pillanatig, ás tudta hogy
mi volt az å gondja ás Å elmondta neki az å gondjàt. Ás az
asszony tudta ezek utàn, hogy ez volt a Messiàs. Most ez_hogy
án^Te engem megárintettál, án megárintettelek táged, ás
semmi nem tärtánt. De ha az án hitem (egy ajàndák àltal) ás a
te hited (hogy hiszel benne) meg tudja Åt árinteni, ás az Çr tud
szãlni rajtunk keresztèl^rajtam keresztèl felád, akkor te
tudod, hogy Å ugyançgy van itt, ahogy Å ott a Sichàr kçtjànàl
volt. Làtjàtok? Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Hiszed
ezt?
148 Neked olyan sok problámàd van, olyan sok betegságed,
komplikàciãk! Az egyik få dolog, hogy szeretnád ha âzèleti
gyulladàs ellen imàdkoznànk. Ez âgy van. Igy van? Le vagy
merevedve az âzèleti gyulladàstãl. Amikor felemelted a
karodat^
149 Ás valahogy lassan sátàltàl ki, amennyire csak emlákszem.
Talàn vàrjàl csak egy pillanatra, talàn valami màst is lehet



AZ ELLENTMONDÀS MAGJA 29

mondani, amely a^Vagy, te tudod, te árzel dolgokat;
emberek, tudod, mint egy szellå amely szembe jän. Åk azt
mondjàk, “Nos å ezt csak talàlgatta,” vagy tudod ilyenek.
150 De te egy ragyogã szemálynek názel ki, csak beszálj hozzàm
egy pillanatra. Csak àlljunk itt egy kicsit, mert azt gondolom,
hogy van valami màs is a te szâvedben, amit Istentål akarsz.
Nos, án nem tudom megvàlaszolni a te imàdat, de Å meg
tudja^Mert ha hiszed, akkor màr meg van vàlaszolva. De ha
csak hinni akarod; hogy azt tegye, hogy higgyál. Nos án
elmondom neked, hogy ez egy szeretett szemállyel kapcsolatos,
aki nincs itt ás ez egy testvár, ás ez a testvár nincs is ebben az
àllamban. Å egy fajta nedves àllamban van, ahol sok a tã. Azt
mondanàm, hogy olyan mint Michigan vagy valami^Igen, ez
Michigan, ahol ez van. Ás å egy halàlos gyilkostãl szenved, ez
pedig egy gyãgyâthatatlan vese probláma, amelytål å szenved.
Ez âgy van, igaz? Az IGY SZÃL AZ ÇR. Most az a zsebkendå
amelyet a kezedben tartasz, melyet felemeltál Istenhez, kèldd
azt el a te testvárednek ás mondd meg neki, hogy ne
kátelkedjen, hanem higgyen ás akkor å meg fog gyãgyulni,
most ha te hiszed ezt.
151 Hiszed teljes szâvedbål? Làtjàtok, ha hiszed, akkor csak
egyetlen egy dolgot kell tenni, ez teljessággel elfogadni ezt. Igy
van ez?
152 Most te azt mondod, “Å erre náz, az emberekre. Ez az, amit
å csinàl, náz ràjuk.” Olyan sokszor làtod azt!
153 De hogy te esetleg nem tudnàd ezt^Ez a hälgy itt, idejätt,
a hälgy, ide, a beteg, vagy akàrki vagy. Án nem årà názek.
Hiszed, hogy Isten ki tudja jelentei nekem, hogy mi a bajod?
Emeled fel a kezed ha hiszed, ez a hälgy itt, ez a holgy itt, ez a
beteg. Igen. Igen. Rendben van, akkor ha hiszed teljes
szâvedbål, az asztma probláma nem fog táged täbbá zaklatni.
Rendben van, menj haza, ás hidd el ezt!^?^
154 Nem náztem årà, ugy-e? Làtjàtok, Å^Erre názel, ott van
a làtomàs ás mindegy, hogy mi tärtánik. Àmen! Nem làtjàtok?
Olyan täkáletes, amilyen täkáletes lehet Isten!
155 Te is hiszed? Az asztma elhagyhat táged is, nem? Hiszed,
hogy elhagy? Rendben van, menj ás mondd el az Çr Jázusnak,
hogy te_te hiszel Åbenne.
156 Egy napon egy kis_egy kis botot kell megragadnod, ha az
âzèletigyulladàs lenyomorât táged, de nem fogja megtenni. Nem
fogja, hiszed, hogy nem fogja, igaz? Hiszed, hogy rendben
leszel? Menjál a te utadon, ás Jázus Krisztus meggyãgyât táged.
157 A szâvprobláma megäl embereket, de nem kell, hogy
megäljän táged. Te hiszed, hogy Isten meggyãgyâtja szàmodra,
ás egászságessá tesz? Menj ás higyjál teljes szâvedbål, mondd,
“Igazàn hiszem ezt.”



30  A MONDOTT IGE

158 Beszálsz angolul? Ártesz angolul? [Branham testvár ezt
mondja “Valaki jäjjän.” Jän egy fordâtã._Szerk.] Igen,
rendben. Mondod neki amit án mondok? Mondd meg neki, hogy
ha hiszi, akkor a gyomor problámàja elhagyja åt. Fogja hinni?
A te hàtproblámàd is el fog mçlni, ás most elmehetsz a te
utadon ás gyãgyulj meg.

Hogy vagy? Hiszel? [A nå azt mondja, “Igen, uram.”_Szerk.]
159 Az az ember ott hàtproblámàval èl, ás ràm názett amikor
ezt mondtam. Å is meggyãgyulhat, ha hiszed uram. Rendben
van uram.
160 Az a hälgy, aki käzvetlenèl melletted èl, neked nyaki
problámàd van, igaz hälgyem? Hiszed, hogy Isten meggyãgyât
táged? Rà akarod tenni a kezedet a kisfiçra az å tárde miatt, ás
å is meggyãgyul. Hiszed? Neked nåi problámàd volt,
hälgyprobláma, neked màr az nincs meg. A te hited
meggyãgyâtott táged, ás egászságessá tett.
161 Hiszitek, hogy Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká? Akkor tegyèk egymàsra kezeinket, ás
imàdkozzuk el a hitnek ezt az imàjàt, mindannyian,
imàdkozzuk a hitnek imàjàt.
162 Kedves Istenènk, mialatt annyira be vagyunk fedezve a Te
Isteni Jelenláteddel, ás làtjuk ahogy Te mozogsz a
hallgatãsàgban, meggyãgyâtva mindenhol a betegeket. Te Isten
vagy. Án imàdkozom, hogy gyãgyâtsd meg ezt az egász
hallgatãsàgot. Istennek a Lehellete szàlljon frissen az å
szâvèkbe, ás tudassa velèk azt, hogy az idå elfogyãban van.
Màr csak egy kis ideig leszènk itt, azutàn pedig Åvele leszènk,
Akit szeretènk. Hozzon most az Å Jelenláte mindenki szàmàra
gyãgyulàst.
163 Elâtáljèk Sàtànt, elâtáljèk az å ässzes cselekedeteit. Jázus
Krisztus Neváben, Sàtàn gyere az emberektål.
164 Mindenki, aki hisz most Benne ás elfogadjàtok a ti
gyãgyulàsotokat, àlljatok fel a ti làbaitokra, ás mondjàtok,
“Most felàllok, hogy elfogadjam az án gyãgyulàsomat. Án
hiszem ezt.” Nem szàmât, hogy mi a ti àllapototok, ha igazàn
hisztek, akkor àlljatok fel a làbaitokra. Most emeljátek fel a
kezeteket, ás mondjàtok, “Käszänäm Çr Jázus, hogy
meggyãgyâtottàl.” Isten legyen veletek. `
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