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Az Isten Aki Gazdag Irgalomban

` Leèlhettek. Valahogy elfogãdott voltam, amikor bejättem
ás làttam Moore Testvárt, ás mindannyiukat itt az

emelványen, a baràtokat, akiket olyan sok áve ismertem. Igen
nagy megtiszteltetás itt làtni åket ma este. Valahogy kicsinek
árzem magam, itt àllni ás beszálni ilyen teolãgusokkal
mägättem, ás talàn åk helyesbâtenek engem, amikor helytelen
vagyok. Remálem.
2 Nagyon boldogok vagyunk ma este hogy itt van egy
bizonyos szemály, Rose Testvárnå. Lejättènk^Shores
Testvárrel ás az asszisztensável voltam, ma, egy kis ebádre. Ás
lefelá az çton, Williams Testvár mondta hogy Rose Testvárnå
nagyon beteg. Ás bementènk hogy làssuk åt csak egy
pillanatra, letárdeltènk. Ás neki magas làza volt, ás valãban
beteg volt. Csak egy pàr imaszã, ás az Çr szãlt hozzànk, ás
mondta, “Meg fog gyãgyulni, ás holnap este ott lesz.” Ás âme itt
van ma este, ápp itt èl. Ez igaz.
3 Rose Testvárnå, csak egy percre àllj fel, hogy åk^Hàlàsak
vagyunk az Çrnak. Å àgyhoz kätätt volt. Azt mondta, “A_az
ärdäg egyszeræen kivert engem mindenbål. Àtjättem ide ás
ässzeomlàsom volt ezzel,” valamilyen fajta torokbetegság, ás
âgy tovàbb. De az Çr àtvezette åt, tehàt mi ezárt boldogok
vagyunk. Käszänjèk a dràga Çrnak!
4 Most nekènk csodàlatos idåink voltak. Ás holnap este, nos,
àtmegyènk a_a Ramadàba. Ás ne felejtsátek el most, hogy
holnap este nem itt lesz, a Ramadàban lesz. Ás az ässzejävetel
kezdådik a kävetkezå este. Mág egy estát ánvelem kell
elviselnetek, tudjàtok.
5 Tehàt az elåzå este án_án messzire tçlmentem a cálon,
valahogy tettem egy kis âgáretet magamnak, hogy az áv eleján,
hogy án egyszeræen le fogom faragni az Èzeneteket hàrom,
vagy nágy, ät ãràrãl, çgy kärèlbelèl harminc vagy negyven
percre. Ás amint azt tegnap este mondtam nektek, a feleságem
kommentàlt engem vasàrnap, âgy szãlva, “Egászen jãl
csinàltad.” Tehàt_tehàt akkor, persze, nekem tegnap este
jännäm kellett ás azt ässzeromboltam, làtjàtok. De án tegnap
este ätvenät percet voltam, harminc helyett.
6 Lefelá jävet, ma este, Billy azt mondta, “Mirål fogsz
beszálni?”
7 Azt mondtam, “Hàt, van nekem egy pàr kis jegyzetem
kiârva itt, ás náhàny Iràshely. Nem tudom, valamelyiket
käzèlèk, nágy vagy ät kèlänbäzå Èzenet.” Mondtam, “Árezni
fogom amikor lemegyek oda, ás làtom hogy mi folyik.”
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8 Å mondta, “Megâgárted hogy imàdkozni fogsz minden
beteg emberárt.”

Mondtam, “Igen, uram. Mennyi jegyed van?”
Mondta, “Kátszàz.”
Mondtam, “Jobb ha azokkal kezdem ma este.”

9 Ás å mondta, “Most emlákezzál, neked csak tizenät perced
van a beszádre.” Mondta, “A täbbit màr az elåzå este
felhasznàltad.” [Branham Testvár ás a gyèlekezet
nevet_Szerk.] Nekènk sietni kell, ugye?
10 Nos, mi tettènk nektek âgáretet, hogy imàdkozni fogunk
azokárt az emberekárt, akiknek imajegyèk van, ás mi_mi
bennènket termászetesen az âgáret kätelez. Nem tudjuk
mindannyiukat àthozni ezeken a sorokon, ás nem is tudnàm
åket egyenkánt hâvni kint a hallgatãsàgban. Mág akkor sem ha
a Szent Szellem adnà nekem, án_án egyszeræen nem bârom azt
ki. Az egyszeræen tçl sok rajtam. Ás, de mi mindnyàjan
ismerjèk ezeket a dolgokat. Mi tudjuk hogy Isten mág mindig
Isten. Nem ez az ami gyãgyât. Ez csupàn az ami felápâti a hitet,
hogy tudassa velènk hogy mi az Å jelenlátáben vagyunk.
11 Ás mi fogunk ma este imàdkozni mindazokárt a beteg
emberekárt, mindegyikèkárt, akiknek van imajegyèk, hogy
imàdkozzanak ártèk. Ás azutàn holnap este, odaàt a
Ramadàban, megprãbàlunk kiadni náhànnyal täbbet, ás
elkezdènk imàdkozni ártèk odaàt, mert holnap este is az enyám
lesz. Ás azt hiszem hogy van egy ässzejäveteli estám, talàn egy
reggeli is. Attãl fègg hogy hogyan derèlnek ki a dolgok.
12 Van valaki, a beszálåk egyike, aki nem jelent meg; mág
eddig nem, nem hiszem. Humburg Testvár, vagy hogy^[Egy
testvár mondja, “Amburgy.”_Szerk.] Amburgy, Amburgy,
Kash Amburgy. Tehàt án_án mindezt rosszul hasznàlom, ez a
Námet náv. Án_án azt hiszem hogy ez námet. Tehàt talàn
nekem valahogy beugranom kell, ahogy mi ezt hâvjuk, elnázást
a kifejezásárt, å helyette.
13 Tehàt nekènk csodàlatos idåszakunk van az Çrban,
mindamellett. Mindannyiotok felá, ha van itt ma este náhàny
idegen, az biztos hogy mi nagyon ärèlènk hogy itt vagytok
velènk, ás bâzunk abban hogy az Çr megàld benneteket.
Imàdkozom hogy ne legyen egy beteg ember sem az ápèletben
amikor ma este elmegyènk, hogy a mi Urunk jäjjän le az Å
nagy erejável, ás gyãgyâtson meg mindenkit akik betegek ás
szenvedåk.
14 Koràbban itt, án az egyáneket kèlän elbeszálgetásre
szoktam vinni, náhànyat a neház esetek käzèl akiket nem
tudtunk megoldani. Aztàn olyan gyorsan szaporodott, amâg
kellett, az Çr folyamatosan megàldotta, amâg hàrom vagy
nágyszàzan vàrtak màr, ás âgy azutàn az emberek árzásei
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megsárèltek mert vàrniuk kellett. Talàn, a sok idån, kellett
hogy vàrjàl talàn egy vagy kát ávet is, azárt hogy bekerèljál,
làtjàtok, csak az ässzejävetelek käzätt, hogy be tudjuk åket
vinni az elbeszálgetásekre. Ás mi egyszeræen èltènk ás vàrtunk
az Çrra amâg Å megmondta nekènk pontosan az esetet.
15 Kátságtelen hogy ma este èlnek itt emberek akik rászvettek
azokon a speciàlis elbeszálgetáseken. Vannak? Hadd làssalak
benneteket, emeljátek fel a kezeiteket. A speciàlis
elbeszálgetáseken. Igen, ott èl, tehàt, ás tudja hogy az çgy van.
Egyszeræen vàrtunk hogy megtudjuk hogy mit mond az Çr,
hogy az az eset^Ás aztàn le kellett ezt àllâtanom itt bizonyos
idåvel ezelått. Mondtam Billy-nek hogy nem tudunk täbb
privàt elbeszálgetást csinàlni.
16 Làtjàtok, án_án_án ápp elmçltam huszonät nemrágen,
màr màsodszor, ás haladok a harmadik felá. Ás âgy amint te
egy kicsit äregebbá vàlsz, hàt, te màr nem, te^valahogy nem
tudsz màr çgy kitartani ahogy koràbban. Lápáseid rävidèlnek.
Ás_ás, persze, Moore Testvár mág nem tud arrãl semmit. Å^
Azt hiszem hogy mi valahol ugyanolyan idåsek vagyunk.
17 De sok vâz lefolyt a folyãn amiãta te ás án, ás Brown
Testvár idejättènk elåszär, Outlaw Testvárrel ás Garcia
Testvárrel, ás Fuller Testvárrel. Kâvàncsi vagyok hogy ezek az
emberek itt vannak-e ma este? Garcia Testvár, Fuller Testvár,
Outlaw Testvár, itt vannak? Emeljátek fel a kezeiteket ha itt
vagytok. Igen, ott van, azt hiszem, Fuller Testvár, ha nem
távedek. Outlaw Testvár ideàt itt. Garcia Testvár, án_án azt
hiszem, mágis elhagyta Phoenix-et. Azt hiszem âgy van. Å_å
elhagyta Phoenix-et, ás odaàt van Californiàban. Hàt, azok
biztos hogy nagy napok voltak, ás án mág ugyanazt az Èzenetet
hiszem ami nekem akkor volt, “Jázus Krisztus tegnap, ma, ás
mindäräkká ugyanaz.” Azt hiszem hogy ez ugy^Hàt, Becky
csecsemå volt. Ez çgy tizenkilenc áve volt.
18 Ás most å egy nagy, äreg, kävár, csçnya làny aki ott kint èl
valahol, tizenkilenc áves. Hol vagy, Becky? Fiç, å ezárt elkap
engem. Emlákszem amikor hordtam åt a karomon. Biztos
neház munkàm lenne azt csinàlni ma este.
19 Emlákszem odaàt egy este Garcia Testvár gyèlekezetáben,
å egy ici-pici làny volt. Ás án azt mondtam, “Ma este nekènk
egy nemzetkäzi ässzejävetelènk van.” Mondtam, “A
spanyolokhoz beszálek.” Ás azt mondtam, “A feleságem itt egy
námet.” Mondtam, “Án âr vagyok.” Ás mondtam, “Ás a
kislànyom egy indiàn.” ás ez volt Becky.
20 Tehàt amikor kimentem a hàtsã ajtãn, volt ott kint egy kis
mexikãi làny, aki azt mondta, “Branham Testvár!”

Mondtam, “Igen, ádes, mit akarsz?”
Mondta, “Nem gondolod hogy a kisgyermeked egy kicsit

sàpadt, ahhoz hogy egy indiàn legyen?” Å szåke, tudjàtok.
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Ás azt mondtam, “Csak cselekedeteiben indiàn.”

21 Hàt, mi hàlàsak vagyunk, hogy çjra itt lehetènk ma este.
Most mielått käzeledènk az Igáhez, käzeledjènk Åhozzà, mert
Å az Ige. Amikor az Ige szemmellàthatãvà lesz, akkor ez Å
bennetek.

22 Amint azt mi tegnap este vettèk az Ellenszegèlás
Magjàban, ártákeltátek ezt, az Çr àldàsàt? [“Àmen.”] Án_án
bizonyàra ártákeltem hogy ezt az Èzenetet hoztam nektek. Ás
mi làtjuk hogy mik a magok.

23 Most van ott egy kèlänleges kárás ma este, csak valami
kèlänleges? Talàn valaki käzèletek, akik ebben az imasorban
benne lesztek, azt mondja, “Istenem, lágy irgalmas. Amikor
jäväk hogy imàdkozzanak ártem, hadd nåjän fel a hitem çgy
hogy megfeleljen a feltáteleknek.” Ás_ás talàn valakinek van
egy szerette, beteg, ás valami. Felemelnátek csak egyszeræen a
kezeteket hogy Isten csupàn lenázzen ás mondja^Most ha
ez^Nem is tudjàtok hogy milyen árzássel tält el engem ha
odanázek. Csak názzetek itt a szèkságekre! Lelkász testvárek,
csak názzetek oda. Làtjàtok? Most, ha ez engem ilyen árzássel
tält el, akkor mit tesz ez a mi Atyànkkal? Bizonyàra.

Most imàdkozzunk.

24 Kedves Jázus, most käzelâtènk az irgalom nagy Trãnjàhoz,
ezen a mindenre elegendå Náven keresztèl. “Mert nem adatott
màs Náv az emberek käzätt amely àltal nekènk èdväzèlni lehet,
hanem egyedèl ez az Çr Jázus Neve.” Ás mi az Å Neváben
jävènk. Ás imàdkozunk, Mennyei Atyànk, hogy Te fogadj el
bennènket, ma este, mint a Te hâvå gyermekeidet. Ás bocsàsd
meg a hitetlenságènket, Urunk. Segâts ezen ma este, hogy az
legyen hogy mi teljessággel higgyèk Isten minden Szavàt ma
este, mindazon dolgokárt amelyekre szèkságènk van.

25 Te tudod hogy mi van ezek alatt a kezek alatt, amelyek fel
lettek emelve; vannak betegságek, náhànyan csalàdi bajban
vannak, náhànyan anyagi bajban vannak, náhànyan käzèlèk ki
vannak merèlve, talàn van náhàny visszacsçszott, náhànyan
bænäsäk. Bàrmi is a szèkság, Te felèlmçlsz bàrmely ellenságet.
Tehàt imàdkozunk, Urunk, hogy_hogy ma este, hogy ismerjèk
fel hogy a mi ellenságènk, mindegyik, vereságet szenvedett,
mág maga a halàl is. Ás hogy mi täbb mint hãditãk vagyunk
Åbenne, Aki_Aki, Aki_Aki szeretett bennènket ás odaadta
Änmagàt ártènk, ás megmosott bennènket az Å Váráben.

26 Imàdkozunk, Urunk, hogy minden hitetlenság, minden
kátság, minden idegesság, mindaz ami nem hasonlât Istenre,
menekèljän el tålènk ma este, hogy a Szent Szellemnek
lehessen elsåbbságe a mi sziveinkben. Beszáljen Å hozzànk egy
titokzatos mãdon. Beszáljen Å hozzànk az Å Erejáben.
Tàmassza fel azokat akik_akik szellemben halottak, hozza
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vissza az egászságet azoknak akik betegek ás szenvedåk, emelje
fel a gyänge tárdeket, a kimerèlt kezeket amelyek lelãgnak. Ás
legyen az ärvendezásnek ideje.

27 Tärjän elå ma este, Urunk, hogy elhagyja ezt a helyet,
menjen a Ramada Fogadãba, ás kezdje el a legnagyobb
ässzejävetelt amely valaha is meg lett tartva ebben a vàrosban.
Urunk, mialatt mi ässzegyæltènk ás imàdkozunk! Te azt
mondtad, “Ha a náp amely az Án Nevem àltal neveztetik,
ässzegyælik ás imàdkozik, akkor án meghallgatom azt a
Mennybål.” Ás, Istenènk, mi imàdkozunk hogy ez ma este çgy
legyen.

28 Most, Atyànk, amint mi az Igát olvassuk, senki nem tudja
Azt ártelmezni csak Te, Te vagy a Te Sajàt ártelmezåd, ás mi
imàdkozunk hogy Te ártelmezd nekènk a dolgokat amelyeket
ma este olvasunk. Mert mi ezt Jázus Neváben kárjèk. Àmen.

29 Most ha sokan käzèletek csak le szeretnák jegyezni az
Iràshelyeket, melyeket egy lelkász olvas. Ás án szerethán hogy
ti, ma este, ha megtennátek, lapozzatok az Efázusi leválhez.

30 Ás az elmçlt vasàrnap án az Efázusi leválrål beszáltem,
hogyan Jãzsuá Känyve az Ã-Testamentum Efázusi levele volt,
ás hogy egy megudltàs känyve volt.

31 Ás a megvàltàsnak kát kèlänbäzå rásze van: “kijänni” ás
“belápni.” Elåszär, neked ki kell jänni. Náhàny ember be
akarja magàval hozni a vilàgot; de neked ki kell jännäd a
vilàgbãl, hogy belápjál Krisztusba. Ki kell jännäd a
hitetlenságbål, hogy belápjál a hitbe. Nem lehet egy dolog sem
a te utadban. Ahhoz hogy valãban igazi hited legyen, neked
teljessággel el kell hagyni mindent amely ellentátes az Isten
Igájável, hàtra, hogy belápjál a hitbe.

32 Ás az volt az Ã-Testamentumnak az Efázusi Känyve,
Jãzsuá. Ahol, Mãzes kápviselte a tärványt, senkit nem tudott
èdväzâteni; de a kegyelem tudott, ás itt Jãzsuá ugyanaz a szã
mint Jázus, “Jehova-èdväzâtå.”

33 Ás most akkor, mi felismerjèk hogy mi egy màsik
Efázusiakhoz jättènk, egy màsik Efázushoz most. Ahol, az, a
mi intellektuàlis felekezeteinkben ás âgy tovàbb, ás minden
iskolàzàsi programjaink elárkeztek az å_az å Jordànjukhoz,
akkor nekènk kell hogy çjra legyen egy_egy Efázusunk. Kell
hogy legyen nekènk egy kivonulàsunk, hogy “kijänni” ás hogy
“bemenni”, az Elragadtatàsra.

34 Ma este olvasni fogunk az Efázusi levál 2. rászábål. Csak
azárt mondtam ezt, hogy elárkezhessetek a_a helyhez, vagy
hogy a rászhez lapozhassatok.

Titeket, ás titeket megelevenâtett, akik halottak
voltatok a vátkekben ás a bænäkben:
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Amelyekben az elmçlt idåkben ti jàrtatok, e vilàg
folyàsa szerint, a levegåbeli fejedelemsás ereje szerint,
ama szellem szerint amely most az engedetlenság
gyermekeiben munkàl:

Akik käzätt nekènk is mindnyàjunknak is egykor
volt árintkezásènk a testnek kâvànsàgaiban, betältve a
testnek ás a gondolatoknak kâvànsàgàt; ás termászet
szerint a haragnak gyermekei voltunk, ápp çgy mint
màsok.

De Isten, Aki gazdag irgalomban, az Å nagy
szeretetáárt amellyel bennènket szeretett,

Mág amikor halottak voltunk a bænben, Å
megelevenâtett bennènket Åvele egyètt, vagy
megelevenâtett bennènket Krisztussal egyètt,
(kegyelem àltal èdväzèltäk;)

35 Ebbål akarok venni egy keveset, vagy a versnek egy rászát,
“de Isten,” Az Isten Aki Irgalomban Gazdag.
36 Akarom hogy megfigyeljátek itt a prãfátàrãl, helyesebben
apostolrãl Pàlrãl, aki_aki, ahogy å errål emlâtást tett, ahogy,
“benneteket Å megelevenâtett, aki egykor halottak voltatok.
Benneteket Å megelevenâtett, akik egykor halottak voltatok,
halottak bænben ás vátságekben; a vilàg dolgai utàn jàrtatok, a
test kâvànsàgai utàn, ás betältve a gondolatnak vàgyait. Å^”
37 Mi okozta ezt a vàltozàst, làtjàtok? Ás mi okozta azt, “az
egyik idåbål amikor halottak voltunk,” a megelevenâtást?
Megelevenâteni szã jelentáse, “álåvá táve.” Volt egy vàltozàs, a
halàlbãl az Áletre. Nincs màs, nincs màs dolog amely
tärtánhetne bàrmely szemállyel, ilyen nagy, minthogy
àtvàltoztatni åt a halàlbãl az Áletre. Egy ember, ha å
haldokolna, fizikailag, ás meg lehetne gyãgyâtani fizikailag,
akkor ez egy nagy dolog lenne, de semmi nincs olyan nagy mint
amikor å szellemi halott, ás Isten megelevenâtette åt az Áletre.
38 “Ti egykor, az elmçlt idåkben halottak voltatok.” Halottak
voltatok. Mág itt ma este is sokan, egy idåben,
visszatekinthettek ás tudhatjàtok hogy halottak voltatok. De
most miárt nem vagytok halottak ma este, amint akkor
voltatok? Megárdemeltátek azt, mert bænäsäk voltatok, “de
Isten Aki gazdag irgalomban.” Az az_az az a dolog, “Isten Aki
gazdag volt.” Mindezek a dolgok amelyek mi voltunk, “de
Isten”! Az vágezte a vàltozàst ápp ott, “Isten, Aki gazdag
irgalomban”!
39 Ãh, án olyan boldog vagyok azárt, hogy Å gazdag
irgalomban. Ha Å csupàn pánzben lett volna gazdag, ha Å
csupàn anyagiakban lett volna gazdag, ami egyábkánt Å, de
mágis a legnagyobb dolog hogy irgalomban gazdag. Ãh, milyen
nagy az a szã, hogy mi egykor halottak voltunk.
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40 Ás mi a màsik este beszáltènk arrãl hogy a magnak meg
kell halnia. Ás mindennek az álet csâràja kärèl nem csak hogy
meg kell halnia, hanem meg kell rothadnia. Ha nem rothad
meg, akkor nem álhet. Ás a rothadàs, “teljesen megszèntetni;
az be van fejezve.” Ás amâg nem jutunk el arra a helyre hogy
ami sajàt elkápzeláseink ás sajàt gondolataink teljesen el nem
tèntek ás el nem rothadtak tälènk, ás akkor tud az álet csâràja
elkezdeni álni.
41 Most_most mi esetleg, esetleg beszærnák itt egy kicsi
tanâtàst, amit án nem^Ha nem hiszitek, hàt rendben van. Az
egyszeræen rendben van. Án hiszem. Án hiszem, hogy_hogy
egy ember, amikor å erre a vilàgra szèletik, hogy amikor te egy
kicsi baba vagy, a vilàgra szèletve, nem lehettál volna itt Isten
elåre ismerete nálkèl, mert Å vágtelen ás tud mindent. Ás
amikor a kisbaba beleszèletik a vilàgba, akkor van valami
abban a babàban. Ha neki valaha lesz Álete, van ott egy kicsi
valami bent, a gyermekben akkor, amelyhez å elåbb vagy
utãbb odaárkezik. A kis mag benne van. Most ha ti vesztek^
Az Iràs vilàgosan ismerteti azt.
42 Most ha neked ma este Äräkkávalã Áleted van, ha nekènk
Äräkkávalã Áletènk van, akkor mi mindig voltunk, mert az
Äräkkávalã Áletnek csak egy formàja van. Mi mindig voltunk.
Ás annak az oka hogy mi voltunk, mert mi Istennek egy rásze
vagyunk. Ás Isten az egyedèli dolog amely Äräkkávalã.
43 Ás amint Melkisádek tizedet fogadott Àbrahàmtãl, ás
szàmât lett az å dádunokàjànak, Lávinek, aki akkor mág
Àbrahàm àgyákàban volt; tizedet fizetett, mert å mág Àbrahàm
àgyákàban volt, amikor å Melkisádekkel talàlkozott. Akarok
errål beszálni odaàt a màsik helyen, egy reggelen. Ki Ez A
Melkisádek? Most figyeljátek meg azt. Egász a kezdetkor, Isten
tudta, hogy ez a fiç meg fog árkezni. Å tudott mindent.
44 Most mi Istennek egy rásze vagyunk. Ti mindig azok
voltatok. Nem emlákeztek rà, mert csupàn Istennek egy
tulajdonsàga voltatok. Csupàn az Å gondolataiban voltatok. A
ti nevetek, ha az valaha is az Álet Känyváben volt, az màr a
vilàg megalapâtàsa elått oda lett táve. Tudta, hogy mik voltatok.
45 Án ezt csupàn mondom, nem azárt hogy tanâtàst keverjek,
hanem hogy helyesbâtsem ezt, hogy mi tàvol kerèlhessènk ettål
a fálelemtål ás ijedságtål. Te nem tudod hogy ki vagy. Ti nem
lesztek, hanem ti most Isten fiai vagytok. Làtjàtok, ti mindig
Isten fiai voltatok. Làtjàtok?
46 Mert amikor Istennek benne voltatok a gondolatàban a
kezdetkor, benne kellett legyetek, valãtok valamely rásze,
Áletetek amely most bennetek van, Istennel kellett hogy legyen
azelått. Hàt, amikor Å, mág mielått ti anyagivà lettek itt a
fäldän, mielått semmi mds nem volt, csak Isten, ti az Å
tulajdonsàgainak egyike voltatok. Å tudta hogy mi lesz a
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nevetek. Tudta hogy milyen szânæ lesz a hajatok. Å tudott
rãlatok mindent. Az egyetlen dolog ami tärtánt, hogy amikor ti
bænäsäkkánt^
47 Sokan käzèletek käzässágben lehet_lehet velem ebben a
gondolatban. Amikor te egy kisfiç, vagy kislàny voltàl,
jàrkàltàl kärbe ás voltak bizonyos dolgok amelyek igazsàgosak,
ahol azok nem zavartàk a täbbi gyereket, çgy tænt mintha
valami tebenned felkiàltott volna. Ott volt Isten valahol, de te
mág egy bænäs voltàl. Emlákeztek erre [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Bizonyàra. Most mi volt ez? Az volt az
Áletnek kicsi formàja bennetek akkor.
48 Ás aztàn egy idå utàn, hallottàtok az Evangáliumot. Talàn
gyèlekezetbe jàrtatok, felszedtátek ezt ás azt, ás jàrtatok
felekezetrål felekezetre. De egy napon, mivel ti Isten rászei
vagytok, az Ige rásze kellett hogy legyetek. Ás amikor hallottàtok
az Igát, akkor tudtàtok hogy honnan jättetek, tudtàtok hogy mi
volt az Igazsàg. Ti mindig voltatok, a mag mindig bennetek volt.
Az Ige làtta az Igát amely bennetek volt, az a vilàg megalapâtàsa
elått volt, làtta az Igát ás ti Ahhoz jättetek.
49 Mint az án kis sas tärtánetem, ahogy az a kis sas ki lett
kältve a tyçk alatt. Ás a kis pajtàs egyètt jàrkàlt a csirkákkel,
å, a tyçk kotyogott, ás å nem ártette az å kotyogàsàt. Ás_ás a
kiscsirkák, az å eledelèk ami a baromfi udvarban volt, å_å
nem ártette azt, hogy åk azt hogyan tetták. De volt valami
åbenne, ami màsnak tænt mint amik a csirkák voltak, mert å
kezdetben egy sas volt. Ez igaz. Egy napon a mamàja jätt
keresni åt, ás, amikor å meghallotta a sas kiàltàsàt, akkor az
kèlänbäzätt a tyçk kotkodàcsolàsàtãl.
50 Ás ez az ahogy ez minden çjjàszèletett hâvåvel van.
Hallhatod az ässzes teolãgiàt amit csak akarsz, ás mind az
ember-kászâtette ellenszegèláseket; de amikor az Ige kivillan
ott, akkor van valami ami megragad, ás te Ahhoz jässz. “Ti
akik egykor halottak voltatok a bænäkben (azt az áletet)
elevenâtette meg Å.” Elåszär kell hogy legyen egy Álet ott, amit
megelevenithet. Isten, az Å elåre ismerete àltal, tudott
mindent. Ás mi eleve el lettènk rendelve hogy Isten fiai ás
lànyai legyènk. “Ti akik egykor halottak voltatok a bænben ás
vátságekben, amelyekben mi koràbban mindannyian tältättèk
az idånket, de Å megelevenâtett.”
51 Figyeljetek Pàlra, amikor Pàl egy nagy teolãgus volt. De
amikor å szemtål szembe kerèlt az Igável, Jázussal, akkor az
megelevenedett. Å egász gyorsan Áletre jätt, mert ä arra el volt
rendelve. A^Å az Igánek rásze volt; ás amikor az Ige làtta az
Igát, akkor az volt az å termászete. A tyçkok ässzes
kotkodàcsolàsa, az ortodox gyèlekezetekben nem volt rà
hatàssal; å làtta az Igát. Az neki rásze volt. Å egy sas volt. Å
nem egy csirke volt; å csupàn velèk volt a baromfi udvarban.
De å sas volt, kezdettål fogva.
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52 Hallottam egy hasonlã kis tärtánetet, remálem hogy nem
hangzik szentságtärásnek, egy kiskacsàrãl amely egy tyçk alatt
szèletett egyszer. Å nem tudta megárteni. Egy furcsa kinázetæ
kis pajtàs, furcsa fickã, ás å nem tudta megárteni a port ás
mindent. Åk a baromfi udvarban jàtszottak. De egy napon az
äreg tyçk kivezette a kis ivadákot az udvar mägá, ás å ott
megárezte a vizet. Hàt, å megindult a vâz felá olyan eråsen
amennyire csak tudott. Miárt? Å mág soha nem volt elåtte egy
tavon. Soha nem volt mág vâzben. De å egy kacsa volt,
kezdettål fogva. Az egyetlen dolog amit neki tenni kellett, hogy
magàhoz tárjen.

53 Ez ugyanaz a dolog ahogy a hâvå van. Van valami benne,
ami, amikor å szemtål szembe talàlkozik Istennel, akkor å
magàhoz tár. Az a mag benne van, ás az megelevenedett.
Istenem, ez igaz, ás å elrepèl a vilàg dolgaitãl. Azok halottà
vàlnak szàmàra. Istenem, emlákszem, hogy mi mindnyàjan az
elmçlt idåben a vilàgnak azokban a dolgaiban áltèk áletènket.
De amikor egyszer megragadtuk azt a valãdi Dolgot, valami
ami megelevenâtett bennènket, egy kis mag ami Áletre jätt,
aztàn a vilàg minden dolgai ott helyben elrothadtak. Nekènk
nem volt täbbá vàgyunk arra.

54 “Aki Istentål szèletett, az nem vátkezik. Az egyszer
megtisztâtott imàdãnak nincs täbbá bæntudata, nincs täbbá
vàgya vátkezni.” A bæn kárdásnek váge. Te Isten egy rászává
vàltàl, Krisztusban. Krisztus meghalt hogy megvàltson táged.

55 Most csak gondoljuk el mindazt ami belålènk lett volna ha
nem lett volna Istentål. De Isten, az Å gazdag irgalmàban,
hogyan Å ma este megvàltott bennènket! Hol lettènk volna ma
este, ha nem lett volna Isten gazdag irgalma rajtunk?

56 Egykor a vilàg annyira bænäs volt, hogy az ember romlàst
hozott a fäldre amâg Isten mág azt is megbànta hogy valaha is
embert alkotott. Az egász fej teljesen meg volt rothadva, az
egász test, ás Isten mág azt is megbànta hogy Å valaha is
embert alkotott. Tehàt Å ezt mondta, “El fogom pusztâtani az
embert akit teremtettem.” El fogja pusztâtani åket mert neki
nincs semmi màs mint csak egy csomã romlàs.

57 Ás az egász emberi faj el lett volna tärälve abban az
idåben, de Isten, irgalomban gazdag, nem engedte hogy az
àrtatlan elvesszen a bænässel. Ás Å elment ás biztosâtott egy
utat azok szàmàra kik be akartak jänni, akik tenni akartàk azt
ami helyes. Å alkotott egy irgalmas utat azok szàmàra akik
kivàntàk az irgalmat, ás Å kászâtett egy bàrkàt. Màs szavakkal,
Å tett szàrnyakat az Å sasaira, hogy azok elrepèlhessenek az
âtálet felett, ás ne fulladjanak meg a csirkákkel. De Å_Å
csinàlt egy kimenekedási utat Noá napjaiban. Ez kásztette Åt
erre, hogy ellàssa ezzel, mert Å gazdag volt irgalomban.
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58 De miutàn Å ellàtta a nápet egy çttal, ás aztàn åk
visszautasâtottàk azt, nos, az oka hogy åk azt visszautasâtottàk
az volt, mert nem volt semmi ott bennèk ami azt fogadja. Nincs
ott semmi ami fogadja azt. Anyàm szokta mondani, “Nem
vehetsz várt egy tarlã rápàbãl, mert a tarlã rápàban nincs vár.”
Tehàt ha ott bent nincs semmi Álet forma hogy Azt fogadja,
akkor Azt nem lehet fogadni.
59 Ez az oka annak hogy a farizeusok egyenesen Jázus arcàba
názhettek, ás Åt “Belzebubnak” hâvhattàk, mert nem volt
bennèk semmi hogy fogadja Åt. “De mindenki, akit az Atya
Nekem adott,” Å mondta, “Hozzàm fog jänni.” Van_van
valamilyen mãdja hogy az be lesz mutatva.
60 Náha beszálhetsz emberekkel az utcàkon, beszálhetsz velèk
az Çrrãl, åk egyenesen belenevetnek az arcodba. Hàt, nekènk
akkor is tennènk kell ezt. De hallgassàtok, “Nincs senki aki
Hozzàm jähet ha az án Atyàm nem vonja åt elåszär.” Istennek
kell tenni a vonzàst. Ott kell hogy legyen egy Álet. “Ás
mindenki akiket Å Nekem adott, Hozzàm fog jänni.”
61 Å gondoskodott azokrãl akik akartàk a megvàltàst.
Gondoskodott azokrãl akik akarjàk a gyãgyulàst. Ás aztàn
mert Å ezt tette, Åt ez gazdaggà teszi irgalomban, amint Å
mindig is gazdag volt irgalomban. Çgy kell lennie, hogy ha te
visszautasâtod Ezt, akkor nincs màs hàtra mint az Itálet, mert a
bænt meg kell âtálni.
62 Fàraã, amikor å bement a_a tengerbe, mint egy utànzã,
çgy názett ki hogy å be tud menni çgy mint Mãzes. Mãzes az å
seregável, ás Fàraã az å seregável, mindkettåjèknek el kellett
volna pusztulniuk a tengerben, çgy názett ki. De Isten,
irgalomban gazdagon, kászâtett egy kimenekedási utat a Zsidã
gyermekek szàmàra, (miárt?) mert åk a kätelesság vonalàt
kävetták, åk az Igát kävetták.
63 Most az az egyedèli çtja annak hogy irgalmassàgot
kapjunk, hogy kävessèk azokat az çtmutatàsokat amelyeket
Isten adott nekènk hogy kävessèk azokat. Ez az egyetlen
mãdja hogy Å irgalmat mutathasson, hogy amikor kävetjèk
azt, amit Å mondott.
64 Mint az a kis vita nem olyan rágen, egy lelkásszel aki azt
mondta hogy án egy apostoli Tant tanâtottam ezekben a
napokban. Azt hiszem hogy beszáltem errål egy vagy kát estável
ezelått, vagy valamikor, ahogy å mondta, “Te megprãbàlsz
befecskendezni ebbe a korba egy apostoli Tanâtàst.” Mondta,
“Az apostoli kor megszænt, az apostolokkal.”

Megkárdeztem tåle, “Nos, hiszel te az Igáben?”
Å azt mondta, “Igen.”

65 Mondtam, “A Jelenásek 22:18 mondja, hogy ‘Aki elvesz egy
Szãt Ebbål, vagy hozzàad egy szãt Ehhez,’ nem csak kát szãt;
egy Szãt, kivesz egy Szãt.”
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Mondta, “Án hiszem azt.”
66 Mondtam, “Akkor án meg tudom neked mondani, hogy hol
lett adva az apostoli kor, hol lettek adva a Gyèlekezetnek az
apostoli Àldàsok; most pedig mondd meg nekem te hogy Isten
hol vette ki azokat a Gyèlekezetbål, az Ige àltal. Te nem
teheted ezt; az nincs ott.” Mondtam, “Most emlákezzál, hogy
Páter, Pènkäsd Napjàn, ahol å volt az_az apostoli kor
bevezetåje. Ás å mindenkinek mondta, hogy, ‘Tárjetek meg, ás
keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus Neváben a bænäk
bocsànatàra, ás megkapjàtok a Szent Szellem ajàndákàt. Mert
náktek lett az âgáret, ás a ti gyermekeiteknek, ás mindazoknak
akik tàvol vannak, ahànyat az Çr a mi Istenènk elhâv.’”
67 Most ha ti figyelni akartok valami felekezeti tyçk
kotkodàcsolàsàra, ás ott kint akartok álni a vilàgnak
dolgaiban, akkor ez mutatja hogy valami rossz. Mert, Az az
Ige. “Aki akar, jähet.” Ás ha neked van egy akaratod, akkor
jännäd kellene. De ha nincs semmi akaratod, akkor te egy
szomorç àllapotban vagy. De ha van egy akaratod hogy jäjj,
akkor gyere ás kävesd Isten formulàjàt!
68 Ás Å soha nem mulasztja el beteljesâteni azt amit Å
megâgárt. Án egykor fiatal voltam, ás most äreg vagyok, án
soha nem làttam Åt kudarcot vallani az Å Igájáben. Mert Å
mindent meg tud tenni, csak kudarcot vallani nem. Å nem tud
kudarcot vallani. Isten nem tud. Lehetetlen Isten szàmàra hogy
kudarcot valljon, ás mellette Isten maradjon. Neki kell hogy,
hogy azt tegye.
69 Most Fàraã serege megprãbàlta utànozni, mert åk nem
voltak elhâva ás nekik nem volt meg az az Álet. Bele a^Az
âgáret nem a Fàraãnak adatott. Az âgáret nem neki lett adva az
âgáret fäldjáre.
70 Ás egy utànzã, aki megprãbàlja kävetni a valãdi hâvåt aki
olyanra lett elhâvva, az csak gçnyt csinàl belåle. Ez az ami a baj
a mi vallàsos rendszerènkkel ma. Tçlsàgosan sok ember
prãbàlja utànozni a Szent Szellemet, tçlsàgosan sok ember
prãbàlja utànozni a keresztságet, tçlsàgosan sok ember
prãbàlja utànozni az apostoli kort. Ez hâvåk szàmàra van, ás
csak azoknak. Isten kászâtett egy utat, irgalomban gazdag, hogy
az Å gyermekei ne vesszenek el. Kászâtett szàmukra egy utat.
71 Most, Fàraã, amikor megprãbàlta åket èldäzni, abba a
vâzbe fulladt bele, amely megmentette Mãzest ás csoportjàt.
Nos, Mãzes nem fulladt bele, mert Isten gazdag irgalomban
felájèk akik kävetik az Å àltala ellàtott utat. Àmen.
72 Ártitek hogy mirål berzálek? Hogy ma este azok az emberek
akik nem hisznek az Isteni gyãgyâtàsban, emberek akik nem
hisznek a Szent Szellem keresztságben, hogyan kaphatnak åk
bàrmit? Isten gazdag irgalomban azok felá akik Åt kävetik;
nem egy hitvallàst, hanem Istent.
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73 Isten az Ige, ás Az testtá lett ás käzättènk lakozott, most,
hogy Å látre hozhassa Isten täbbi tulajdonsàgait. A test, Jázus,
Isten teste volt, egy tulajdonsàg. Mãzes làtta Åt elhaladni, az Å
hàtàt; senki nem làtta az Å arcàt. De most mi làttuk Åt, mi
szemláltèk Åt, làttuk Åt mint az Àldozatot. Most, làtjàtok, Å
Istennek egy tulajdonsàga volt, bemutatva, az Ige. Az az ami Å
volt.
74 Ás amikor bàrmely hâvå Istenhez jän, Isten Igájánek
tulajdonsàgàvà vàlik, å arra van hasznàlva hogy
szemmellàthatãvà tegye az Igát amely ama a napra van
megâgárve. Làtjàtok? Ez igaz. Isten, irgalomban gazdag, soha
nem hagyott bennènket bizonysàg nálkèl. Å gazdag irgalomban.
75 Azt talàljuk most hogy Isten annyira irgalmas volt
Mãzeshez ott kint a holt tengerben, ott kint a Väräs Tengerben,
helyesebben. Azutàn, amikor Å itt azt mondta a II.Mãzes 19:4-
ben, Å azt mondta, “Sas szàrnyakon vittelek el benneteket,
Magamhoz hoztalak benneteket. Hordozta åket sas
szàrnyakon, ás Magamhoz hoztalak benneteket!” Volt ott màs
ember is, a tenger käzepán kint, aki megprãbàlt utànozni. De
mi? “Å sas szàrnyakon vitte åket.”
76 Most Isten mindig sasokhoz hasonlâtja az Å prãfátàit. Ás mi
volt az? Mãzes volt az Å hârnäke. Ás åk Mãzest kävetták, ás az
volt a sas szàrny, amelyen åk hordozva voltak, mert å vitte
Isten èzenetát. Ás az emberek azt kävetták. Åk Istent kåvetták
amint åk Mãzest kävetták az Å szabadâtàsi èzenetável. Ás a
Biblia mondta hogy, “Å, åk nem vesztek el azokkal, akik nem
hittek.” Mert, Isten gazdag volt hozzàjuk irgalomban, mert åk
kävetták az Å parancsolatait. Isten azt akarja hogy kävessèk
az Å parancsolatait.
77 Ugyanezt mondhatnànk Kãrárãl ás Dàthànrãl ás az å
hitetlen emberekbål àllã bandàjukrãl, amint åk utànozni
prãbàltak. Megprãbàltak valamit belehelyezni Isten
programjàba. Nekik nem tetszett az egy-ember program. Nekik
nem tetszett az. Nekik valamit tenni kellett. Kãrá mondta,
“Hàt, van itt täbb szeut ember, mint csak Mãzes. Te çgy teszel,
mintha te lennál az egyetlen part^Vagy helyesebben az
egyetlen kavics a parton.” Ás azt mondta, “Án-án^nem
kellene ezt tenned. Ás van mág itt täbb ember is.”
78 Ás Mãzes tudta hogy neki azokat a gyermekeket àt kell
vinni az âgáret fäldjáre, mert az âgáret neki lett adva. Neki àt
kellett vinni åket az âgáret fäldjáre.
79 Ás, ma, a Szent Szellem itt van hogy igazolja Isten Igáját, ás
ez a sas szàrny amelyen nekènk utaznunk kellene; nem
valamifále ember-kászâtette teolãgiàn. Hanem nekènk a sasnak
szàrnyain kell utaznunk, az Igáret Fäldjáre.
80 Ás itt åk vettek egy csomã csirkát, Kãrá gondolta, tudjàtok,
hogy kärbe jäjjän ás utànozta ezt, a sast. Ás amikor åk azt
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tetták, Isten azt mondta, “Vàlasszàtok el magatokat tålèk,” ás
Å elnyelte a vilàgot. Elnyelte volna az egász dolgot, az egász
teremtást, de Isten gazdag volt irgalomban azokhoz akik
megprãbàljàk kävetni az Å Igáját. Isten mindig gazdag
irgalomban. Sokan àtjättek Mãzes oldalàra, ás Isten
megnyitotta a fäldet ás elnyelte a hitetleneket. Å, a_a hitetlen
mindig el fog veszni.
81 Azok akik nem hittek, noha kijättek ás egy darabig jàrtak,
de, åk, Jázus azt mondta, “Åk, mindannyian halottak.” Ás a
halott az “megsemmisâtás.” Åk halottak. Csak gondoljatok
ràjuk. Åk kijättek, làttàk Isten csodàit, làttàk Isten nagy kezát,
álvezták a mannàt; ás kimentek oda ás hallgattak egy Bàlàm
nevezetæ emberre, aki elferdâtette Isten çtjàt, az å Igável
ellentátes tanâtàsa àltal, “Mi mindannyian testvárek vagyunk,
tehàt egyszeræen jäjjènk mindnyàjan ässze.”
82 Ez egy màsik Bàlàm rendszer amely ma megjelenik,
“Jäjjènk mindnyàjan ässze.” Ez nem fog mækädni. Jàrjunk a
Sassal, a Jehova Sassal. Ti sasfiãkàk vagytok.
83 Az egász csoportbãl csak hàrman lettek kimentve; Mãzes,
Kàleb, ás Jãzsuá. A täbbi elveszett a pusztàban; Jázus âgy
mondta, a Szent Jànos 6. rászáben. Isten, irgalombãl nem
engedte, hogy åk elvesszenek, mert, a täbbi hitetlennel. Åk
mindnyàjan meghaltak ott a pusztàban, ás åk halottak. Isten
megmentette Mãzest ás a sas hâvåket, mivel hogy åk tisztelták
az Å Igáját.
84 Ás ma, baràtaim, az egyetlen mãdja annak hogy mi valaha
is kegyet talàlhatunk Istennál; Isten gazdag irgalomban, ma, de
nekènk tisztelnènk kell azt amit Å errål mond. Egyszeræen
nem vehetitek azt amit valaki màs mond. Azt kell vennetek
amit Isten mondott. Å monta, “Legyen minden ember szava
hazugsàg, ás az Enyám igaz.”
85 Ma azt mondjàk nekènk, hogy, “Mindaz amit tenned kell,”
sok helyen, “hogy gyèlekezethez csatlakozz, legyen egy
hitvallomàsod, vagy valami olyasmi; vagy mondjàl egy imàt,
vagy tedd a nevedet egy känyvbe, vagy fräcskäljenek le, vagy
lágy megkeresztelve egy bizonyos mãdon, vagy valami hasonlã.
Ez minden amit neked tenned kell.” De az helytelen.
86 Ahhoz hogy Istennek egy sasa legyál, kävetned kell az Igát,
nap mint nap. Folytatnod kell, tàplàlkozz az Igábål.
87 Most mi ezutàn çjra morgolãdva talàljuk åket, hitben
meggyengèlve, miutàn Isten irgalmassàgot mutatott nekik. Ás
Istennel valã morgolãdàsban talàljuk åket, ás, amikor ezt
tetták, akkor haldokoltak a kâgyã maràsoktãl. Nos, åk
megárdemelták ezt. Bizonyosan. Bàrki aki eltávesztetti Isten
Igáját ás teszi ezeket a dolgokat melyeket åk tettek, azok
megárdemlik hogy meghaljanak. Mindegyikèk kâvànja,
megárdemelte hogy meghaljon a pusztàban.
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88 De amikor åk olyan betegek voltak hogy mág Mãzes doktor
ás a täbbi sem tudott tenni semmit, ás ezrável haldokoltak; de
Isten, irgalomban gazdag, Å kászâtett egy kimenekedási utat
azok szàmàra akik hittek Neki. Kászâtett arra egy ellenszert,
felàllâtva egy rázkâgyãt. Isten az Å gazdag^Isten kászâtett egy
kimenekedást, hogy az Å hâvå gyermekei meggyãgyulhassanak.
89 Istent árdekel minden ami helytelen, minden aminek te
elábe vàgsz. Az álet minden jàràsa, Istent árdekel. Te az Å
gyermeke vagy, ás Å gazdag irgalomban. Å akar tenni árted.
90 Az emberek kásåbb vátkeztek çgy, hogy ugyanezt a dolgot
vetták amelyet Isten kászâtett a szàmukra mint jãvàtátelt, a
rázkâgyã àltal, amely a màr megâtált bænt kápviselte, ás åk azt
az ajàndákot bàlvànyoztàk. Ás ezzel çjra vátkeztek. “Isten nem
osztja meg az Å dicsåságát senkivel.” Azárt nekènk nem lehet
kettå, hàrom, vagy nágy istenènk. Csak egy Isten van. Å nem
fogja megorztani dicsåságát semmi màssal. Å egyedèl Isten,
làtjàtok; çgy amint a pogànyoknak sok istenèk van. Nekènk az
egy Istenènk van, ás Å nem fogja megosztani dicsåságát egy
màsikkal, ás nem is fog megengedni Maga elått semmit hogy
bàlvàny legyen. Mág ha Å kászâtett is egy jãvàtátelt a náp
szàmàra, ás az Isten Igáje volt, az helyes volt; de amikor åk azt
bàlvànyozãvà vàltak, akkor bajba kerèltek.
91 Most az ápp ugyanaz a dolog, azt gondolom, ami tärtánt a
mi gyèlekezeti korainkkal. Isten elkèldte nekènk Luther
Màrton èzenetát az Å èzenetável, John Wesley-t, a pènkäsdi
èzenetet, de mit tettènk azzal? Ugyanazt a dolgot amit åk a
rázkâgyãval tettek, mi bàlvànyoztuk azt, “Án ehhez tartozom,
án ahhoz tartozom.” Làtjàtok, ti tartoztok valamihez análkèl
az åszinteság nálkèl amely az Ige valãdi kegyes imàdatàhoz
kapcsolãdik.
92 Mi tärtánt? A Biblia, a Bibliàban az van mondva nekènk,
hogy “A prãfáta vette a bàlvànyt ás elpusztâtotta azt.”
Hallelujah!
93 Amire nekènk ma a szântáren szèkságènk van az egy
prãfáta aki elpusztâtja a felekezetek bàlvànyàt, akik gondoljàk
hogy åk a Mennybe fognak menni azzal hogy valami tanhoz
vagy egy felekezethez tartoznak; szèkságes elpusztâtani ás
elágetni, eldobni. Isten telve van irgalommal. Å gazdag
irgalomban. Azokban a napokban melyekben mi mindnyàjan a
sätátság kàoszàban lettènk volna ott kint, de Isten, irgalomban
gazdag, elkèldte nekènk a valãdi igazi Szent Szellemet, az Å
Sajàt magyaràzatàval Arrãl, ápp itt az ápèletben minden este.
Isten, az Å irgalmàban gazdag, milyen csodàlatosnak talàljuk
mi Åt! Igen, uram.
94 Most åk mindnyàjan azt gondoltàk hogy amit åk tehetnek,
hogy egyszeræen ehhez a kâgyãhoz menni, vagy ehhez a kis
dologhoz amit Isten ott kint kászâtett, Mãzesnek kellett
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elkászâteni ás egy oszlophoz eråsâteni, ás hogy åk
meggyãgyulhatnak bàrmely åszinteság nálkèl. Åk csak àlltak
ás rànáztek. Ás elkezdták bàlvànyozni azt, ás Isten elkèldätt
egy prãfátàt ás elpusztâtotta azt.
95 Nos, mindazok akik megtagadtàk hogy rànázzenek a
kâgyãra a pusztàban, åk elpusztultak. Most Isten kászât egy
utat, de ha ti megtagadjàtok hogy rànázzetek, ha az çt màsik
oldauàn fogtok èlni, ha valamely hitvallàshoz fogtok
ragaszkodni ás megtagadjàtok azt hogy egyenesen az Igábe
názzetek ás meglàssàtok, hogy Az helyes vagy nem; mindazok
akik megtagadtàk az odanázást, åk elvesztek. Ás Isten egy soha
meg nem vàltozã Isten. Ás mindnyàjan akik megtagadtàk hogy
odanázzenek, elvesztek. Igy van ez ma, ugyanez a dolog.
96 Azutàn az emberek vátkeztek kásåbb, ás amint åk mindig
tetták, ás elkászâtetták a bàlvànyt a-abbãl, csinàlva azt egy-
egy-egy^megprãbàltak gyãgyulàst elárni åszinteság nálkèl,
ás åk “tartoztak valamihez,” ás ahogy mi azt ma tesszèk. Ás
most mi làtjuk akkor, annak a kèlänbságát, az volt, hogy
Isten^
97 Az egy jã jãvàtátel volt, ás egy jã jel arra az idåre. Abban
az idåben, az rendben volt. De az csak arra az idåre szãlt, arra
az utazàsra. Ez minden amiárt az mækädni fog, arra az
utazàsra.
98 Ás az èzenet melyet Luther Màrton hozott a
megigazulàsrãl, az rendben volt Luther koràra. Az az ameddig
az elment.
99 A megszentelådás ragyogã volt Wesley koràban. Az az
ameddig az elment.
100 Aztàn mi a pènkäsdi korba jåviink. Ás az ajàndákok
helyreàllâtàsa egy nagyon ragyogã dolog, az rendben volt a
korban, de mi most màr azon tçlmegyènk. Mi tçl vagyunk
azon, ápp olyan bizonyosan amint hogy van egy vilàg. Nekènk
ezen a dolgon tçl kellett jutnunk, mert mi ugyanazt a dolgot
tettèk vele amit åk elåtte tettek, bàlvànyt csinàltunk belåle.
“Án ennek ebbe a rendjábe tartozom, án annak abba a rendjábe
tartozom.”
101 Isten kèldeni fog valakit aki ässze fogja zçzni a dolgot ás
darabokra tápi, ás megeråsâti az Å Igáját, a teljes Igát.
Figyeljátek meg. Dicsåság legyen Istennek! Most mi làtjuk
hogy az igaz. Isten, gazdag az Å irgalmàban!
102 Azutàn amikor a prãfáta ezt elpusztâtotta, az åket a
gyãgyâtàsnak bàrmely jele nálkèl hagyta, ás a jãvàtátelnek,
mert az å bàlvànyuk el lett pusztâtva. De Isten, irgalomban
gazdag, kászâtett nekik egy màsikat. Ás mit tett Å? Megzavarta
a vizet a templomnàl lávå tãban, ás sokan jättek ás
meggyãgyultak, belápve abba a vâzbe. Jázus lejätt ugyanehhez
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a tãhoz, ás làtott egy embert aki ott fekèdt egy pàr áve, vàrva a
vâz felzavaràsàt. Làtjàtok Isten, irgalomban gazdag! Noha åk
azt a dolgot bàlvànyoztàk, noha a prãfátànak azt szát kellett
tápni, Isten kászâtett egy màsik utat szàmukra, mert Å gazdag
irgalomban. Å azt akarta hogy meggyãgyuljanak, ás kászâtett
egy utat az å gyogyulàsukárt.
103 Nos, aztàn ez ment tovàbb, a vilàg egyre bænäsebb ás egyre
bænäsebb lett vágig. Ás vágèl a vilàg annyira bænäs lett hogy
Isten elpusztâthatta volna, Å mondta a Malakiàs 4-ben, “hogy
nehogy eljäjjek ás megverjem a fäldet egy àtokkal.” Å
megcsinàlhatta volna azt; csak a kárdás.
104 De azutàn Isten, irgalomban gazdag, elkèldätt egy
Èdväzâtåt, Jázus Krisztust. Elkèldte Jázust hogy mint
Èdväzâtå mint pedig gyãgyâtã legyen. Mert Å ezt mondta,
“Amint Mãzes felemelte a rázkâgyãt a pusztàban, çgy kell az
ember Fiànak felemeltetnie,” ugyanabbãl az okbãl. Å, a
jãvàtátel, ez az amit mi igánylènk, semmi màst mint a
jãvàtátelt. Amit Jázus megvàsàrolt az Å Váre àltal, ez az amit
mi igánylènk. Ás a Biblia mondta, “Å megsebesâttetett
vátkeinkárt, Å bæneinkárt megrontott lett, bákesságènknek
bèntetáse Årajta volt; ás az Å sebeivel gyãgyultunk meg.” Ez
az amit mi igányelhetènk, mert ez az ami a jãvàtátel, amiárt mi
àllunk, szàmunkra rendelve lett. Isten, irgalomban gazdag!
105 Ennek egy Äräkkávalã jãvàtátelnek kellett lennie, mert Å
Maga jätt. Isten jätt Maga, egy bænäs test formàjàban, hogy
egy_egy_egy_egy Äräkkávalã jãvàtátelt kászâtsen; ás a testben
szenvedett, ás káseitette a jãvàtátelt; ás visszatárt a Szent
Szellem formàjàban, hogy megeråsâtse azt a jãvàtátelt. Ahol
semmi rázkâgyã vagy semmi vâz felzavaràs nem tehette, mind az
a täkáletes Jãvàtátelre mutatott. Isten, az Å irgalomàban
gazdag, tette ezt.
106 Most, ma, láván ezek a napok, amelyekben mi álènk,
àtjättènk ezeken a gyèlekezeti korokon ás mindent
fálremagyaràztunk Attãl. Napjaink teolãgusai messze
elveszâtetták Annak az oldalàt. Åk mind Azt felremagyaràzzàk,
egy màsik napra, valamely màsik korra, valamely màs
valamire egász rágen hosszç idåvel ezelåttre. Ás az Isteni
gyãgyâtàs màr ápp ki lett jàtszva, alig talàltunk valakit aki
hitte volna. Tráfàt æztek belåle. Nem täbb, mint çgy hçsz ávvel
ezelått, åk abbãl màr tráfàt æztek. A Pènkäsdiek gyakorlatilag
eltártek attãl. Åk a korai napokban kezdták, de attãl eltártek.
107 Figyeljátek meg, hogyan tetták. Most åk egy felekezeti
vaddà lettek, kiszaladva, hogy mindegyikèknek egy hitvallàst
alkossanak, ás âgy tovàbb. A Vilàgossàg elfogadàsa nálkèl, ás
helyett, amint a Vilàgossàg bejätt; åk szerveztek ás
hitvallàsokat alkottak maguknak, mindegyikèk kärbejàrva,
tanâtàst csinàlva magànak ás megmaradva abban a tanâtàsban.
Ás aztàn nekik olyan sok eltárásèk lett amâg a Szent Szellem
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nem tudott bemenni a gyèlekezetbe. Åk egyszeræen egy màsik
bàlvànnyà lettek mint a rázkâgyã, az egy_egy bàlvàny
imàdàssà vàlt. Minden szemály azt mondta, “án ehhez
tartozom, ás ahhoz tartozom.” Ez egy bàlvàny imàdàs volt.
Micsoda ässzevisszasàgban voltunk a vágidånál.

108 De Isten, gazdag az Å irgalmàban, visszakèldte a Szent
Szellemet rànk, ás igazolja az Å Igáját ma este amint Å
megâgárte hogy tenni fogja. Isten megâgárte hogy ezeket a
dolgokat meg fogja tenni. Názzátek meg hogy Å mit tett!

109 Názzátek meg, hogy Å mit tett, hogyan làthatjuk hogy Å
megâgárte hogy minden korban egy bizonyos dolog fog
tärtánni. Ás mi felismerjèk hogy azok áppen pontosan çgy
tärtántek, ahogy Å mondta hogy tenni fogja, mert Å gazdag az
Å irgalmàban, hogy mindig van irgalma ahhoz hogy betältsän
minden Igát amit megâgárt. Meg kell tennie, ás mindig azárt,
hogy Isten maradjon. Å mindig megteszi ezt, az Å Igáje mindig
megtärtánik az Å idejáben. Magja, amit Å a fäldbe vetett. Mit
tett Å? Å betette ide az Igábe, ás ez egy mag. Ás minden
alkalommal, amikor a kor elárkezik, a mag beár, ás aztàn egy
reformàciã jelenik meg. Ás Å megâgárte ezt, ás megteszi.

110 Most mi ezeket a dolgokat nem árdemeltèk meg. Nem
árdemeltèk meg Istennek ezeket az àldàsait, mert kimentènk a
vilàg dolgai utàn, mentènk a Kain hibàjàban. Kain, aki egy
száp oltàrt ás egy száp gyèlekezetet ápâtett, ás viràgokat tett rà,
ás azt gondolta hogy az pontosan az, “Az egy csomã alma vagy
kärte vagy grànàtalma volt, vagy bàrmi ilyen volt,” hogy az å
apja ás anyja ettek az Áden kertjáben, ami kiæzte åket. Igy tehàt
å azt visszaajànlotta Istennek, ás Isten visszautasâtotta azt.

111 “De Àbel hit àltal becsesebb àldozatot mutatott be
Istennek mint Kain.”

112 Ás, ma, a Biblia mondja a Jçdàsban, hogy, “Åk a Kain
çtjàn futottak; ás a Kãrá tagadàsàban elvesztek.” Làtjàtok, “a
Kain çtjàn futottak,” oltàrokat ápâtve, gyèlekezeteket ápâtve,
felekezeteket, azokat viràgossà táve, naggyà, täbb taggal mint
a täbbi; behozva dolgokat, mindent ami arra jàrt ás akik fel ás
alà ugràltak, vagy kezeket ràztak, vagy egy bizonyos mãdon
kereszteltek, vagy nyelveken szãltak, vagy àtszaladtak a
termen, betetták nevèket a känyvbe. Ez igaz. Ás aztàn
odafordulnak a valãdi Igazsàghoz, amely prádikàlva lett ás
megtagadjàk Azt. Hogyan lehet ez âgy? Figyeljátek meg hogy
milyen ässzevisszasàgban voltunk! Figyeljátek meg.

113 Ás a Biblia mondja, “Ás åk a Bàlàm çtjàn mentek, ás
elvesztek a Kãrá tagadàsàban.” Elvesztek a tagadàsban! Mi
volt Kãrának a tagadàsa? “Hàt, te azt gondolod, hogy te vagy
az egyetlen szent ember? Hàt, Istennek^Mi mindnyàjan
szentek vagyunk. Az egász gyèlekezet mind az. Mindenki^
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Mindnyàjan egyètt, ez az amit tennènk kellene.” Ez az ahol åk
elvesztek, abban. Ás mi igazàn megárdemeltèk.
Megárdemeltèk, hogy ez legyen.
114 De Isten, irgalomban gazdag, kivont bennènket abbãl a
kàoszbãl ás meglàttatta velènk, mielått a dolog lecsap itt.
Gazdag az Å irgalmàban, ás visszakèldte nekènk az Isteni
gyãgyâtàs ábredását, ás az Isten Erejánek çjra jävetelát. A
tärtánelemnek megfelelåen, egyetlen ábredás sem tartott
tovàbb hàrom ávnál. Ez az ábredás tizenät áven àt tartott, ez
egy ágå tæz, kärbe ás kärbe a vilàgon. Azárt mert mi ezt
megárdemeltèk? Isten, az Å irgalmàban gazdag, nem azárt mert
mi kâvàntuk azt, vagy mert megárdemeltèk azt helyesebben.
Csak gondoljàtok el hogy mit tett ez!
115 Eszembe jut a ti egyik testvárnåtäk ápp itt Phoenix-ben,
akit sokan ismertetek, Hattie Waldrop asszony, neki ràkja volt
a szâváben. Ás å itt fent az imasorban volt amikor Moore
Testvár ás án elåszär voltunk itt, çgy tizenät, tizenhát ávvel
ezelått. Ás å haldokolt a szâváben lávå ràkkal, ás meg kellett
volna halnia màr rágen. De Isten, irgalomban gazdag, elkèldte
az Å Ereját rà. Ás Å megmentette az å áletát, ás å ma is ál. Isten
gazdag irgalomban!
116 Upshaw kongresszusi kápviselå, egy nagy ember. Azt
hiszem hogy å volt az elnäke, vagy valami, a_a Baptistàknak,
a Dál Baptista Ässzejävetelnek egy idåben, vagy alelnäke, vagy
valami. Å mindent megtett. Å egy jã ember volt. Mindent
megtett amit csak tudott. Elment minden orvoshoz. Senki nem
tudott árte semmit tenni. Le volt kätäzve. Lelkászek
imàdkoztak árte. Ät liter olajat äntättek a fejáre, megkenve åt
a kèlänbäzå lelkászek mindenhol.
117 Ás egy este Los Angeles, Californiàban, felmentem a
szãszákre, rànáztem a csomã tolãszákre, amelyek kátszer vagy
hàromszor täbben voltak, mint akik ott èltek, vágig le ás fel a
sorokon oda ás vissza. Ás aztàn ott fekèdt egy hordàgy egy kis
szinesbåræ lànnyal rajta, egy kis náger làny, ás az å_az å anyja
mellette èlt. Ás az án testvárem kezdte felàllâtani az imasort.
118 Ás án náztem, nem tudva hogy mi tärtánik. Ás làttam egy
orvost teknåsbáka keretes szemèveggel, amint mætätte a kis
náger lànyt egy torok probláma miatt, ás az lebánult. Ás
kärbenáztem, azt gondoltam, “Hol van az a gyermek?” Nem
làtam åt.
119 Egy idå utàn, egászen lent ott, remánytelenèl, egy kedves
kislàny çgy hát vagy nyolc áves volt, lebánulva az å maradák
áletáre. Ás ott volt az anyja lent a tárdein, imàdkozva. Akkor azt
mondtam, “Ez az orvos mætätte a kislànyodat,” ás leârtam azt.

Å azt mondta, “Ez igaz, uram.”
120 Aztàn å megprãbàlta a gyermeket az emelványhez hozni.
Mondtàk neki hogy ne tegye. Megprãbàltàk åt lecsillapâtani.
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Kärèlbelèl abban az idåben amikor megnyugtattàk, azt
gondoltam, “Hàt, lesz lehetåságènk hogy imàdkozzunk árte.”
Egy pàr perc mçlva^Talàn vannak ápp itt emberek akik
akkor este ott voltak.
121 Ás kitekintettem a hallgatãsàg fälá, làttam a kislànyt
menni, çgy názett ki mint egy_egy kis keskeny çton, egy
babàval a karjàn, ringatva a babàt. Nem szàmât hogy mennyire
mondta az orvos hogy le lesz bánulva az álete hàtralevå
rászáben; Isten, gazdag irgalomban, lekèldte a Szent Szellemet,
egy làtomàs àltal, ás az a kislàny felkelt onnan, ás å ás az anyja
megfogtàk egymàs kezát ás jàrkàltak azok a sorok käzätt,
dicsárve Istent.
122 Egászen hàtul èlt egy äreg ember, Upshaw kongresszusi
kápviselå, sokan ismeritek az å bizonysàgàt. Å jã ember volt,
egász áletán àt prãbàlta, hatvanhat ávet egy tolãszákben
nyomorák volt, àgyba tetták; mankãkkal a karjai alatt,
amelyekkel å jàrt, täbbá nem jàrhatott normàlisan. Ás å ott
èlt, figyelve azt. Ás hirtelen kitekintettem, ás làttam egy
làtomàst. Å itt jätt, lefelá sátàlva a hallgatãsàg tetejárål, feját
meghajtva, çgy tudott jàrni mint bàrki màs. Án nem tudtam,
hogy ki volt az az ember.
123 Azt mondtam, “Ott van egy nagy ember ott hàtul èl.
Leesett egy kocsirãl, amikor mág kisfiç volt, egy szánakeretre
ás megsárèlt a gerincán. Lyukakat furtak a padlãn, hogy
visszatartsàk a rezgáseket, amikor az emberek jàrkàltak, hogy
ne okozzanak kàrt a gerincánek.” Azt mondtam, “Å egy nagy
emberrá lett, ás tovàbb nävekedik. Å egy nagy kärben èl a
Fehár Hàzban.”
124 Ás aztàn ez az ember jätt ás mondta nekem, mondta, “Az
Upshaw kongresszusi kápviselå. Hallottàl rãla valaha?”

Mondtam, “Soha nem hallottam rãla.”
125 Ás âgy å elvezetett oda hàtra egy hosszabâtott mikrofont, ás
beszálgettek oda-vissza.
126 Azutàn kezdtem kärbenázni ás làttam az äreg kongresszusi
embert jänni, amint felám tartott, egy làtomàsban, ápp olyan
täkáletesen ás normàlisan amennyire csak tudott. Isten
irgalomban gazdag, kihçzta åt abbãl a tolãszákbål, ás å
mankãk nálkèl jàrt halàla napjàig. Isten, irgalomban gazdag!
Amikor az orvosok kudarcot valottak, amikor a tudomàny
kudarcot valott, amikor minden màs kudarcot valott, Isten
gazdag volt irgalomban Upshaw kongresszusi kápviselåhäz.
127 Gondolok magamra. Emlákszem mág kisfiçkánt^Az
emberek ma engem “egy asszony-gyælälånek” hâvnak. Ennek
az oka az volt, mert án olyan sok erkälcstelenságet làttam az
asszonyokbãl amikor gyerek voltam. Gyælältem åket. Ás án ezt
most nem teszem, mert tudom hogy van käzättèk náhàny jã. De
emlákszem arra hogy mennyire rossz volt, mennyire
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erkälcstelen volt. Ás azt gondoltam, “Istenem, án_án soha nem
leszek abban a kärben ahol emberek vannak. Nincs
iskolàzottsàgom, tehàt nem is lesz.”

128 Ás egy kis gyerek ott èlve, mág ing se volt rajtam, kabàtom
ilyen mãdon fel volt tæzve, egy biztonsàgi tævel, ás valãban
meleg volt. Ás a tanàr azt mondta, “William, nincs meleged
abban a kabàtban?”

129 Mondtam, “Nem asszonyom, egy kicsit fàzok.” Ás å
àtèltetett engem a kàlyha mellá ás tett náhàny fàt a kàlyhàba
ás án majdnem megágtem. Ás nekem_nekem nem volt ingem az
egász ávszakon àt.

130 Ás azt gondoltam, “Ha valaha pánzt szerezhetek, valamikor
kaphatok egy kicsi harminchàrmas puskàt,” akkor kijäväk ide
nyugatra, ás itt fogok álni ás vadàszni, áletem hàtra lávå
rászáben. Nem akartam hogy bàrmi käzäm is legyen az
emberekhez. Csak tàvol maradni, mert nem tetszettem nekik,
ás_ás án egyszeræen tàvol akartam lenni tålèk.

131 Ás aztàn valahànyszor lementem az belvànosba, hogy
beszáljek valakivel, s talàlkozzam valakivel az utcàn, akit
ismertem. Azt mondtam, “Hellã ott John, Jim! Hogy vagytok?”

“Ã, hellã.”

132 Làtjàtok, åk nem akartak velem beszálni, nem akartàk hogy
bàrmi käzèk legyen velem, az án apàm miatt ás azok miatt akik
whiskey-t kászâtettek. Ás án_án  nem án csinàltam azt. Nem
volt semmi amit án tehetteni. Án nem lettem volna az a tâpus.

133 De most azt mondtam a feleságemnek, nem olyan rágen,
“Az án falam a legjobb puskàkkal van beborâtva, amelyeket
meg lehet venni.” Ãh, ás án azokra a koszos ruhàkra gondolok.
Ma este nekem kát vagy hàrom jã ältänyäm van. Ás semmi
baràt? El kell rejtåzkädnäm kint a pusztàban, hogy tàvol
tartsam magam az emberektål. Mi a baj, az án szemályiságem
miatt van ez, az án iskolàzottsàgom miatt? Nem. Isten
irgalomban gazdag, meglàtott engem abban az àllapotban, ás Å
megmentett engem.

134 Emlákszem amint karjaimnàl fogva vezettek, mint egy vak
embert. Nem tudtam làtni. Minden homàlyos volt elåttem;
áletem hàtralevå rászáben vak lettem volna. De Isten,
irgalomban gazdag, helyre àllâtotta a làtàsomat. Ätvenät áves
vagyok, ás mág mindig jã a làtàsom. Isten, irgalomban gazdag,
ez az egyetlen dolog amit mondhatok.

135 Egykor a gyèlekezet nem volt ellàtva semmi gyãgyitàs
mãddal. Volt nekik egy, de åk azt visszautasâtottàk. De Isten,
irgalomban gazdag, elkèldte nekik az Isteni gyãgyâtàs
ajàndákàt. Az a Szent Szellem käzättènk, megeråsâtve az Igát
az azt kävetå jelekkel. Isten irgalomban gazdag!
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136 Van nekem itt kettå vagy hàrom oldal ezekbål a
jegyzetekbål, de nem fogom megprãbàlni árinteni åket, mert
án_án tudatàban vagyok hogy màr majdnem itt az ideje az
imasor megkezdásánek. De Isten gazdag az Å irgalmàban!

137 Sokan itt käzèletek ma este, az orvosok visszautasâtottak
benneteket. Emberek èlnek a tolãszákekben, valãszânæleg soha
nem jännek ki belåle. Ott kell hogy maradjanak. Náhànyan
kèlänbäzå mãdon le vannak bánulva, (soha nem jännánek) nem
jähetnánek ki, nincs mãd a szàmukra, hogy kijäjjenek. De
Isten, az Å irgalmàban gazdag, biztosâtott egy jãvàtátelt. Ne
utasâtsàtok ezt vissza. Fogadjàtok el. Vannak ott emberek szâv
problámàval, vannak emberek ràkbetegságekkel, akikkel az
orvosok semmit nem tehetnek. Ti remánytelenek, tehetetlenek
vagytok, ezen a vilàgon.

138 De Isten, az Å irgalmàban gazdag, lekèldte a Szent
Szellemet, ás ápp ide most hogy megeråsâtse az Igát, hogy
bizonyâtsa hogy Å ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká. Azárt
mert mi ezt megárdemeltèk? Azárt mert Isten gazdag az Å
irgalmàban! Àmen! Most ez az Egy, ez a Szemály, Az az Çr
Jázus. Å nem halott, hanem feltàmadott a halàlbãl, ás Å äräkká
ál.

139 Å ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká, ás mág mindig ápp
annyira gazdag az Å irgalmàban amennyire ahhoz az
asszonyhoz volt, akinek várfolyàsa volt. Ás az asszony
megindult a tämegen àt. Nem volt szàmàra remány, az orvosok
mindent megtettek amit csak tudtak. Neki várfolyàsa volt.
Haldokolt. Ás å megárintette a Mester käntäsát. Isten,
irgalomban gazdag, megfordult ás megmondta neki az å
àllapotàt. Ás å meggyãgyult abbãl a várfolyàsbãl.

140 Egy kis, tisztàtatlan prostituàlt ment oda egy napon a
kçthoz, hogy vizet vegyen. Semmi remány nem volt. Å ki volt
käzäsâtve a szæzek käzèl, a náp käzèl, álete nem volt jã. Ás azt
gondolta, “Mi a haszna, hogy megprãbàljam? Ki vagyok
utasâtva, szàmomra nincs semmi màs.” De odanázett, ott àllva
a màsik oldalon, vagy a kçt oldalànàl èlve, ás ott volt egy
Ember èlve, Aki megmondott neki minden dolgot amit å
valaha is tett, Isten az Å irgalmàban gazdag.

141 Ugyanaz az Isten, ma este, ápp annyira gazdag az Å
irgalmàban, ás ápp ugyanaz amint Å azokban a napokban volt.
Isten gazdag^[Ères hely a szalagon_Szerk.]

142 Azt hiszem hogy kátszàz imajegyènk van itt kint, vagy amit
mi kihâvtunk kátszàzbãl. Hâvni fogjuk åket ás sorba àllâtjuk az
embereket. Imàdkozni fogunk ártèk.

143 De mielått megtesszèk, hogy van itt náhàny çjonnan jävå,
eltàvozni mindezektål a babonàktãl. Ez nem babona. Ez az
Isten âgáretánek megnyilatkozàsa. Attãl fègg hogy mire náztek.



22  A MONDOTT IGE

Nincs erány senki emberben. Nincs erå senkiben. De nekènk
mint hâvåknek felhatalmazàsunk van; nem erånk, hanem
felhatalmazàsunk.
144 Valaki megkárdezett engem nem olyan rágen, ezt mondva,
“Branham Testvár, te hiszed azt hogy neked van eråd ezt
megtenni?”
145 Azt mondtam, “Nekem egyàltalàn nincs eråm, de nekem
felhatalmazàsom van.” Ez minden hâvånek megvan. Ha
visszautasâtod, akkor te ottmaradsz ahol vagy. De ha
elfogadod, akkor ez meg fogja tenni a tçlàradã båságet, mert
Isten gazdag az Å irgalmàban.
146 Vegyènk egy kis rendårt aki kint àll az utcàn, ruhàja fálig
lelãg rãla, annyira sovàny. Sapkàja lehçzta a fèlát. Ás kimegy
oda ahol autãk jännek lefelá az çton, ätven márfäldes ãrànkánti
sebessággel, hàromszàz lãerås motorokkal bennèk. Neki nincs
ereje hogy egy biciklit megàllâtson. Ez igaz. De hadd csak hogy å
be lejçjon a sipjàba ás felemelje a kezát, ás figyeljátek amint a
fákek csikorognak. Neki nincs ereje, de neki van felhatalmazàsa.
Az egász vàros mägätte van.
147 Ás amikor egy ember vagy egy asszony, bànom is án hogy
milyen àllapotban vagy, neked megvan az Isten
felhatalmazàsa, egy âgáret àltal, mert Å gazdag, ás megâgárte
hogy megteszi tçlàradã båsággel. “Ha azt mondod ennek a
hegynek, ‘mozdulj,’ ás szâvedben nem kátelkedsz, hanem hiszed
hogy amit mondtàl megtärtánik, akkor meg van neked amit
mondtàl.” Neked nincs eråd, de van felhatalmazàsod.
148 Emlákezzetek amikor Å koràbban ott azt mondta nekem,
mondta, “Kápes leszel felfedni a szâvek titkait.” Mert Å^
Emlákeztek erre, sokan käzèletek Phoenix-i emberek? Å
megâgárte. Amit Å megâgár, azt Å megteszi.
149 Most vannak itt náhànyan akinek nincs imajegyèk, ás nincs
kátság. Hànyan vagytok betegek ás nincs imajegyetek,
emeljátek fel a kezeiteket? Biztos. Rendben. Ha tudni
akarjàtok, nem felhatalmazàs^nem erå, hanem az Ige
felhatalmazàsa, “Amiket án teszek, ti is meg fogjàtok tenni.”
150 Jázus megâgárte a Lukàcs 17:30-ban, hogy käzvetlenèl az Å
Eljävetele elått, lesz egy Mãzes idejáhez hasonlã^vagy Noá,
“Amikor åk ettek ás ittak, ás hàzassàgra adattak; ás nem
tudtàk addig a napig, amikor Noá belápett a bàrkàba.” Å
mondta hogy ez az idå lesz. Azutàn Å azt is mondta, “Amint a
Lãt napjaiban volt,” ás mondta, “Ez fog tärtánni azon a napon,
amikor az embernek Fia ki lesz jelentve, amikor az embernek
Fia ki van jelentve az utolsã napokban.”
151 Most figyeljátek amit Å, ahogy az embernek Fia
kijelentette Å magàt ennek az Angyalnak a szemályáben, Aki
az embernek Fia volt. Teljessággel. Àbrahàm Åt “Elohimnak”
hâvta. Å az embernek Fia volt, kijelentette Magàt käzvetlenèl
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mielått a Pogàny vilàg megágett. Hogyan tette Å azt? A
hâvåknek. A szânlelt hâvåknek Å lekèldätt kát prádikàtort
hozzàjuk, hogy nekik prádikàljanak. De a valãdi hâvånek Å
hàttal àllt a sàtornak, ás azt mondta, “Àbrahàm.” Å Àbràm
volt egy^Egy pàr nappal elåtte. De most å Àbrahàm. “Hol
van a feleságed, Sàra?”
152 Mondta, “Å a sàtorban van, mägätted.”
153 Azt mondta, “Meg fogom tartani az Án âgáretemet nektek.
Meg foglak benneteket làtogatni.”
154 Ãh, Àbrahàm szàz áves volt, Sàra pedig kilencven; de Isten,
irgalomban gazdag, megtartotta az Å âgáretát. Elhozta a babàt,
mert Isten irgalmas, ás Å telve van irgalommal. Å irgalomban
gazdag. Megtartja az Å âgáretát.
155 Figyeljátek meg, Å hàttàl volt fordulva a sàtornak, Sàra
nevetett, ás azt mondta, “Hogyan lehetnánek ezek a dolgok? Án
äreg vagyok. Hogyan lehetne nekem ärämäm a fárjemmel çgy,
mint egy fiatal hàzas asszonynak? Hàt, å szàz áves. Csalàdi
viszonyunk megszænt sok-sok ávvel ezelått. Hogyan lehetne
ez?” Ás å azon nevetett.
156 Ás az Angyal a^Az embernek Fia hàttal a_a sàtornak azt
mondta, “Miárt nevetett Sàra azt mondva, ‘Hogyan lehetnánek
ezek?’”
157 Mi volt az? Jázus mondta, a Szent Lukàcs 17:30-ban, hogy
“A napokban amint az a Lãt napjaiban volt,” ugyanaz a
szituàciã, mielått a Pogàny vilàg megág, Å mondta, “az
embernek Fia ki fogja jelenteni Magàt abban a napban.” Å
megtette az âgáretet, hogy a Malakiàs 4 âgáretei fogjàk
mondani. Egy Èzenet fog megjelenni amely vissza fogja àllâtani
a nápet az eredeti pènkäsdi Èzenethez, ás ugyanazokkal az
àldàsokkal amelyek nekik azon a napon voltak^Mi ez? Ez
egy kát-szàrnyç sas, mind az Çj, mind pedig az Ã
Testamentum, ässzetáve Isten âgáreteit, hogy beteljesâtse azt,
amit a Biblia âgáretei mondtak, hogy tenni fog. Àmen.
158 Isten, irgalomban gazdag, nem engedi hogy az å nápe
kimenjen ebbe a felekezetiesságbe, “gazdagok javakban ás a
vilàg dolgaiban,” Laodiceai Gyèlekezeti Korban, de Å kászât
egy kimenekedási utat. Higgyátek, emberek. Isten àldjon meg
benneteket. Àmen. Isten gazdag irgalomban! Isten
irgalmassàgai, ez az egyetlen dolog amelyet án kâvànok. Nem az
Å igazsàgossàgàt, nem az Å tärványát; hanem az Å irgalmàt, ez
az amiárt án kiàltok. Isten legyen irgalmas hozzàm.
Mindnyàjunknak ez az árzásènk van.
159 Figyeltem. Van itt egy kis asszony, ott kint èl a száksor
vágán. Van imajegyed ott kint hälgyem? Nincs. Hadd mutassam
meg neked, hogy Isten gazdag irgalomban. Az utãbbi idåben
egászen ideges voltàl, ugye? Egászen rosszul, ás szemeid
rosszabbakkà lettek. Igaz ez? Ez igaz. Most meg fog vàltozni.
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Isten, az Å irgalmàban gazdag, azàltal, hogy megkárdezett
hogy hiszed-e ezt. Most neked nincs imajegyed, nincs semmid;
de nincs szèkságed rà. Làtod, ez kegyelem amely neked
adomànyozva lett.
160 Ott èl egy kis ember, ápp ott eläl, valahogy egy^
käzvetlenèl itt kint èl. Daganattãl szenved a testáben. Csupàn az
utãbbi idåben jelent meg ott, az utãbbi idåben. Igaz ez, uram? Ez
igaz. Te nem tudod hogy mi az. Meg vagy ijedve tåle. Ez igaz. Az
egy ètástål keletkezett, ugye? Van imajegyed? Nincs semmilyen
imajegyed. Nincs rà szèkságed. Isten gazdag az Å irgalmàban!
161 Ãh, testvárek, testvárnåk, higgyetek Istennek! Ne
kátelkedjetek Åbenne. Higgyetek Neki! Ez igaz.
162 Itt èl egy ember, szèrke ältänyben, szemèveggel. Názz ide,
uram. Hiszel? Isten gazdag az Å irgalmàban. Sárvvel èlsz ott.
Hiszed hogy Isten meg tudja gyãgyâtani azt a sárvet ás jãl
leszel? Itt èlsz az èlåsor vágán, ás ràm názel. Ha hiszed hogy
Isten meg tudja gyãgyâtani azt a sárvet, akkor Isten meg fogja
azt tenni neked ha elfogadod. Hiszed? Elfogadod? Rendben.
Meglehet neked ha egyszeræen hiszed, irgalma van. Igen, uram.
163 Itt èl kint egy hälgy, gyenge keringásben szenved a
testáben. De ha hinni fog, akkor Isten meggyãgyâtja åt, ha
hiszi. Azt hiszem hogy å el fogja mulasztani, olyan biztos mint
bàrmi. Lágy irgalmas, ez az án imàm. Án gyengán làthatom az
asszonyt^Riley asszony, hiszed hogy Isten meg tudja
gyãgyâtani azt a gyenge keringást? Ha igen, akkor fogadd el!
Àmen. Csak higgy. Isten jã, ugye Stella? Igen. Ez igaz. Soha
nem làttam az asszonyt áletemben. De, Isten, az Å irgalmàban!
164 Itt èl egy màsik asszony, ápp az mägätt ott hàtul, egászen
hàtul, áppen ràm náz. Neki szintán, neki is gyenge keringáse
van. Ezen gondolkozott áppen akkor. Soha nem làttam az
asszonyt áletemben. Mivelhogy ennek a màsik asszonynak
ugyanaz a dolog volt, ràm náz. Hiszed hogy án Isten prãfátàja,
vagy az Å szolgàja vagyok? Neked szintán szâv problámàd van.
Ha ez igaz, emeld fel a kezedet. Most màr nincs meg neked.
Isten, az Å irgalmàban gazdag, megmutatja hogy Å álå itt ma
este ebben az ápèletben. Isten gazdag az Å irgalmàban! Àmen.
165 Lehetne, hàny bænäs ás visszaeså àllna fel, ás mondanà,
“Isten, az Å irgalmàban gazdagon, lágy irgalmas hozzàm?”
Àlljatok fel. Imàdkozni fogok ártetek, ha hiszitek hogy Å
akarja^ha most irgalmat akartok. Isten àldjon meg
benneteket. Isten àldjon meg. Isten àldjon meg táged ás táged.
Visszacsçszã àllj fel. Isten gazdag az Å irgalmàban! Ti_ti^
166 Bizonyàra nem zsibbadtatok annyira el, ebben az
àllapotban, hogy ne làtnàtok hogy ez az ãrànak az az âgárete.
Bizonyàra nem vagytok annyira belebonyolãdva felekezetbe, ás
màs dolgokba, hogy ne làtnàtok hogy ez az ãra âgárete, hogy
Isten gazdag irgalomban.
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167 Bàrki is voltàl, aki felàlltàl, án imàdkozni fogok csak
egy percig. Akarom hogy elmenjetek egy jã teljes evangáliumi
gyèlekezethez, ás_ás_ás hogy megkeresztelkedjetek keresztány
keresztságben, ás Isten adja meg nektek a Szent Szellemet.
168 Vannak mág màsok akik felàllnàtok ás mondanàtok, “Án
is, akarom hogy emlákezzál ràm. Istenem, a Te irgalmadban,
emlákezzál ràm. Nem çgy áltem ahogy kellett volna.
Talàn^”? Isten àldjon meg, hälgyem. Ás Isten àldjon meg
benneteket. Isten àldjon meg. Isten àldjon meg. Isten àldjon
meg. Ez igaz. “Isten, az Å irgalmàban gazdag, lágy irgalmas
hozzàm.” Isten àldjon meg testvárnå. Van mág^
169 Hànyan vannak mág itt, akik azt mondjàk, “Fel fogok
àllni. Akarom hogy Isten tudja hogy án irgalmat akarok. Nem
áltem helyesen. Án âgy áltem ás çgy áltem. Fent ás lent voltam,
de akarom az Å irgalmàt.” Isten àldjon meg, testvárem. Valaki
màs mondja, “Isten gazdag az Å irgalmàban!” Isten àldjon
meg, testvárnå. Isten àldjon meg, testvárnå. Ez igaz. Isten
gazdag az Å irgamàban! Isten àldjon meg benneteket is. Isten
àldjon meg ott hàtul benneteket. Isten làt benneteket. Csak
àlljatok fel.
170 Ti mondjàtok, “Tesz ez valami jãt, Branham Testvár?”
Biztosan. Àlljatok fel ás meglàtjàtok hogy milyen sok a
kèlänbság.
171 Ha valãban åszinták vagytok a szâvetekben, akkor Isten
gazdag az Å irgalmàban. “Å nem akarja hogy bàrki is
elvesszen, hanem hogy mindannyian megtárjenek.” Isten
gazdag az Å irgalmàban! Ãh Istenem, lágy irgalmas velènk.
172 Most hànyan vannak itt, akik fogjàk azokat az
imajegyeket? Melyek voltak azok? À-sok ás B-sek ugye? À-sok
ás B-sek. Minden ember akinek À-s imajegye van, àlljatok àt
ide erre az oldalra, ás a B imajeggyel fognak àllni mägájèk.
173 Kâvàncsi vagyok hogy vannak-e itt lelkászek akik
szeretnánek segâteni nekem. Ha igen, akkor szeretnám ha
fäljännátek, ärèlnák a_a ti segâtságeteknek itt, mert mi
ärämmel fogunk imàdkozni, ás imàdkozunk_imàdkozunk
veletek.
174 Ezt a Biblia mondta, “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat
akik hisznek.” Igen, uram. “Az án Nevemben ärdägäket fognak
ki-æzni, çj nyelveken fognak szãlni.” Mi tettèk ezt? Az Isten
kegyelme àltal; nem mi, hanem Isten gazdag irgalomban hogy
megtartsa az Å Igáját. Isten!
175 Most, a tolãszákek, ha ide akarjàtok åket käzvetlenèl elåre
tenni; ápp itt imàdkozni fogunk ártèk, ás nem szèkságes
àthçzni åket ezen, az ässzes soron. Hadd, rendben, jäjjenek
käzvetlen ide. Bizonyàra imàdkozni fogunk ártèk,
mindnyàjukárt. Isten gazdag az Å irgalmàban!
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176 Ideàllnàtok a jobb oldalra most, egy pàr percre? Eljätt
veletek Brown Testvár? [Egy testvár mondja, “Holnap
jän.”_Szerk.] Holnap jän. Án_án_án remáltem hogy å itt lesz.
Hol, hol van Outlaw Testvár, hol van Fuller Testvár? Náhànyan
azok käzèl akik itt voltak velem amikor elåszär jättem,
jäjjenek vissza. Emlákeztek mág azokra a rági-mãdi
imasorokra, amikor fel szoktunk àllni mindaddig amâg nektek
engem oldalrãl màr tartani kellett, ás valakinek a màsik
oldalrãl, mert annyira elgyengèltem?
177 Hànyan voltatok az ässzejäveteleken egászen rágen a
kezdet kezdetán? Figyeljetek ide. Emlákeztek, hogy akkor ott
mondtam nektek, hogy az Çr Jázus mondta nekem, hogy ha
åszinte leszek akkor ezek a dolgok meg fognak tärtánni. Igaz
az? Azokban a napokban mág nem volt nekènk ilyen. De
megtärtánt mert Isten gazdag az Å irgalmàban, ás hæságes az Å
âgáretáhez. Àmen! Prãbàlom abbahagyni, ás nem tudom.
Àmen! Dicsåság Istennek! Hallelujah! “Ãh, án annyira boldog
vagyok, hogy egy vagyok käzèlèk!” Àmen. Oh, nekem!

Emberek vannak majdnem mindenhol,
Akiknek a szâve mind làngban àll
Azzal a Tæzzel amely Pènkäsdkor szàllt le,
Amely megtisztâtotta ás tisztàvà tette åket;
Ãh, az most az án szâvemben ág,
Ãh, dicsåság az Å Nevánek!
Án annyira boldog vagyok hogy elmondhatom
hogy án is egy vagyok käzèlèk.

178 Ãh, án, egy nyomorult, nyomorçsàgos, szegány megvakult
roncs, ahogy án voltam; ás most az Å irgalma àltal, az Å gazdag
irgalma àltal làthatom làtãtàvolsàgban Isten Orszàgàt. Àmen.
Milyen gyänyäræek az Å Parancsolatai!

179 Àllj käzvetlen ide àt, testvárem, a mankãddal. Ha nem
tudsz felàllni, rendben van, àllj ide, azonnal lejävènk ás
imàdkozunk árted.

180 Ás most az À ás B-s imajegyesek sorakozzatok oda a màsik
oldalra àt, ás imàdkozni fogunk ártèk.

181 Lelkász testvárek, ti bizonyàra, ha hisztek a betegekre valã
kázràtátelben, akkor gyertek egyenesen ide ás àlljatok itt velem
az emelványen. Imàdkozni fogunk a betegekárt.

182 Most felátek emberek akik abban a sorban àlltok, ha el
tudjàtok hinni hogy Isten Jelenláte itt van, hogy a Szent
Szellem most käzättènk van, pontosan azt táve amit Å
mondott, hogy Å tenni fog. Ha nekem lenne eråm hogy
meggyãgyâtsalak benneteket, akkor bizonyàra megtennám. Ha
bàrmilyen lehetåságem lenne hogy meggyãgyâtsalak
benneteket, akkor bizonyàra megtennám. Nekem nincs. Án^
Isten adott egy kis ajàndákot.
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183 Án nem tçlsàgosan vagyok egy prádikàtor. Nincs elág
iskolàzottsàgom amely engem prádikàtorrà kápesâtene, amit
manapsàg prádikàtornak neveznek, amikor a_amikor a
tapasztalatoknak egy teolãgiai tapasztalatnak kell lenni, ás
bizonyos doktori fokozattal kell rendelkezni, ás âgy tovàbb. Án
arra nem vagyok kápesâtve. De Isten, làtva az án szâvemet, ás
tudva, hogy akarok Åárte valamit tenni, án ártákelni akarom.
184 Egy ember azt mondta nekem az egyik napon, mondta, “Án
azt hiszem hogy te egyszeræen egy ragyogã ember vagy
Branham Çr, de azt hiszem, hogy komolyan táves vagy. Te
teljessággel akaraton kâvèl vagy. Tudsz rãla hogy a vágán
kàrhoztatva leszel?”
185 Ás án azt mondtam, “Názd akarok neked valamit mondani.
Azt fogom mondani, hogy te_hogy neked igazad lenne,
egyszeræen csak a vita kedváárt mondva. Ha án táves vagyok,
amit án_án nem hiszem hogy az vagyok; de ha án táves lennák,
ás tudnàm áppen most hogy án mág szàz áves koromig álnák, ás
Å engem az çt vágán kàrhoztatna, ás azt mondanà nekem, ‘Te
nem árdemeled meg azt hogy az Án Mennyembe bejäjj, William
Branham. Menj ki a kèlså sätátságbe.’ Tudod mit? Án akkor is
szolgàlnàm Åt áletemnek minden napjàn, amâg el nem mennák.
Mert án olyan sokat kaptam az Å meg nem árdemelt àldàsaibãl,
hogy Å szàmomra täbb mint álet. Å minden amit án^”
186 Mindaz ami án vagyok, mindaz amit án valaha is
remálhetnák hogy leszek, án azt mind az Å kegyelmábål ás
irgalmàbãl szàrmaztatom. Án nyomorçsàgos, nyomorult,
szegány, vak voltam; de Å kegyelem àltal meggyãgyâtott
engem, ás án erås ás egászságes vagyok, az Isten kegyelme àltal.
Jã làtàsom van. Átelem, italom, mindaz megvan nekem amire
csak szèkságem van. Å soha nem âgárte meg hogy kielágâti
akaratomat; szèkságleteimet.
187 Ás ha án el leszek vetve azon a napon, ás tudnàm^Nem
làthatom hogy hol lennák. De ha tudnàm hogy táves voltam, ás
Isten arra vàlasztott ki engem hogy táves legyek, akkor án
táves akarnák maradni, ás ezt azárt mert án az Å akaratàt
akarom tenni. Ez, án szeretem Åt mindaddig, amâg az Å
akaratàt akakom hogy teljesèljän. Most, ez egy nagy àllâtàs, de
remálem hogy ti azon a mãdon veszitek, abban a szellemben
amelyben án mondtam. Làtjàtok, án az Å akaratàt akarom
tenni. Náha kárek Tåle valamit, ás Å megràzza a feját, hogy
“nem,” án egyszeræen annyira ärèläk azon mintha akkor
ärèlnák ha Å “igent” mondott volna. Mert nekènk mindig çgy
kellene kárni, hogy “legyen meg a Te akaratod.” Az Å nemjei
csupàn mint^ ha az az Å akarata, az csupàn^Akkor ez
sokkal jobb mint az Å igenjei, ha az az Å akarata szerint van.
Az az amikor valãban szereted Åt. Àmen.
188 Elkezdek Årãla beszálni, egyszeræen nem tudom befejezni.
Ãh, Å annyira valãsàgos, annyira valãsàgos nekem! Baràtaim,
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Å_Å mindaz ami án vagyok, mindaz ami án valaha lehetnák,
mindaz amit án valaha vàrhatnák hogy legyek, az Krisztus
Jázusban, az Å Igájáben van alapozva.
189 Án hàlàs vagyok ma este a Szent Szellem tançsàgàárt, az
Èzenetárt. Tudom, hogy esetleg náhànyan nem ártenek Azzal
egyet, de ahogy án elmondtam nektek, nekem kätelezettságem
van egy Èzenethez. Egy jel jelent meg, ás Isten nem kèld egy
jelet csupàn azárt hogy megmutassa hogy Å Isten. Egy Èzenet,
egy Hang käveti mindig a jelet. Mindenki tudja ezt.
190 Jázus jelekkel ás csodàkkal jätt. Å egy nagy Ember volt
amikor jeleket ás csodàkat tett, de amikor elkezdett leèlni ás
kezdte hozni az Èzenetet, hogy “Án ás az Atyàm Egy
vagyunk,” ãh, nekem, az táves volt szàmukra. Làtjàtok? De a
Hangnak kävetnie kellett a jelet.
191 Mãzesnek kát jel lett adva, ás mindegyik jelnek volt egy
hangja. Ez igaz. Prádikàltam errål itt nem olyan rágen, valahol,
a, A Jel Hangjàrãl. Kell hogy legyen a_a jelnek egy Hangja. Ez
egy vàltozàs. Ez mindig çgy van. Ha nem âgy van, akkor az
nem Istentål jätt.
192 Ha egy ember egy furcsa kèlänäs szolgàlattal jelenik meg,
amely a Bibliàban megtalàlhatã hogy az Igaz, ás az az ember
megmarad ugyanannàl a rági felekezeti tanâtàsnàl, akkor
felejtsátek el. Semmit ne foglalkozzatok vele! Isten nem tesz
olyan dolgot. Az a dolog, azok rothadt mannàk, amelyekben
termesz hangyàk vannak, vagy tekergåzåk, vagy akàrhogy is
hâvod azokat, negyven, ätven ávvel ezelåttål mág mindig
megprãbàljàk azt a rági mannàt enni amely rágen ávekkel
ezelått esett. Ás Izràel gyermekei, az å utazàsukon, minden este
çj manna esett. Ez igaz, nem vihetták azokat àt.
193 Mi nem álènk valamilyen màr elmçlt kort. Mi çj Mannàt
eszènk, friss Mannàt a Mennybål, a mi utazàsunkon ahogy
tovàbb haladunk.

Hajtsuk meg most a fejènket.
194 Urunk Istenènk, Te olyan valãsàgos vagy, a Te Jelenláted.
Uram, án a kegyelemre gondolok. Mi_mi làttunk Táged hogy
olyan sok dolgokat tettál! Hallottunk Táged nyelveken szãlni,
làttunk Táged magyaràzni azt, a Te nápeden keresztèl. Ãh
Istenem, làtni Táged amint meggyãgyâtod a betegeket,
megnyitod a vakoknak szemeit, a bánàkat jàrãvà teszed, a
sèketeket hallãvà, a námàkat beszálåvá, milyen nagy ás
hatalmas Isten vagy Te!
195 Ás aztàn làtni hogy Te azt megâgárted az utolsã napokban.
Noha nekènk sok testi utànzàsaink vannak, de az csupàn
kifejezi hogy van valahol egy valãsàgos Isten, Aki valãban igaz.
Ás án imàdkozom ma este Mennyei Atyàm, hogy legyènk mi
annyira Isten tudatuak, hogy làssuk meg, hogy Te itt vagy.
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196 Ás ezek az emberek a sorban, amikor àtmennek a soron,
Urunk^mert mi ezt azárt tesszèk hogy mi megâgártèk ezt
nekik. Ás Te azt mondtad, “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat
akik hisznek.”
197 Itt àllnak lelkász testvárek, fárfiak akiket Te vàlasztottàl, a
vilàg megalapâtàsa elått, hogy azok legyenek amik åk ma este.
Te tudtad, mág mielått egy vilàg lett volna, hogy mi itt fogunk
àllni ma este, mert Te vágtelen vagy.
198 Tehàt mi imàdkozunk, ma este, Mennyei Atyànk, hogy
amikor ezek a beteg emberek, nyomorákok, vakok, bánàk,
ràktãl megtàmadottak, bàrmi is legyen az, akik àtmennek ezen
a soron, ismerják fel hogy az az Isten Aki ismeri a szâvek titkàt
meggyãgyâtja åket, ha åk csupàn egyszeræen elfogadjàk azt,
csak odanáznek ás megártik.
199 Az az ember aki feltekintett a rázkâgyãra csak mint egy
pap^ráz darabra, az soha nem gyãgyulhatott volna meg, mert
nem ártette hogy mi volt az.
200 Ás ma, Urunk, ez ugyanaz. Ha åk egy ajàndákra
tekintenek, hogy azt gondolnàk hogy az kápes lenne segâteni
nekik, akkor nekik nincs megártásèk. Ez csupàn az Isten
Jelenlátánek egy igazolàsa amely itt van hogy gyãgyâtson. Add
meg, Atyànk. Legyen ez elvágezve Jázus Neváben. Àmen.
201 Szeretnám a kis zongoristàt ha megtenná, fárfit vagy nåt,
bàrki is legyen, hogy menjen àt oda ás jàtssza el ezt az áneket,
“A nagy Orvos most käzel van, az egyèttárzå Jázus,” ha
megtenná, bàrhol is van a zongorista. Most az^
202 Emlákszem az án egyik elså gyãgyâtã szolgàlatomra, Fort
Wayne, Indianàban. Egy kis Àmis gyèlekezeti kislàny ott èlt,
azt a zongoràn jàtszotta, hogy “A nagy Orvos most käzel van,
az egyèttárzå Jázus.” Egy kisbabàt hoztak hozzàm az
emelványre, aki nyomorák volt. Ás mialatt án a babàárt
imàdkoztam, az kiugrott a kezembål ás àtszaladt az
emelványen. Az anya elàjult. A nagymama feldobta
zsebkendåját ás elkezdett sârni.
203 Ás ez a kis Àmis-gyèlekezeti kislàny, semmit nem tudva a
Pènkäsdiekrål, mert å az Àmis-gyèlekezethez tartozott; de å
jàtszott. Hosszç haja lehullott; felemelkedett a Szellemben ás
elkezdett ánekelni ismeretlen nyelven, ás a^ás az ánek
harmãniàjàval. Ás a zongora billentyæi fel ás le mozogtak,
jàtszva, “A nagy Orvos most käzel van, az egyèttárzå Jázus.”
Àmen! Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.
204 Most imàdkozzunk, amint^Most mindenki imàdkozzon
ott kint. Ti emberek, akik a soron àtjättäk, amikor ràtok
tesszèk kezeinket, emlákezzetek, hogy Jázus azt mondta, “Ha
hiszitek, akkor meggyãgyultok.” Hiszitek ezt? Most ánekeljènk
mindnyàjan.
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A nagy Orvos most käzel van,
Az egyèttárzå Jázus,
Å beszál^(Csak zàrjuk be a szemeinket most

amikor ánekelènk)^szâvènket, hogy
ärvendezzen,

Ã, halljàtok a Jázus hangjàt.
A legádesebb hang a szeràf ánekben,
A legádesebb náv a halandã nyelván,
A legádesebb^(Atyàm Istenem, szàllj most

az emberekere)^ánekelt,
Ã Jázus, àldott Jázus.

205 “A nagy^” Most amint ti elhaladtok, Å itt van. Vegyátek
a szavamat, vagy ti magatok higgyátek, hogy Å itt van.
Mindenki legyen most ott kint imàban ezekárt az emberekárt.
206 [Branham Testvár ás a lelkászek imàdkoznak a betegekárt,
mialatt Borders Testvár vezeti a gyèlekezetet az ánekben. Ères
hely a szalagon_Szerk.]

Ã Uram, án hiszek; Ã Uram, án hiszek;
Minden lehetságes, Ã Uram án hiszek.

207 Mindenki aki hisz, emeljátek fel a kezeiteket âgy, ás
mondjàtok, “Án hiszek.” [A gyèlekezet mondja, “Án
hiszek.”_Szerk.]
208 Itt èl egy fárfi. Annak az oka, hogy elhçztam a beszádet,
hogy å ràkban haldoklik. Å ezen a hordàgyon van. A vilàgon
semmi lehetåság nincs ennek az embernek hogy áljen, Istenen
kâvèl. Neki ràkja van vágig a belein, ás å meg fog halni hogyha
Isten irgalma nem szãl käzbe. Ás azt kâvànom hogy bàrcsak^
[Ères hely a szalagon_Szerk.]^a bàtorâtàsnak a szava ehhez
az emberhez.
209 Te, te tudod hogy az orvosok nem tudnak most semmit
tenni árted. Te azon tçl vagy, làtod. Ás te^Neked csak egy
esályed van, ás az Krisztusban van, làtod. Ás, testvárem, te^
án is meg fogok halni egy napon. Neked el kell menni, ha Jázus
káslekedik. Nekem talàlkoznom kell veled odaàt, ott kell
àllnom az Itálå Száknál. Ás ma este^
210 Tudjàtok, mint a televâzâãban, a televâzâã felvette azt
valahànyszor mi áppen csak az ujjunkat mozdâtottuk, bàrmi,
az fel van váve. Minden szã, amit mondunk, az fel van váve.
Most, làtjàtok, a televâzâã azt bebizonyâtotta. Nos, a televâzâã
nem àllât elå kápet, hanem azt csupàn belevezeti a hullàmokat
a televâzâãba. Làtjàtok, nem az csinàlja. Volt màr televizâã
amikor Àdàm a fäldän jàrt, volt televâziã amikor_amikor
Mãzes àtment a Väräs Tengeren, volt televâzâã amikor Illás a
Kàrmel Hegyán volt, làtjàtok, de csak most fedezták fel.
Làtjàtok? Ás most mindenhol án^
211 Minden mozdulat amelyet teszènk, ás minden hang, egy
magnã mækädik amellyel mi az Itáletkor talàlkozni fogunk.
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Minden mozdulat amit mi teszènk azzal nekènk ott talàlkozni
kell. Ás nekem felelnem kell azokárt a szavakárt amelyeket
nektek mondok, mint egy lelkász. Meg kell tennem, mert Isten
felelåsnek fog engem tartani ezárt.
212 Most ha án tudnàlak, akkor meggyãgyâtanàlak táged; mert
neked csak egy kis idåd van, ha Isten nem láp käzbe. Most án
lejättem ás imàdkoztam feletted amennyire csak tudtam.
Testvár, a vilàgon bàrmi, amit án egy emberárt meg tudnák
tenni, aki ebben az àllapotban van, án megtennám.
213 Ás hadd kárdezzelek meg táged, làtod. Te_te_te màr meg
vagy gyãgyulva, mert Jázus azt mondta hogy meg voltàl. Làtod,
“Az Å sebei àltal meggyãgyultunk.” Most ha te el tudnàd a
szâved mályábål fogadni ezt, akkor nem fogsz meghalni, hanem
álni fogsz.
214 Most, làtjàtok, most mi tudjuk hogy a televâzâã àtmegy ezen
a termen. Mi tudjuk azt. Nem làtjuk. Nem làthatjuk, szemeink
nem çgy vannak alkotva, árzákeink nem tudjàk azt felfogni.
Egy elkászâtett csåre van szèkság, vagy bàrmi is az, kristàly,
hogy felvegye azt.
215 Çgy Isten jelen van. Mi nem làtjuk Åt, de tudjuk hogy Å itt
van. Jázus Krisztus ugyanaz. Figyeljátek, Å áppen kijelentette
Magàt, ahogy Å teszi Magàt. Most, ami a gyãgyulàst illeti, ha Å
most ápp itt àllna, Å nem tehetne täbbet ártetek, làtjàtok,
semmi màs dolgot. Ha Isten Fia ápp itt àllna, amikánt Å itt àll,
Å itt van, de Å nem tudna täbbet tenni ártetek, mert Å màr
azonosâtotta Änmagàt itt. Làtjàtok? Ás Å ápp itt van most, ápp
ugyanaz, hogy meggyãgyâtson benneteket ás jãl legyetek.
216 Ás az a kis hälgy ott mondta nekem, hogy “Te kárted az
àldàst, ás prãfátàltàl, vagy valami,” åfelette, hogy neki legyen
egy gyermeke, a tolãszákben èlt. Ás neki lett, meglett neki a
baba.
217 Ás most a kis hälgy aki itt èl. Most neki volt egy golyva
operàciãja, ás az lebánâtotta åt. Nos, mi egyszeræen olyan sok
effále dolgot làtunk megtärtánni. Most, kis testvárnå, án tudom
hogy te egy valãdi keresztány vagy. Hogy miárt engedte Isten
hogy te ott èljál, án nem tudom. Azt hiszem hogy talàn azárt
mert hogy neked van^Hit, te_te prãbàlsz hitre jutni, hogy
kikerèlj onnan, làtod; de most figyelj ide, ne csupàn prãbàld
azt, hanem egyszeræen birtokoljad most, làtod, mi egyszeræen_
mi egyszeræen ott leszènk. Ennyi az egász, el fog kezdådni
áppen most, ás mi meg fogunk gyãgyulni. Ás ti emberek ott
kint azokban a szákekben, amely, vagy_vagy bàrmik vagytok,
csak emlákezzetek hogy Krisztus jelen van.
218 Most te azt mondod, “Van ott valaki, làtod az án kápemet
hogy àtjän?” Ã, igen.
219 Mág Jázus Krisztus Szavai is, amelyeket Å szãlt amikor itt
volt a fäldän, azok is àthaladnak käzvetlenèl ezen a termen. Az
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soha nem hal el. Hànyan tudjàtok hogy ez tudomànyosan az
igazsàg? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Hàt mi ez?
Azutàn a Szellem fel fogja azt az Igát amely meg lett ârva, ás
szemmellàthatãvà teszi Azt. Ãh, dicsåság!
220 Å itt van. Å ápp itt van most, az Çr. Mi csupàn^Mi olyan
sokat làttunk, Å olyan sokat tett, amâg mi valahogy, tudjàtok,
egyszeræen valahogy megbotlunk benne. Ha felismernánk, nem
csupàn valamilyen titokzatos valami, valamilyen teolãgiai
kifejezás; hanem a bizonyâták amelyet Å megâgárt hogy meg
fogja mutatni Magàt ezekben a napokban, âme Å kifejezi ezt
ápp itt elåttènk most. Milyen egy csodàlatos dolog! Hàt nem
csodàlatos? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
221 Most higgyetek. Fogjàtok hinni? Higgyed hogy nem fogsz
meghalni. Te álni fogsz, ás Istent fogod tisztelni. Te Istent
fogod tisztelni. Meg lettál màr keresztelve? Te keresztány vagy,
igaz? Ás te egy keresztány vagy. Hàt, te az Isten tiszteletáre
akarsz álni. Akkor menj ás álj, testvárem. A Jázus Krisztus
Neváben, álj!
222 Ás, testvárnå, te az Isten dicsåságáárt akarsz jàrni, ás
gondot viselni a te gyermekedrål; akkor jàrj, testvárnå, a Jázus
Krisztus Neváben!
223 Ti, mindannyian, tegyátek ugyanezt, a Jázus Krisztus
Neváben! Ne felejtsátek el itt, ezt a Nyugati Ho Motelt ma
este, az Isten Jelenláte azonosâtva van itt. Å nem
szemályvàlogatã. Å csak azt akarja hogy higgyetek. Most
hisztek Neki? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Àmen.
Isten àldjon meg benneteket.
224 Hajtsuk meg most a fejènket. Nem tudom hogy kit
vàlasztottak, az_az elbocsàjtàsra. Mushegian Testvár itt, gyere
ide testvárem. Å fog imàban elbocsàjtani. Isten àldjon
meg benneteket. Isten àldjon meg benneteket. `
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