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Ki Ez A Melkisédek?

` Hajtsuk meg fejènket imàra.
Kedves Mennyei Atyànk, halljuk ezt az áneket hogy Csak

Higgy, ez tudatja velènk azt hogy ez minden amit tennènk kell
hogy äräkäljèk Isten bàrmely âgáreteit, csak higgyèk azokat.
Mert meg van ârva, “Minden lehetságes azoknak akik hisznek.”
Amint kiàltunk, mint az az ember akinek az epilepsziàs
gyermeke volt, “Uram, án hiszek! Segâts az án
hitetlenságemen.”

2 Käszänjèk Neked a Te nagy erådet, a Te nagy
kijelentásedet Änmagadrãl, nekènk ezekben az utolsã
napokban. Ez a mi szâvènket igen boldoggà ás ärvendezåvá
teszi, hogy tudjuk hogy mi az álå Istennel kerèltènk
kapcsolatba; Aki egyenesen visszaigazolja fizikai, anyagi
bizonyâtákokban, ahogy Å azt a mçlt napokban tette, ás ahogy
Å Erre a napra is megâgárte. Annyira hàlàsak vagyunk Neked,
Istenènk. Ebben a sätát napban amikor çgy tænik senki nem
tudja hogy melyik çton menjen, annyira ärèlènk hogy
megtalàltuk a biztonsàgi zãnàt, a menedákhelyet.

3 Most àldjàl meg bennènket ma este, Urunk, amint a Te
Igádrål beszálènk. Ás az âgáretekrål amik nekènk adattak,
tàplàljuk azokat a mi szâvènkbe, dádelgessèk azokat
tisztelettel, ás engedelmeskedjènk azoknak valãdi kegyes
fegyelemmel. Mert mi ezt Jázus Neváben kárjèk. Àmen.

4 [Valaki beszál Branham Testvárrel_Szerk.] Egy
szeretetadomàny? Nem kellett volna_nem kelett volna ezt
tennièk. Ki tette azt? Te vagy a bænäs? Ràszoltam a
menedzserre. Azt mondta hogy szeretadomànyt vett a
szàmomra. Nem kellett volna azt tennie. Án becsèläm ezt, Isten
tudja azt, de án_án soha nem ezárt jättem. Käszänäm. Az Çr
àldjon meg benneteket. Mindent megteszek amit tudok.
Egyenesen beleteszem kèlfäldi missziãkba, ás âgy tudom hogy
az Isten Orszàgàárt lesz. Ás ha az Çr akarja, akkor án magam
fogom vinni, àt az orszàgokba, hogy ugyanezt az Evangáliumot
vigyem amit ti itt èlve hallottatok, ezen a háten, ás akkor
tudom hogy ez çgy lesz ahogy ti Ezt hittátek. Az Çr segâtsen
nekem hogy megtehessem.

5 Nagyon hàlàs vagyok a nagy làtogatottsàgárt ezen a háten,
ás mindnyàjatokárt akik ma este çjra be vagytok kapcsolãdva
a_a telefonvonalakra. Ás hàlàsak vagyunk mindannyiotokárt.

6 Billy mondta nekem ma reggel, azt mondta, “Apa, ha velem
jättál volna ma reggel, koràn, käzvetlenèl napkelte utàn, ás itt
kint àlltàl volna kärben ezen a helyen ás názted volna az
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anyàkat ahogy kicsinyeiket etetták az autãban, azok a szegány
emberek amint èltek abban az esåben, vàrva az ajtãk
kinyitàsàra!” Làtjàtok, hogy milyen kápmutatã lennák ha
nektek nem màst mint az Igazsàgot mondanàm? Án valãban
egy bolond szemály lennák. Náha sártenem kell, de az nem
azárt van hogy azt akarom, hanem mert^Nem án vagyok aki
sártek. Az Igazsàg az ami sárt. Ás án_án^De hiszem hogy ez
az oka amiárt jättäk, mert án halàlosan åszinte vagyok veletek,
ás mindent megteszek hogy segâtsek nektek. Az Çr segâtsen
meg mindnyàjatokat.

7 Ás most meg akarom käszänni az embereknek az å kedves
egyèttmækädásèket, ennek a vàrosnak a nápánek szintán, akik
nekènk adtàk, megengedták hogy ezt az iskolahàzat
kibáreljèk, ezt az auditãriumot ás gimmnàziumot. Ás
megakarom käszänni a hivatalos szemályeknek ha itt vagytok.
Ás szintán megakarom käszänni Houston Colvin-nak, aki itt az
ápèlet gondnok, az å kedves egyèttmækädását, hogy segâtett
nekènk hogy ezt megkaphassuk ás velènk volt minden este.
8 Megkäszänjèk a Jeffersonville-i rendåri eråknek hogy
feljättek ide ás vigyàztak egy valãban olcsã kältságárt. Azt
hiszem çgy kát dollàrárt ãrànkánt, hogy a rendårság fel lett
àllâtva ide kèlänleges szolgàlatra, az autãk parkolàsàhoz,
figyelve hogy semmi^semmi ne tärtánjen, ás hogy minden
rendben legyen. Hàlàsak vagyunk ezárt az embereknek. Ás a_a
szintán a gápásznek itt a_a testèletben, ászrevettem åt. Ás
mindenkinek akik ebben csatlakoztak, mi biztosan hàlàsak
vagyunk nektek.
9 Käszänäm mindannyiatoknak az ajàndákokat. Billy ápp
ma dálutàn hozott nekem egy_egy ajàndákot, náhànyat
käzèlèk, ás dobozokat, cukrot, ás âgy tovàbb. Ás az egyik
käzättèk az_az Èdväzèltság volt, a Krisztus kápável
belemunkàlva, a_a Prádikàciã a Hegyen. Ez nagyon száp volt.
Nagyon käszänäm nektek. Ás olyan sok màs dolgok, án nem
tudom hogyan käszänjem ezt meg nektek. Ás azutàn, szintán, a
ti_ti szponzoràlàsotokat, az ässzejävetel finanszârozàsàt, igen
nagyra ártákeljèk teljes szâvènkbål. Az Çr àldjon meg
gazdagon mindnyàjatokat.
10 Billy mondta hogy sokan voltak aki szemályes beszálgetást
kártetek ez idå alatt. Ás sokan kárták ás kiscsecsemåjeik voltak
oltalomba ajànlàsra. Ãh, hogy mennyire akarom azt megtenni!

De làtjàtok, mikor án ez alakalommal eljättem, ez annyira
sèrgetå. Nekem egász idå alatt tanulmànyozni kell ezt az Igát,
ás imàdkoznom annak árdekáben hogy ezeket az Èzeneteket
hozzam. Làtjàtok, ezek nem^Ezek_ezek szàmunkra
rendkâvèliek, mert ez az Isten akaratànak megtalàlàsa ás
azutàn szãljuk a dolgokat. Ás ennek mind talàlkozni kell
egymàssal, ás Istent kell kárni hogy ápp melyiket nyissuk ki.
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11 Nos, ha az Çr çgy akarja, akkor hamarosan çjra itt
leszènk, mihelyt talàlhatunk egy napot. Tettem egy_egy
indâtvànyt, vagy_vagy mondtam valamit, Hçsvátrãl. Jobb ha
ezt ellenårzäm, mert azt hiszem hogy van egy beètemezásem
Kaliforniàban kärèlbelèl arra az idåre. Tehàt ez talàn
helytelen lehet. Mindenesetre, mikor çjra visszatárènk a
tabernacle-ba, kèldeni fogunk nektek egy lapot, ás a
gyèlekezet, ás_ás megadjuk nektek a_a dàtumot ás idåt.
Azutàn, talàn abban az idåben, çjra^
12 Nem szabtam idåt a betegekárt valã imàdsàgra. Nem volt
egy szolgàlatunk sem ahol felhâvtuk az embereket ás
imàdkoztunk volna ártèk. Kikèldtèk åket. Ás a testváreink
prádikàltak, Lee Vayle Testvár ás ^Ezek a täbbi testvárek
prádikàltak ás imàdkoztak a betegekárt, ás vágezták a
vâzkeresztságet, kereszteltek helyesebben, ás hagytàk hogy
egyedèl az Igável maradjak. Käszänjèk ezeknek az embeeknek.
Nemes munkàt vágeztek.
13 Olyan sok baràt van itt akikkel szeretnák talàlkozni.
Letekintek ás làtom John-t ás Earl-t. Ás ott van Doktor Lee
Vayle, a kampàny egyik menedzsere. Roy Borders Testvár.
Ezek az emberek, án mág csak nem is^Mág kezet sem ràztam
velèk. Nem volt rà lehetåságem. Gondolok a baràtaimra
Kentucky-bãl, ás itt kärben, ás lelkász baràtokra, hogy
mennyire szeretnák velèk kezet ràzni! Blair Testvár,
ászrevettem åt itt az egyik nap. Ás sokan azok akiket án_án
szeretek, ás åk voltak náhàny ässzejävetelen, ás án mág csak
kezet sem ràztam velèk. Án_án prãbàlok^Ez nem azárt van
mert án nem akarom ezt megtenni; hanem mert nincs rà idåm,
ás egyszeræen sietek.
14 Bemutatni a gyermekeket, biztos. Sajàt fiam, az án
kisunokàmat be kellett volna mutatni ezen az ässzejävetelen.
Nem volt idåm hogy megtegyem; a kis Dàvidot. Nagyapa
vagyok most kátszeresen. Tehàt, May Çr, ha itt van maeste, aki
azt a sátapàlcàt adta nekem, çgy tænik hogy hamarosan
hasznàlnom kell.
15 Igy, ás mondtam Billy-nek, mondtam, “A Biblia mondta
hogy szaporodjatok ás tältsátek meg a fäldet, de az egász teher
nem nektek lett adva.” Ás ezek az unokàk gyorsan
megjelennek.

Ás âgy, emlákezzetek, az án menyem meddå volt kezdjèk
azon. Nem lehetett gyermeke. Ás egy napon, amint egy
ässzejävetelrål tàvoztam, az Çr szãlt hozzàm ás azt mondta,
“Loyce, egy fiçt fogsz szèlni. Az Çr megàldott táged. A te
nåibajod elmçlt.” A kis Paul megszèletett kilenc hãnappal
kásåbb.
16 Kát hãnappal mielått ez a baba szânrelápett, èltem,
reggeliztem egy reggelen az asztalnàl, ás Loyce meg Billy velem
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szemben èltek az asztal màsik oldalàn. Ás án làttam Loyce-ot
amint egy kisbabàt etet egy rãzsaszânæ^vagy kák takarãba
takarva. Ás Billy a sarokban èlt, etette a kis Paul-t. Azt
mondtam, “Billy, áppen egy làtomàst làttam. Loyce egy kák
takarãba bugyolàlt babàt etetett.”

Å azt mondta, “Itt megy el a vadàszati utam. Az ápp kilenc
hãnapra van mostantãl.”

Tizenegy hãnappal kásåbb a kis Dàvid megszèletett. Ás án
åt mág nem tudtam bemutatni az Çrnak, ás nem is fogom addig
amâg çjra vissza nem tárènk. Igy làtjàtok, hogy mi ez.

17 Mennyire szeretem az embereket ás az å käzässágèket! De
a testváreink imàdkoztak a betegekárt, ás án tudom hogy ez
egy siker. Minden este imàdkoztunk a betegekárt, çgy hogy az
egyik ràtette a kezát a màsikra, mindnyàjan egyètt, amely âgy
befogja az egász terèletet. De talàn, ha az Çr çgy
akarja^Feljegyzem a lapra, ha elkèldjèk. Visszatárve,
szeretnám çjra kát vagy hàrom napot arra szentelni, hogy csak
a betegekárt imàdkozni ás megtenni ezen a mãdon amit csak
tudunk. Nos, ás çjra megkäszänäm az embereknek az å
segâtságèket.

18 Most án csak megjegyzást szeretnák fæzni, csak egy
pillanatig a_a reggeli Èzenethez. Semmi kátság, hogy nem
fejeztem be azt teljesen, de azt hiszem hogy ártitek. Ás biztos
vagyok hogy ti nem^Nem is tudjàtok hogy mit jelentett
nekem ezt megtenni.

19 Nos, ez nektek nagyon egyszerænek tænik. De, ti, ti làtjàtok
hogy mit tesztek? Veszitek az Isten helyát, hogy Valamit
kijelentsetek. Ás mielått án ezt megtennám, egy vàlasznak
kellett jännie Istentål. Ás Neki le kellett jännie, ás Å làthatãan
megmutatta Magàt, ás megadta a Kijelentást. Azárt, làtjàtok,
ez a Gyèlekezetnek szãl. Ás emlákezzetek, hogy mondtam,
“Ezek, ez amit mondtam, csak a Gyèlekezet szàmàra van.”

20 Ás azárt hogy bizodalmatok legyen ás tudjàtok, ez ugyanaz
az Isten volt aki mondta nekem ott fent ahol nem voltak
mãkusok. “Beszálj, ás mondd hogy legyenek.” Ás egyenesen
hàromszor megtärtánt. Nos, ha Å ugyanazon szã àltal
teremteni tud valamit ami nincs ott, akkor mennyivel inkàbb
meg fog Ez àllni az Itálet Napjàn! Làtjàtok? Emberek voltak
ott hogy làssàk ezeket a dolgokat, ás tudjàk. Amint Pàl
mondta, a mçlt napjaiban. Voltak vele emberek, akik_akik
árezták a fäldrengást; ás a hangot nem hallottàk, de åk_åk
làttàk a_a Tæzoszlopot.

21 Jãt tett nekem azonban, miutàn váge volt; hogy làssak
fárjeket ás feleságeket, akiket ismerek hogy valãdi
Keresztányek, amint àtälelták egymàst ás sârtak.
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22 Ás figyeljetek, baràtaim, Isten megeråsâti Igáját jelekkel ás
igazolàsokkal, hogy bizonyâtsa hogy Ez helyes, a mondott Ige.
Most emlákezzetek, az a Fány amely abban a Felhåben volt, az
adta a Kijelentást. Án voltam^

A kislànyom mondta nekem, Sarah itt, hogy amikor
åk^Az az iskola ott Arizona-ban felnázett oda egy felhåtlen
ágre, ás làttak ezt a Felhåt titokzatosan a hegyen, amint fel-ás-
le jàrt, egy sàrga Tæz ágett Benne. A tanàr elengedte az osztàlyt
ás az iskolàt, ás kivitte åket elåre, ás mondta, “Làttatok màr
valaha ehhez hasonlãt? Názzátek hogy milyen az ott.”

Emlákezzetek, az ugyanaz a sàrga Fány mint ami a sziklàn
van. Tehàt ez ugyanaz az Isten, ugyanaz a Kijelentás, mondta,
“Mondd nekik hogy tegyák ezt.” Amit án ma reggel mondtam
nektek, tehàt âme Ez az.
23 Ha tärtánetesen az án jãbaràtom, Roy Robertson Testvár, a
hallgatãsàgban van Tucson-ban. Roy emlákszel, az egyik napon,
a làtomàsra amit te làttàl amikor mi ott àlltunk kint a hegyen?
Odajättál hozzàm ás az a Felhå a csçcs felett volt? Jätt lefelá, ás
tudod hogy Å mit mondott neked; ás án mondtam neked a
hàznàl; egy napon? Ez az, Roy. Ne aggãdj täbbet, fiç. Elmçlt.
24 Egyszeræen nem tudod hogy ez mit jelent! Ez kegyelem. Å
szeret táged. Ás te szeresd Åt, alàzatosan szolgàld Åt ás imàdd
Åt napjaid hàtralávå rászáben. Legyál boldog, haladj elåre ás
álj amint vagy. Ha boldog vagy, folytasd çgy. Soha ne tegyál
semmi rosszat çjra, mint azt. Csak haladj elåre. Ez Isten
kegyelme.
25 Most çjra imàdkozni akarok mielått belápènk az Igábe.
Hànyan fogtok imàdkozni ártem? Egyszeræen ässzejävetelrål
ässzejävetelre megyek. Fogtok imàdkozni?

Tudjàtok, szeretnák nektek egy kis áneket ánekelni,
mindnyàjan egyètt, mielått az Igáhez megyènk. Csak
hogy^azárt mert tudjuk hogy Isten^Csak egy kis
odaszentelás. Hallottàtok màr ezt a kis áneket, Å Tärådik
Veled? “Napsètásen ás bànaton àt, Å tärådik veled.”
26 A kis hälgy feljän a zongoràhoz. Mondom, ennek a kis
hälgynek is meg akarom käszänni. Mág azt sem tudtam hogy ki
å. Å itt az egyik diakãnusnak a lànya. Án nagyon^Wheeler
testvár kislànya. Å most màr felnått. Egy kis pici dolog volt aki
nem olyan rág a tárdemen èlt, ás most egy fiatalasszony. Tehàt
án nagyon megkäszänäm neki hogy hasznàlta a tehetságát a
zenáben, ás most å nagyon ádesen jàtszik. Megadnàd nekènk az
akkordot, testvárnå? Mindnyàjan egyètt most.

Å tärådik veled,
Å tärådik veled;
Napsètásben vagy àrnyákon àt,
Å tärådik veled.
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Szeretitek ezt? Ánekeljèk çjra, mindnyàjan.
Å tärådik veled,
Å tärådik veled;
Napsètásen vagy àrnyákon àt,
Å tärådik veled.

Dauch Testvár, Å veled is tärådik, testvárem. Szeretitek Åt?
[Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

Hajtsuk meg a fejènket most.
27 Kedves Känyärèletes Istenènk, ezzel a kis jegyzettel itt egy
pàr dolgokrãl hogy elmondjam az embereknek, ás çjra vissza,
hogy visszautaljunk a mai reggelre, mert ez az amiárt az
emberek jättek hogy halljàk. Imàdkozom, Istenem, hogy Te
engedd az embereknek meglàtni hogy Isten szeret ás tärådik.
Ás nem án voltam aki Ezt adtam, Uram, igazolva volt hogy ez
az Igazsàg. Tehàt imàdkozom, Kedves Istenènk, hogy a Te
szereteted maradjon mindig az emberek käzätt. Maeste, el kell
vàlnunk ezutàn az ässzejävetel utàn ás a mi kèlänbäzå
otthonainkba megyènk, ez_ez valahogy hçz bennènket,
mályen, Urunk. Imàdkozom hogy àldd meg ezeket az
embereket.
28 Most amint käzeledènk az Igáhez, imàban, ás käzeledènk
az ârott Igáhez, kárènk Táged hogy Te vedd ezt az ârott Igát ás
tedd Azt szàmunkra álåvá maeste. Ás mikor elhagyjuk maeste
ezt az ápèletet hogy elvàljunk ás kèlänbäzå otthonainkba
menjènk, hogy mondjuk mi is mint azok akik Emmausbãl
jättek, akik Åvele jàrtak egásznap ás mágsem ismerták Åt; de
mikor Å bent volt velèk a szobàban azon az están, ás az ajtãk
mind zàrva voltak, Å tett valamit áppçgy ahogy Å
keresztrefeszâtáse elått tette. Az àltal åk megtudtàk hogy Å
çjra feltàmadt.

Tedd azt çjra ma este, Urunk. Add meg, mialatt az ajtãk be
vannak zàrva ás a te kis csoportod itt èl, vàrva. Ás, Atyànk,
amikor otthonainkba megyènk, mondani fogjuk mint åk, “Nem
ágett a szâvènk bennènk amint Å beszált hozzànk az çton!”
Àtadjuk magunkat, ás mindent a Te kezeidbe, Urunk.
Cselekedjál velènk çgy ahogy megfelelånek làtod. Jázus
Neváben. Àmen.
29 Most menjènk egybål a szolgàlatba most, gyorsan.
Lapozzunk most egyètt, ha megteszitek, a Zsidãk känyváhez,
ás egy màsik kijelentás az Èzeneten. Csak egy pàr percig
fogunk beszálni ma este, ha az Çr is çgy akarja. Ás aztàn, amâg
olvassuk az elså hàrom versát a Zsidãk 7:1-tål 3-ig, ás azutàn
errål fogunk beszálni. Ás nem tudjuk hogy az Çr mit fog tenni;
nem tudjuk. Az egyetlen dolog amit teszènk, csak hiszènk,
vigyàzunk, imàdkozunk. Igy van ez? Ás hisszèk hogy, “Å
mindent a javukra munkàl azoknak akik Åt szeretik,” mert Å
azt megâgárte.
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Mert ez a Melkisádek, Sàlem kiràlya, a felságes Isten
papja, aki talàlkozott Àbrahàmmal amint az a
kiràlyok mászàrlàsàbãl visszatárt, ás megàldotta åt;

Akinek Àbrahàm tizedet is adott mindenbål; aki
elsåben is magyaràzat szerint igazsàg Kiràlya, azutàn
pedig Sàlem Kiràlya is, azaz bákesság Kiràlya.
Olvassuk egy kicsit tovàbb.

Apa nálkèl, anya nálkèl, nemzetság nálkèl valã,^
sem napjainak kezdete, vagy áletánek váge; de
hasonlãvà tátetván az Isten Fiàhoz; pap maradt
folyamatosan.

30 Gondoljatok erre a nagy Szemályre, hogy milyen nagy
kellett hogy legyen ez az Ember! Ás most az a kárdás, “Ki ez az
Ember?” A teolãgusoknak kèlänbäzå elkápzeláseik vannak. De
a Hát Pecsát megnyitàsa ãta, a rejtályes Känyv amely rejtályes
volt szàmunkra^A Jelenásek 10:1-tål 7-ig, megfelelåen, amely
ebben a Känyvben ârva volt, ami el volt rejtve a reformàtorok
koràn àt, napvilàgra kell hozatni az utolsã gyèlekezeti kor
angyala àltal. Hànyan tudjàtok hogy ez igaz? [Gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Ez igaz, ki kell hozatnia. A rejtályes
Känyvnek minden rejtálye ki kell jelentettnie a Laodiceai kor
hârnäkánek.
31 Làtva hogy sok vita van e Szemály, ás e tàrgy kärèl, azt
hiszem hogy illik nekènk betärni ebbe, hogy ràjäjjènk Ki ez.
Nos, täbb gondolat iskolàja van Årãla.

Az iskolàk egyike àllâtja, “Å csak egy kitalàlàs. Å nem volt
tánylegesen egy szemály.”

Ás màsok mondjàk, hogy “Ez egy papsàg volt, az volt a
Melkisádek papsàg.” Ez a leggyakrabb, amellyek jobban
kitartanak ennál az oldalnàl mint a täbbiek a màsiknàl, azárt
mert åk mondjàk hogy az egy papsàg volt.

Nem lehet az, mert a 4. versben Ez azt mondja hogy Å egy
szemály volt, egy “Ember.” Tehàt, ahhoz hogy egy Szemály
legyen, Neki egy szemályiságnek kell lennie, egy “Ember.”
Nem egy rend; hanem egy Szemály! Tehàt Å nem csupàn egy
papsàgi rend volt, ás nem volt Å egy kitalàlàs sem. Å egy
Szemály volt.
32 Ás a Szemály Äräkkávalã. Ha megfigyelitek, “Nem volt
apja. Nem volt anyja. Nem volt ideje amit valaha elkezdett. Ás
neki nem volt ideje amit valaha is befejezett.” Ás Akàrki is volt
mág ma este is ál, mert a Biblia mondta itt, hogy “Nem volt
apja, sem anyja, sem napjainak kezdete, vagy áletánek váge.”
Tehàt ennek egy Äräkkávalã Szemálynek kellett lennie. Igy van
ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Egy Äräkkávalã
Szemály! Tehàt ez csak egy Szemály lehetett, ez Isten, mert Å
az Egyetlen aki Äräkkávalã. Isten!
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33 Nos, az Elså Timãtheus 6:15 ás 16-ban, ha el szeretnátek ezt
olvasni náha, szeretnám hogy elolvassàtok.

Most a dolog amit án fenntartok, hogy Å Isten volt, mert Å
az egyetlen Szemály, aki halhatatlan lehet. Ás most, Isten
vàltoztatja Magàt Szemálybe; ez az ami Å volt. “Nem volt apja,
sem anyja, sem áletánek kezdete, sem napjainak váge.”
34 Most mi megtalàljuk az Iràsban hogy sok ember tanâtja,
hogy “hàrom szemályiság az Istenságben.” Tehàt neked nem
lehet egy szemályiságed análkèl hogy szemály lennál. Egy
szemály kell hogy szemályiságet alkosson.

Egy Baptista lelkász, egy pàr háttel ezelått eljätt, ás az án
hàzamhoz, ás azt mondta, “Szeretnálek táged kiigazâtani az
Istenságrål valamikor amikor lesz idåd.” Helyesebben,
felhâvott engem.
35 Mondtam, “Van idåm ápp most, mert akarok rendben
lenni, ás fálre teszènk minden màst, hogy azt tegyèk.”

Ás eljätt, azt mondta, “Branham Testvár, azt tanâtod hogy
csak egy Isten van.”

Azt mondtam, “Igen, uram.”
Å azt mondta, “Hàt,” mondta, “Án hiszem hogy egy Isten

van, de egy Isten hàrom Szemályben.”
Azt mondtam, “Uraim, ismátelják el ezt çjra.”
Azt mondta, “Egy Isten, hàrom Szemályben.”

36 Azt mondtam, “Hovà jàrt iskolàba?” Làtjàtok? Ás å
mondott nekem egy_egy Biblia iskolàt. Mondtam,
“Elhihetnám azt. Nem lehetsz egy szemály análkèl hogy
szemályiság lennál. Ás ha egy szemályiság vagy, akkor te egy
szemályiság vagy magadnak. Te egy kèlänàllã egyáni lány
vagy.”

Ás å azt mondta, “Hàt, mág a teolãgusok sem tudjàk azt
magyaràzni.”

Mondtam, “Ez kijelentás àltal van.”
Ás å mondta, “Án nem tudok elfogadni kijelentást.”

37 Mondtam, “Akkor Istennek nincs lehetåságe hogy valaha is
hozzàd jusson, mert ‘Ez el van relytve a bälcsek ás okosok
szemei elål, ás a kisdedeknek van kijelentve,’ kijelentve,
kijelentás, ‘olyanoknak mint a kisdedeknek van kijelentve,
azok elfogadjàk, tanuljàk.’” Ás mondtam, “Nem lenne semmi
lehetåságe Istennek hogy hozzàd jussson; elzàrod magadat
Tåle.”

Az egász Biblia az Isten kijelentáse. Az egász Gyèlekezet az
Isten kijelentásáre van ápâtve. Nincs màs mãdja az Isten
megismerásánek csak kijelentás àltal. “Akinek a Fiç kijelenti
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Åt.” Kijelentás; minden kijelentás. Tehàt, elfo-^A kijelentást
nem elfogadni, akkor te csupàn egy hideg teolãgus vagy, ás
nincs szàmodra remány.
38 Most, most, mi megtudjuk hogy annak a Szemálynek “nem
volt apja, sem anyja, sem napjainak kezdete, sem áletánek
váge.” Az Isten volt, en morphe.

Nos, a vilàg, a szã eredete, a gäräg szã jelentáse, “vàltozni,”
ez volt hasznàlva. Megvàltoztatni Magàt, en morphe, egy
szemálybål^Egy Szemály; a gäräg szã en morphe ott azt
jelenti^Ez szânpadi szerepbål lett váve, hogy egy szemály
megvàltoztatja az àlarcàt, hogy valami màs jellemmá tegye.
39 Mint az_az iskolàban, ápp mostanàban, azt hiszem
Rebeka, ápp mielått árettságizett, Shakespeare egyik darabjàt
jàtszottàk. Ás az egyik fiatalembernek täbbszär cserálnie
kellett a ruhàjàt, mert å kát vagy hàrom rászt jàtszott; de
ugyanaz a szemály. Kijätt egyszer, å volt a gonosztevå; ás
mikor megint kijätt, akkor å egy màsik szereplå volt. Ás most a
gäräg szã, en morphe, azt jelenti hogy å “vàltoztatta az
àlarcàt.”
40 Ás ez az amit Isten tett. Ez ugyanaz az Isten àllandãan.
Isten az Atya formàjàban, a_a Szellem, a Tæzoszlop. Ugyanaz
az Isten testtá lett ás käzättènk lakozott, en morphe, kihozva
çgy, hogy Åt làtni lehessen. Ás most ugyanaz az Isten a Szent
Szellem. Atya, Fiç, Szent^nem hàrom Isten; hàrom tisztság,
az egy Isten hàrom szerepe.
41 A Biblia mondta, “Egy Isten van,” nem hàrom. De ez az
ahogy åk nem tudtàk^Te ezt nem igazâthatod ki ás legyen
hàrom Istened. Ezt soha nem adnàd el egy Zsidãnak. Mondom
neked azt. Å aki jobban tudja, å tudja hogy csak egy Isten van.
42 Figyeljátek meg, mint a szobor, å elrejti egy_egy àlarccal.
Az az amit Isten tett ennek a kornak. El volt relytve. Mindezek
a dolgok el voltak relytve, ás ki kelett jelentettnie ebben a
korban. Nos, a Biblia mondja hogy azok ki lesznek jelentve az
utolsã idåkben. Ez olyan mint mikor egy szobràsz az å_å
munkadarabjàt egászen letakarva tartja amâg aztàn leveszi
rãla a maszkot ás ott van.

Ás ez az ami a Biblia volt. Istennek egy munkàja volt amely
le volt takarva. Ás Az el volt relytve a vilàg megalapâtàsàtãl
kezdve, ás Annak hátszeres relyiálye. Ás Isten megâgárte ebben
a napban, ebben a Laodiceai gyèlekezet korban, hogy Å lefogja
venni az àlarcot az egász dologrãl ás mi làthatjuk Azt. Milyen
egy dicsåságes dolog!
43 Isten, en morphe, a Tæzoszlop maszkjàban. Isten, en
morphe, egy Emberben, akit Jázusnak hâvtak. Isten, en
morphe, a Gyèlekezetáben. Isten felettènk, Isten velènk, Isten
bennènk; a leereszkedå Isten.
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Ott Fent, szent, senki nem árinthette Åt, Å a hegyre
telepedett; ás mág ha egy àllat árintette is a hegyet, meg kelett
halnia.

Ás aztàn Isten lejätt ás megvàltoztatta sàtràt, ás lejätt ás
velènk lakott, käzèlènk valãvà vàlt. “Ás mi megtapintottuk
Åt,” a Biblia mondta. Elså Timãtheus 3:16, “Ellentmondàs
nálkèl nagy a kegyesságnek a titka; mert Isten
szemmellàthatãvà lett táve testben, kázzel megtapintottàk.”
Isten hçst evett. Isten vizet ivott. Isten aludt. Isten sârt. Å egy
volt käzèlènk. Gyänyäræ, a Bibliàban jelkápezve!

Az Isten volt felettènk; Isten velènk; most ez Isten
bennènk, a Szent Szellem. Nem a harmadik Szemály; ugyanaz
a Szemály!
44 Isten lejätt ás testtá lett, ás meghalta a halàlt, Krisztusban;
azárt hogy Å megtisztâthassa a Gyèlekezetet, hogy bele jusson,
käzässágárt. Isten szereti a käzässáget. Ez az amiárt Å elåszär
megalkotta az embert, a käzässágárt volt; Isten egyedèl lakik,
Kárubokkal.
45 Ás figyeljátek meg most, Å megalkotta az embert, ás az
ember elesett. Igy Å lejätt ás megvàltotta az embert, mert Isten
szereti ha imàdjàk. Maga az isten szã jelenti “imàdàsi tàrgy.”

Ás ez ami käzánk jän, mint egy Tæzoszlop, mint valami ami
megvàltoztatja szâvènket, ez ugyanaz az Isten aki mondta,
“Legyen vilàgossàg,” ás lett vilàgossàg. Å ugyanaz tegnap, ma
ás mindäräkká.
46 Nos, kezdetben Isten egyedèl lakozott, az Å
tulajdonsàgaival, amint errål ma reggel beszáltem. Ezek az Å
gondolatai. Nem volt semmi, csak egyedèl Isten, de Neki voltak
gondolatai.

Áppçgy mint egy nagy ápâtász tervez, elmájáben, ás
megrajzolja amit gondol amit å_å ápâteni fog. Teremteni, nos, å
nem tud teremteni. Å tud venni valamit ami meg van teremtve
ás azt kèlänbäzå formàjçvà teszi; mert Isten az egyetlen mãd^
az Egyetlen Aki teremteni tud. De å elmájábe veszi amit tenni
fog, ás ezek az å gondolatai, az å vàgyai. Most ez egy gondolat, ás
aztàn å beszáli azt, ás az egy szã azutàn. Ás egy_egy szã^
47 Egy gondolat, amikor ki van fejezve, az egy szã. Egy
gondolat kifejezve az egy szã, de elåszär annak egy
gondolatnak kell lennie. Tehàt, ez Isten tulajdonsàgai; aztàn
egy gondolattà vàlik, aztàn egy szãvà.
48 Figyeljátek meg. Azok, akiknek maeste Äräkkávalã Áletèk
van, Åvele voltak ás Åbenne, az Å gondolatàban, mielått mág
egy Angyal lett volna, egy csillag, Kárub, vagy valami màs. Az
Äräkkávalã. Ás ha neked Äräkkávalã Áleted van, akkor te
mindig voltàl. Nem a te lányed itt, hanem az alak ás forma amit
a vágtelen Isten^
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49 Ás ha Å nem vágtelen, akkor Å nem Isten. Istennek
vágtelennek kell lennie. Mi vágesek vagyunk; Å vágtelen. Ás Å
mindenètt jelenlávå volt, mindentudã, ás mindenhatã. Ha nem,
akkor Å nem lehet Isten. Mindent tud, minden helyet, mert Å
mindenètt jelenlávå. A mindentudàs Åt mindenètt jelenlávå
teszi. Å egy Lány; Å nem olyan mint a szál. Å egy Lány; Å egy
hàzban lakik. De mivel mindentudã, minden dolgot tud, ez Åt
mindenètt jelenlávå teszi, mert Å mindent tud ami tärtánik.

Nem lehet egy bolha hogy pislog a szemável ás Å ne tudta
volna. Ás Å tudta azt mielått mág egy vilàg lett volna, hogy az
hànyszor fog pislogni a szemeivel, ás hogy mennyi faggyç volt
benne, mág mielått egy vilàg lett volna. Ez vágtelen. Mi nem
tudjuk ezt felfogni az ártelmènkben, de ez Isten. Isten, vágtelen!
50 Ás emlákezzetek, ti, a szemeitek, alakotok, amik csak
voltatok, benne voltatok az Å gondolkozàsàban a kezdetben.
Ás az egyetlen dolog ami ti vagytok, az a kifejezás, szã. Miutàn
Å gondolta, szãlta, ás âme itt vagytok. Ha nem, ha te nem voltàl
benne az Å gondolkozàsàban, akkor nincs semmilyen
lehetåságed hogy valaha ott lágy, mert Å az Egyetlen aki
Äräkkávalã Áletet ad.
51 Emlákeztek ahogy olvastuk az Iràsokat? “Nem azá aki
akarja, vagy nem azá aki fut, hanem Istená!” Ás hogy az Å
eleve elrendeláse megàlljon igazàn, Å tudott vàlasztani, mág
bàrmely idå elått, hogy ki. Isten szuverán az Å
kivàlasztàsàban. Tudtàtok azt? Isten szuverán.

Ki volt ott akkor hogy Neki egy jobb mãdszert mondjon,
ahogy a vilàgot teremtse? Ki merná azt mondani Neki hogy Å
az ègyeit rosszul vezeti?

Mág ápp az_ápp az Ige, Maga, nagyon szuverán. Mág a
kijelentás is szuverán. “Å annak jelenti ki akinek Å ki akarja
jelenteni.” A kijelentás maga, Istenben szuverán. Ez az ahogy
az emberek dolgokat dängälnek, ás dolgokra ugranak, ás
eltalàlnak dolgokat, nem tudva hogy mit csinàlnak. Isten
szuverán az Å munkàiban.
52 Most mi megtalàljuk Åt a kezdetnál, az Å tulajdonsàgait.
Nos, te akkor Vele voltàl. Akkor van az amikor az Álet Känyve
megalakul.

Most mi olvassuk itt a Jelenásekben, a 13. rászben a 8.
versben, hogy, “A fenevad amely a fäldre jän,” ezekben az
utolsã napokban, “be fogja csapni mind azokat az embereket a
fäldän akiknek nevei nem voltak beleârva az Álet Känyváben,
amely a Bàrànyá, a vilàg alapâtàsa elått.”
53 Gondoljatok bele! Mág mielått Jázus megszèletett,
nágyezer ávvel mielått Å a fäldre jätt, ás täbb ezer ávvel
mielått ti a fäldre jättetek; Jázus, Isten gondolatàban, meghalt
a vilàg bæneiárt, ás az Álet Känyve el lett kászâtve, ás a nevetek
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be lett táve az Álet Känyvábe a vilàg alapâtàsa elått. Ez a
Biblia Igazsàga. Làtjàtok, a neveiteket Isten elrendelte ás az
Álet Känyvábe helyezte a vilàg alapâtàsa elått.
54 Ott voltatok az Å tulajdonsàgaiban. Nem emlákeztek, nem,
mert ti csak rászei vagytok az Å Áletánek. Isten rászei vagytok
amikor Isten fiaivà ás lànyaivà vàltok.

Ápp ahogy rászei vagytok fäldi apàtoknak! Ez âgy van.
Azok vagytok. A hâm hordozza a hemoglobint, a várt. Ás mikor
az belemegy a_a petábe, akkor te rászává vàlsz a te apàdnak;
ás a te anyàd szintán rásze az apàdnak; tehàt ti mind rászei
vagytok apàtoknak.

Dicsåság! Ez kihagyja a felekezeteket, ässzesságáben. A-ha.
Biztosan! Isten, mindenben, az egyedèli hely!
55 Figyeljátek meg most az Å tulajdonsàgàt. Akkor a
tulajdonsàg volt, elåszär, Isten; a gondolat, a tulajdonsàg
maga, minden Egyben, análkèl hogy ki lett volna fejezve.
Aztàn mikor Å kifejezte, màsodlagosan, Å lett akkor az Ige.
“Ás aztàn az Ige testtá lett ás käzättènk lakozott.”
56 Szent Jànos az 1. rász ás az 1. vers, figyeljátek meg, ez a
“Kezdetben.” De, elåtte, az Äräkkávalã! Figyeljátek meg,
“Kezdetben volt az Ige.” Amikor az idå kezdådätt, az Ige volt.
De mielått az Ige lett, tulajdonsàg volt, egy gondolat. Aztàn az
ki lett fejezve, “A kezdetben volt,” a kifejezás, “az Ige.”

Most oda jutunk ahol Melkisádek van. Ez az a titokzatos
Szemály. “A kezdetben volt az Ige, ás az Ige Istennel volt, ás az
Ige Isten volt.” “Ás aztàn az Ige testtá lett ás käzättènk
lakozott.” Tartsàtok ezt most ott, figyeljátek meg.
57 Az Å_Å elså lánye Szellem volt, Isten, termászetfeletti,
rendben, a nagy Äräkkávalã. Màsodszor, Å elkezdte formàlni
magàt test felá, egy teofàniàba, azt hâvjàk “az Ige; egy test.” Ez
azutàn az az àllapot amelyben Å volt amikor Àbrahàmmal
talàlkozott, ás Melkisádeknek hâvtàk. Å teofània formàjàban
volt. Most mi hozzàfogunk ás bebizonyâtsuk egy pàr perc
mçlva, ha az Çr çgy akarja. Å volt az Ige.
58 Egy teofània az valami amit te nem làthattàl. Ápp itt lehet
most, ás te mágsem làtod.

Az ápp olyan, nos, mint a televâziã. Az egy màsik
dimenziãban van. Televâziã; emberek mennek àt áppen most
ezen a termen, ánekelnek; vannak szânek is. De a szem csupàn
az ät árzákszervnek van alàrendelve^Helyesebben egász
lányetek csupàn az ät árzákszervnek van alàrendelve. Ás ti
csupàn annak vagytok alàrendelve amelyre a szem korlàtozva
van hogy làssa. De van egy màsik dimenziã amelyet àtalakâtàs,
televâziã àltal lehet làtni.
59 Nos, a televâziã nem àllât elå kápet. Egy televâziã csupàn
belevezeti azt egy àramkärbe, ás aztàn a televâziã kápernyåráje
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felfogja azt. De a káp ott van, kezdjèk azon. A televâziã itt volt
amikor Àdàm itt volt. A televâziã itt volt amikor Illás a Kàrmel
hegyán èlt. A televâziã itt volt amikor a Nàzereti Jázus a
Galilea partjain jàrt. De ti csupàn most fedeztátek fel. Åk ezt
nem hitták volna akkor. Årèltnek tartottak volna ha ilyeneket
mondtàl volna. De most ez valãsàggà lett.

Ás âgy van ez, hogy Krisztus itt van, az Isten Angyalai itt
vannak. Ás egy napon, az eljävendå nagy Millenniumban,
egyszeræen valãsàgosabb lesz az mint a televâziã vagy bàrmi
màs, mert åk itt vannak.
60 Å kijelenti Magàt az Å nagy formàjàban, amit å àllâtott,
amint Å Magàt en morphes az Å szolgàiba ás bizonyâtja Magàt.
61 Most, Å itt van a Szellem formàjàban. Ás aztàn Å eljän
az^en morphe formàjàban. Nos, Å megjelent Àbrahàmnak,
en morphe. Amikor Àbrahàm visszatárt a kiràlyok
lemárszàlàsàbãl, itt jätt Melkisádek, beszált Vele.
62 A napokban a Tucson-i çjsàgban olvastam egy cikket, hogy
volt egy_egy asszony aki autãval ment az çton, azt hiszem çgy
negyven, ätven márfälddel ãrànkánt, ás elètätt egy
nagykabàtban lávå äregembert. Sikâtott ás megàllâtotta az
autãjàt. Feldobta a levegåbe. Ápp ott kint a sâk sivatagban! Ás
visszarohant hogy megkeresse, ás az nem volt ott. Tehàt mit
csinàlt az asszony? Náhànyan mägätte làttàk amint megtärtánt,
làttàk az äregembert felrepèlni a levegåbe, ás ahogy a
nagykabàtja forgott. Igy visszafutottak hogy kiderâtsák. Nem
talàltàk az embert sehol. Kihâvtàk a rendårságet. A rendårság
kijätt hogy megvizsàlja a helyet; nem volt ott senki.
63 Hàt, mindannyian bizonyâtottàk, “Az autã csattant,
eltalàlta az embert. Felrepèlt a levegåbe, ás mindenki làtta.
Tançk, ás kát vagy hàrom autãval voltak, làttàk amint
megtärtánt. Azutàn ràjättek hogy ät ávvel ezelått ott volt egy
äregember nagykabàtban, ugyanazon a helyen ètätták el ás
älták meg.

Amikor innen eltàvozol, te nem vagy halott. Vissza kell
jännäd, mág akkor is ha bænäs vagy, ás meg leszel âtálve a
testben elkävetett cselekedetek szerint. “Ha ez a fäldi
sàtorhàzunk lebomlik, van nekènk egy amely vàr.” En morphe,
ez a szã.
64 Nos, Isten ebben a szakaszban^Ez az Å teremtásánek a
szakasza, kásåbb testbe, Jázusba formàlta. Mibål? A nagy
kezdetbål, Szellembål, aztàn lejätt hogy az Ige legyen, felszânre
hozva Magàt. Az Ige mág nem alkotta Magàt, csupàn ki volt
mondva, en morphe, kásåbb Å testtá vàlik, Jázus, halandã,
hogy megâzlelje a halàlt mindannyiunkárt, bænäsäkárt.
65 Mikor Àbrahàm talàlkozott Vele, Å Melkisádek volt. Å
feltàrja itt hogy mit fog tenni az å ässzes tulajdonsàga a vágså
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idåben, Àbrahàm minden fia. A Hitnek minden fia teljessággel
ugyanazt fogja tenni. De án figyelni akarom hogy nekènk
hogyan kell jännènk.
66 Szintán mi làtjuk Åt itt kijelentve Ruthban ás_ás Boàzban,
mint egy Rokon Megvàltã, hogyan kellett Neki testtá lennie.
67 Most mi làtjuk a tulajdonsàgot, az Å Szellemánek fiait, mág
nem láptek bele az Ige-forma testbe. Hanem egy teofània; ez a
test alà van rendelve az Igánek ás zàlog, vàr a zàlogra, a test
àtvàltozàsàra.
68 Nos, a kèlänbság Å ás te, mint fiç käzätt. Làtjàtok, Å volt a
kezdetben az Ige, egy en morphe test. Å jätt ás ált abban,
Melkisádek Szemályáben. Aztàn kásåbb, mi soha täbbet nem
hallottunk Melkisádekrål, mert Å lett Jázus Krisztus.
Melkisádek volt a Pap, de Å Jázus Krisztussà lett. Nos, ti
elmellåztátek azt. Mert, abban a formàban, Å tudott mindent,
ás ti mág nem voltatok kápesek ismerni azt.

Ti çgy jättetek mint Àdàm, mint án, ti tulajdonsàgbãl testtá
lettetek, hogy megkâsártessetek. De amikor ez az álet itt váget
ár, “Ha ez a fäldi sàtor lebomlik, van màr egy amely vàr.” Ez
az ahovà megyènk; ez az Ige. Akkor mi visszanázhetènk ás
làthatjuk hogy mit tettènk. Most nem ártjèk azt. Mág nem
lettènk az Ige; mi csak a test-emberrá lettènk, ás nem az Igává.
69 De, ás figyeljátek, vilàgosan vilàgossà teszi, te soha nem
leszel az Ige ha nem voltàl egy gondolat a kezdetben. Ez
bizonyâtja az Isten eleve elrendelását. Làtjàtok? Te nem lehetsz
az Ige ha nem vagy egy gondolat. A gondolatban kellett hogy
legyál elåszär.

De, làtjàtok, azárt hogy kiàlljàtok a kâsártást, ki kellett
kerèlnätäk a teofàniàt. Le kellett hogy jäjjetek ide testbe, hogy
legyetek kâsártve a bæn àltal. Ás azutàn ha kiàlltàtok,
“Mindenki, akit az Atya Nekem adott, Hozzàm fog jänni, ás án
feltàmasztom azt az utolsã napokban.” Làtjàtok, elåszär
lennetek kell.
70 Ás aztàn, làtjàtok, Å egyenesen lejätt a szabàly vonalon,
tulajdonsàgbãl^A vilàg alapâtàsa elått, az å neve be lett táve
az Álet Känyvábe amely a Bàrànyá. Azutàn, onnan, Å lett az
Ige, a teofània, amely meg tudott jelenni, ás eltænni. Ás azutàn
Å testtá lett ás çjra visszatárt, feltàmasztotta ugyanazt a testet
egy megdicsåèlt àllapotban.

De ti kikerèltátek a teofàniàt ás hçs-emberrá lettetek, hogy
meg legyetek kâsártve a bæn àltal. Ás azutàn, “Ha ez a fäldi
sàtorhàzunk lebomlik, van nekènk màr egy amely vàr.” Mág
nincsenek meg a testeink.
71 De figyeljetek! Amikor ez a test megkapja az Isten
Szellemát, a bennetek lávå halhatatlant Áletet, akkor az ezt a
testet az Istennek valã engedelmesság alà veti. Hallelujah!
“Aki Istentål szèletett nem vátkezik; å nem tud vátkezni.”
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Rãma 8:1 “Nincs azárt immàr kàrhoztatàsuk azoknak akik
Krisztus Jázusban vannak; åk nem test szerint jàrnak, hanem
Szellem szerint.” Ime. Làtjàtok, ez alàveti testeteket.

Nem kell hogy mondd, “Ãh, bàrcsak abba tudnàm hagyni az
ivàst! Bàrcsak^” Csak kerèlj Krisztusba, ás mindaz elmçlt,
làtjàtok, làtjàtok, mert testetek alà van vetve a Szellemnek.
Nincs täbbá alàvetve a vilàg dolgainak; azok halottak. Azok
halottak; bæneitek el vannak temetve a keresztságben, ás ti çj
teremtmányek vagytok Krisztusban. Ás a testetek, a Szellemnek
alàrendelve, megprãbàl egy helyes áletet álni.
72 Mint ti asszonyok akik àllâtjàtok hogy vettetek Szent
Szellemet, ás kimentek itt ás rävidnadràgokat meg dolgokat
viseltek, hogyan tehettátek azt? Hogyan engedheti az Isten
Szelleme bennetek hogy valaha is ilyen dolgot tegyetek?
Egyszeræen nem lehet çgy. Biztos hogy nem lehet. Å nem egy
szennyes szellem. Å egy szent Szellem.
73 Ás aztàn mikor te ennek a Szellemnek alà lettál rendelve,
akkor egász lányedet ez alà a Szellem alà veti. Ás ez a Szellem
semmi màs a vilàgon mint ez a Mag Ige szemmellàthatãvà táve,
vagy megelevenedve, hallelujah, álåvá táve. Ás mikor a Biblia
mondta, “Ne tedd ezt,” akkor az a test gyorsan Ahhoz fordul.
Nincs kárdás.

Ás mi ez? Ez a feltàmadàs zàloga. Ez a test fel lesz çjra
tàmasztva, mert màr elkezdte. Valamikor a bænnek volt
alàrendelve, ás a mocsoknak ás romlàsnak, de most meg van a
zàloga; Mennyeivá vàlt. Nos, ez a zàloga hogy benne leszel az
Elragadtatàsban. Ez a zàloga.
74 Egy beteg szemály fekszik, haldoklik, semmi nem maradt
csak a halàl; ez minden ami tärtánhet. Làttam rengeteg olyan
embert mint egy àrnyák, akiket a ràk vagy tuberkolãzis
felemásztett; ás làttam azokat a szemályeket, egy kicsit kásåbb,
täkáletesen normàlisan ás eråsen. Ha nincs isteni gyãgyulàs,
akkor nincs feltàmadàs, mert az isteni gyãgyulàs a feltàmadàs
zàloga. Àmen!
75 Tudjàtok hogy mi az a zàlogpánz, ugye? Ez az elså fizetás.
“Å megsebisâttetett bæneinkárt; az Å sebeiben gyãgyultunk
meg.” Figyeljátek meg, milyen csodàlatos! Mi szeretjèk Åt.
76 Nos, ez a test alà van vetve a Szellemnek. Mág nem lápett
bele az Ige-formàba, hanem mi mág a test formàban vagyunk,
de az Igánek alàrendelve. A Testben lávå halàl fog odavinni
bennènket.
77 Ápp ugyanaz a dolog, gondoljatok egy kisbabàra. Vehettek
egy asszonyt, nem szàmât mennyire gonosz, amikor å terhes ás
vàrandãs anya. Figyeljátek meg, mielått a baba megszèletik,
nem árdekel hogy milyen kegyetlen az asszony, de mágis
valãban kedvessá vàlik. Van valami a kärèlätte ami hangzik^
kegyesnek tænik, làtni egy kis anyàt, aki vàrandãs anya, baba
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àltal. Miárt van ez? A a kis test, most mág nem álå, làtjàtok, az
csak hçs ás izmok. A kis ugràlàs, az csak az izmok ràngatãzàsa.
De mikor elåjän a máhbål, Isten beleleheli az álet leheletát, ás
akkor å felsâr. Làtjàtok, ápp olyan_olyan bizonyosan
amennyire van egy formàlãdã termászetes test, çgy van egy
szellemi test hogy àtvegye azt mihelyt az idejut.
78 Azutàn, amikor egy ember çjjàszèletik, a Mennybål, akkor
å egy szellem csecsemåvá vàlik Krisztusban.

Ás, aztàn, mikor ez a test palàst lehullik, van egy
termásztes test, teofània, egy nem kázzel csinàlt test, sem nem
asszonytãl szèletett, amelyhez megyènk.

Azutàn az a test visszatár ás felveszi a megdicsåèlt testet.
Ez az oka amiárt Jázus a pokolba ment amikor meghalt, ás

prádikàlt a lelkeknek akik a tämläcben voltak; visszavàltozott
a teofàniàba. Oh, csodàlatos! Hàla Istennek!
79 Màsodik Korintus 5:1, “Ha ez a fäldi test lebomlik, ez a
fäldisàtor, akkor van nekènk egy màsik.” Làtjàtok, mi azt
kikerèltèk, hogy egyenesen Istentål, a tulajdonsàgtãl jäjjènk;
azárt hogy test legyènk, hogy a bæn megkâsártsen ás
megprãbàljon bennènket, ahogy Àdàm tette. De amikor az
Å Igájánek megprãbàlàsa váget árt, akkor mi felvátetènk
ebbe a testbe amely el lett kászâtve szàmunkra a vilàg alapâtàsa
elått. Ez az Ige ott amit mi àtugrottunk, azárt hogy käzvetlen
kärbejäjjènk, ide le hogy megkâsártessènk ás megprãbàltassunk.
Ha az àltal jättènk volna, akkor nem lett volna kâsártásènk;
tudtunk volna minden dolgot. Ez az oka hogy Jázus tudott
mindent, mert Å volt az Ige mielått Å testtá lett. Azutàn mi Igává
vàlunk.
80 Itt mi az Ige kápáre formàltatunk, hogy az Ige rászesei
legyènk, tàplàlva az Igável, eleve elrendelve a kezdet ãta;
làtjàtok azt a kis Álet szikràt ami bennetek volt a kezdettål,
amikor elkezdtátek az utazàsotokat. Sokan käzèletek
emlákezhettek rà. Csatlakoztatok ehhez a gyèlekezethez ás
csatlakoztatok ahhoz a gyèlekezethez, prãbàltàtok ezt ás azt;
semmi nem elágâtett ki. Ez âgy van. De egy napon egyszeræen
felismertátek Azt. Igy van.
81 Az egyik este tanâtottam valahol, azt hiszem hogy kint
Kaliforniàban vagy Arizonàban volt, arrãl^Azt hiszem
mondtam itt azt a kis tärtánetet, arrãl az emberrål aki
leèltetett egy kotlãs tyçkot ás alàtett egy sastojàst. Ás mikor az
a sas kikelt, akkor å volt a legfurcsàbb madàr amelyet a
csirkák valaha is làttak. De å jàrkàlt kärben. Å volt a_å volt
käzättèk a csçnya, mert å nem tudta megárteni ahogy az a
tyçk kotkodàcsol ás kapirgàl a tràgyacsomãn ás eszik. Å nem
tudta elkápzelni. A tyçk mondhatta, “Gyere àt ás lakomàzz,
ádes!” De, å egy sas volt; å egyszeræen nem çgy evett. Az nem
az å eledele volt.
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82 Tehàt a tyçk fogott szäcskáket ás egyebet, tudjàtok, ás
hâvta a kiscsirkáket. Ás az ässzes kiscsirke odament,
kotkodàcsolt, ás evett. De a kis sas egyszeræen nem tudta azt
csinàlni. Az nem_nem tænt neki helyesnek.

Igy egy napon mamàja jätt keresni åt.

83 Ás å hallotta a tyçkot kotkodàcsolni. Å mindent
megprãbàlt hogy kotkodàcsoljon, de nem tudta csinàlni.
Prãbàlt csipogni mint egy csirke, de nem tudott. Làtjàtok, å
egy sas volt. Å, elåszär is, egy sas volt. Å csupàn egy tyçk alatt
lett keltetve.

Ez olyan mint náhàny gyèlekezeti tag. Minden^Ilyesmi
ez; egy rakàsbãl kärèlbelèl egy a megfelelå.

84 De egy napon a mamàja fälá repèlt, ás kiàltott. Å felismerte
azt. Az helyesen hangzott. Miárt? Å egy sas volt, kezdjèk azon.

Ez az ahogy az Evangáliummal van, vagy az Igável, vagy
Jázus Krisztus Erejável. Mikor egy ember eleve el lett rendelve
Äräk Áletre, akkor å hallja Isten igazi csengását, kiàltàsàt,
semmi nem tarthatja åt tàvol Attãl.

A gyèlekezet mondhatja, “A csodàk napjai elmçltak,” kot,
kot, kot. “Àllj ide ás egyed ezt, ás àllj ide ás egyed azt.”

85 A baromfiudvar anyaga màr nem elágâti meg åt täbbá. Å
elment! “Minden lehetságes!” Felemelkedik a fäldrål.

Ez az, amiárt olyan sok Keresztánnyel baj van ma, nem
tudjàk felemelni làbukat a fäldrål.

Az äreg mami mondta, “Fiam, ugorj! Te egy sas vagy.
Gyere fel ide ahol án vagyok.”

Å mondta, “Mama, án soha áletemben nem ugrottam.”

86 Azt mondta, “Hàt, ugorj! Te egy sas vagy, kezdjèk azon. Te
nem csirke vagy.” Tehàt å megtette elså ugràsàt ás meglengette
szàrnyait; nem tçl jãl tette, de felemelkedett a fäldrål.

Ez az ahogy mi tesszèk. Hit àltal fogadjuk el Istent, az ârott
Ige àltal. Van itt bent valami; ez az Äräkkávalã Álet. Eleve el
voltatok rendelve rà.

87 Az å nagyapja ás nagyanyja sasok voltak. Å egy sas volt,
egász a kezdetben. Sas nem keveredik màs dolgokkal. Å nem
hibrid; nem. Å egy sas.

88 Azutàn, miutàn felismerted hogy Isten Igáje Sas Tàplàlák,
akkor te elhagytad a täbbi dolgot. Akkor te àt lettál formàlva
az álå Isten álå kápmàsàra. Hallottàl a te teofàniàdrãl. “Ha ez a
fäldi test lebomlik, van nekènk egy ami vàr.”

Mondod, “Helyes ez, Branham Testvár?”
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Rendben, vegyènk egy pàr sast ás figyeljèk åket egy náhàny
percig. Volt egy náv, egy ember akit Mãzesnek neveztek.
Mindenki tudja hogy egy prãfátàt a Bibliàban sasnak hâvnak.

89 Volt egy Mãzesnek nevezett prãfáta. Ás egy napon Isten
elhâvta åt, ás nem engedte hogy àtmenjen az orszàgba, ás å_å
meghalt egy sziklàn. Az Angyalok elvitták åt ás eltemetták.

Volt egy màsik ember, egy sas, mág meg sem kellett halnia.
Å egyszeræen àtsátàlt a Jordànon, ás Isten lekèldätt egy
szekeret; ás ezt a hçspalàstot å leejtette, ás felemelkedett ás
megragadta az äräk jutalmat.

Nyolcszàz ávvel kásåbb, nyolszàz ávvel kásåbb, a
Megdicsåèlás Hegyán, itt àllt az a kát fárfi. Mãzes teste màr
sok szàz áve elrohadt, de itt å egy olyan formàban volt hogy
mág Páter, Jakab ás Jànos is felismerták åt. Àmen! “Ha ez a
fäldi sàtorhàz lebomlik,” ha te Istennek egy tulajdonsàga vagy
itt a fäldän kifejezve, akkor “van neked egy tested amely vàr
miutàn elhagytad ezt a vilàgot.” Åk ott voltak, àlltak a
Megdicsåèlás Hegyán, az å teofàniàjukban. Mert, åk prãfátàk
voltak akikhez az Ige jätt.

90 Szintán figyeljènk mág egy màsik prãfátàt, egyszer, a
Sàmuel nevezetæt. Å egy nagy ember volt. Å tanâtotta Izràelt;
mondta nekik hogy nem kellene nekik egy kiràly. Mondta,
“Mondtam nektek valamit az Çr Neváben, ami nem tärtánt
meg?”

Mondtàk, “Nem. Minden amit mindig mondtàl az Çr
Neváben, beteljesedett.”

Å egy prãfáta volt, ás meghalt.

91 Çgy hàrom vagy nágy ávvel kásåbb, a kiràly bajba jutott;
az akkor volt mielått Jázus Krisztus Váre ki lett ontva. Å a
paradicsomban volt. Ás egy boszorkàny Endorbãl elhâvott
valakit hogy jäjjän, ás vâgasztalja Sault. Ás mikor a boszorkàny
làtta åt felàllni, azt mondta, “Làtom istent feljänni a fäldbål.”

92 Ás miutàn az ember halott volt, el volt temetve, ás elrohadt
a sârban, âme itt àllt å abban a barlangban, rajta az å prãfáta
käntäse; ás mág mindig prãfáta volt, àmen, mert mondta,
“Miárt hâvtàl ki engem a nyugalmanbãl, tekintve hogy Isten
ellenságává vàltàl?” Figyeljátek ahogy prãfátàl. “Holnap este,
ebben az idåben, te velem leszel.” Å mág mindig prãfáta volt,
noha elment màr ebbål a testbål.

Làtjàtok, å ide kerèlt ás annak az Igánek rásze volt, ás
belápett a testi áletbål vissza abba a testbe amely el volt
kászâtve szàmàra a vilàg alapâtàsa elått. Belápett a teofàniàba,
ami az Ige volt. Felfogtàtok? Ez az ahovà minden hâvå megy
amikor àtfordulunk innen.
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93 Akkor, abban a formàban a fèggäny fel van emelve.
Làtjàtok, ti vagytok az Ige, szintán, amikor beláptek oda.
Amint egy kis csecsemå; ahogy egy idåvel ezelått mondtam^

94 Most figyeljátek meg. Dicsåság Istennek ezekárt a kinyitott
Pecsátekárt, ez az án imàm, hogy tudhatjuk ezeket a dolgokat!

95 Most Melkisádek igaz kijelentáse vàlik làthatãvà. Mi? Å
Isten volt, az Ige, mielått Å testtá lett; Isten, az Ige. Mert, Å
kellett hogy legyen; senki màs nem lehetett halhatatlan mint Å.
Làtjàtok, nekem volt apàm ás anyàm; nektek is. Jázusnak volt
apja ás anyja. “De ennek az Embernek nem volt apja, vagy nem
volt anyja.” Jázusnak volt egy idå amikor Å elkezdte; ennek az
Embernek nem volt. Jázus odaadta az Å áletát; ez az Ember
nem tudta, mert Å volt az Álet. Ás ez ugyanaz az Ember vágig.
Remálem hogy Isten kijelenti nektek. Ugyanaz a Szemály,
vágig.

96 Figyeljátek meg az Å câmát, “Igazsàg Kiràlya.” Nos, Zsidãk
7:2, “Igazsàg Kiràlya, ás bákesság Kiràlya.” Å kát kiràly. Most
figyeljátek, a Zsidãk 7:2-t, “Igazsàg Kiràlya, ás bákesság
Kiràlya is.” Å ott kát kiràly. Most miãta Å a testbe jätt ás
felemeltetett az Å teste, a Jelenásek 21:16-ban, Å hâvatik, “A
kiràlyok Kiràlya.” Å mind a hàrom, egyètt. Làtjàtok, Isten
Kiràly, Teofània Kiràly, Jázus Kiràly. “Å a kiràlyok Kiràlya.”

Ez mind talàlkozott, ápp çgy mint lálek, test, ás szellem,
mind jän hogy egyet alkosson.

97 Szintán, Å az Atya, ami elåszär volt; Fiç; ás Szent Szellem,
a Szellem.

“Igazsàg Kiràlya,” a Szellem tulajdonsàg; teofània, “A-a
bákesság Kiràlya,” teofània; ás testben Å volt a “kiràlyok
Kiràlya,” ugyanaz a Szemály.

98 Amikor a teofània, Mãzes làtta Åt, II.Mãzes 33:2, Å volt egy
teofània. Mãzes làtni akarta Istent. Hallotta az Å hangjàt,
hallotta Åt beszálni hozzà, làtta Åt ott a bokorban, mint egy
nagy Tæzoszlopot. Ás azt mondta, “Ki vagy Te? Tudni akarom
hogy Ki vagy Te.” Mondta Mãzes. “Tenni fogom^” “Ha
engeded hogy meglàssalak Táged, szeretnám làtni a Te
arcodat.”

99 Azt mondta, “Senki nem làthatja az Án arcomat.” Mondta,
“Kezemet a szemeidre teszem, ás el fogok vonulni. Ás làthatod
az Án hàtamat, de nem az arcomat.” Làtjàtok? Ás mikor Å çgy
tett, akkor az egy Embernek a hàta volt; egy teofània volt.
Aztàn az Ige amely Mãzeshez jätt, “ÁN VAGYOK,” az volt az
Ige. Az Ige Mãzeshez jätt egy Tæzoszlop formàjàban egy ágå
bokorban, az “ÁN VAGYOK.”

100 Amint az Ige a teolãgiàbãl^helyesebben a teofàniàbãl.
Bocsàssak meg. Å Àbrahàmhoz jätt, mint egy Ember, a tälgyfa
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alatt. Most názzetek oda. Ott egy Ember jätt Àbrahàmhoz,
hàrman, ás leèltek a tälgyfa alà, hàrman. Ás figyeljátek meg,
miutàn Å beszált Àbrahàmmal^

101 Miárt jätt Å? Àbrahàm láván az egyetlen az âgárettel ás az
eljävendå fiç èzenetável, ás szintán å volt Isten Ige-prãfátàja
aki bâzott Isten Igájáben, bàrmi ellentátest azzal çgy hâvott
mintha az nem lenne. Làtjàtok hogy milyen täkáletes az Ige?
Az Ige a prãfátàhoz jätt. Làtjàtok, ott volt Isten egy
teofàniàban. Ás a Biblia mondta, “Az Ige a prãfátàhoz jän.” Ás
itt volt az_az Ige a teofàniàban.

Most te azt mondod. “Isten volt az?”

102 Àbrahàm mondta hogy az volt. Mondta, hogy az Å neve, å
Elohimnak hâvta Åt. Most az I.Mãzes 1-ben ràjättäk,
“Kezdetben Elohim teremtette az egeket ás a fäldet.” Az
I.Mãzes 18-ban ràjävènk hogy_hogy Àbrahàm ezt a Szemályt
nevezte^aki ott èlt ás beszált vele, ás meg tudta mondani
neki a szâvánek titkait, megmondani hogy Sàra mit gondolt
mägätte. Àbrahàm mondta, “Az Elohim.” Å egy teofània
formàban volt. Megártitek? Figyeljátek meg, miutàn^

103 Most mi ràjävènk hogy Å akkor a teofània formàban volt.
Å nevezte Åt, “Çr Istennek, Elohimnak.” Nos, az I.Mãzes 18-
ban çgy talàljuk hogy ez igaz.

104 Most figyeljátek meg Àbrahàmot. Hàrman voltak ott
egyètt, de mikor Àbràhàm a hàrommal talàlkozott, azt
mondta, “Án Uram.”

De mikor Lãt lent Sodomàban; kettå ment le oda, ás Lãt
làtta kettåjèket jänni, ás azt mondta, “Uraim.” Làtjàtok, mi
volt a baj? Elåszär is, Lãt nem volt egy prãfáta, ez âgy van, vagy
nem is volt å az ãrànak a hârnäke, tehàt neki nem volt Årãla
semmi kijelentáse. Ez pontosan âgy van. Lãt “uraknak”
hâvhatta åket. Ha tucatnyian lettek volna, mág mindig
“urakat” mondhatott volna.

De nem szàmât hogy Àbrahàm hànyat làtott, Az mág
mindig egy Çr volt. Âme az Isten. Ez volt a Melkisádek.

105 Figyeljátek meg, miutàn váge volt a csatànak, Melkisádek
felszolgàlta az Å gyåzedelmes gyermekánek az çrvacsoràt;
gondoljatok erre, Änmaga rászát! Most mi làtni akarjuk itt.
Jelkápben itt van, szàndákban, az çrvacsora. A csata utàn, Å
Änmagàbãl adott, mert az çrvacsora Krisztusnak rásze. Ás
miutàn a kèzdelemnek váge van, miutàn ki lettetek merèlve,
akkor van, amikor rászesedtek Krisztusbãl, ennek a Lánynek
rászává vàltok. Felfogtàtok?

106 Jàkãb egász ájjel bârkãzott, ás nem engedte el Åt addig
amâg Å meg nem àldotta. Ez âgy van. Csatàzott az Áletárt. Ás
miutàn váge a csatànak, akkor Isten Änmagàbãl ad neked. Ez
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az Å igaz çrvacsoràja. A kis kenyár ás ostya csupàn kápviseli
Azt. Nem kellene venned, ha nem bârkãztad ki, ás nem vàltàl
Isten rászáve.

107 Emlákezzetek, abban az idåben, az çrvacsora mág soha
nem lett bevezetve, egászen Jázus Krisztus halàla elåttig nem
volt, csak szàz ás szàz ás szàz ávekkel kásåbb.

108 De Melkisádek, miutàn az Å egyetlen gyermeke Àbrahàm
megnyerte a gyåzelmet, Melkisádek talàlkozott vele ás bort
meg kenyeret adott neki; megmutatva hogy miutàn ennek a
fäldi csatànak váge, mi talàkozunk Åvele a Mennyekben ás
çjra çrvacsorànk lesz. Az lesz a Mennyegzåi Vacsora. “Nem
iszok täbbá a borbãl, vagy nem eszek a gyèmälcsbãl, amâg azt
veletek nem eszem ás iszom çjra az Án Atyàm Orszàgàban.”
Igy van ez?

109 Figyeljátek meg çjra, Melkisádek ment hogy Àbrahàmmal
talàlkozzon mielått å hazatárt volna. Milyen gyänyäræ
jelkápènk van itt! Melkisádek Àbrahàmmal talàlkozik mielått
å hazatárt, a csata utàn.

Mi Jázussal talàlkozunk a levegåben, mielått Haza
árkezènk. Ez âgy van. A Màsodik Thesszalonika mondja
nekènk ezt, mert, “mi a levegåben talàlkozunk Vele.” Egy
csodàlatos jelkápe Rebekànak aki Izsàkkal talàlkozott a
mezån, a nap hævässágben. “A levegåben talàlkozunk Vele.” A
màsodik Thesszalonika mondja ezt nekènk. “Mert mi akik
álènk ás megmaradunk nem elåzzèk vagy nem maradunk le
azoktãl akik elaludtak; mert az Isten trombitàja fog szãlni; a
Krisztusban meghaltak tàmadnak fel elåszär; mi akik álènk ás
megmaradunk, egyètt felragadtatunk azokkal, hogy
talàlkozzunk az Çrral a levegåben.” Täkáletes, mindezek a
jelkápek.

110 Ezárt, a teofània, ha meghaltàl ás beláptál ebbe a
teofàniàba, (mi tärtánik?) a teofània visszatár a fäldre hogy
felvegye a megvàltott testet. Ás ha itt vagy a levegåben, akkor
veszed a testet hogy talàlkozz a teofàniàval, âme, “ás
elragadtatunk, ás megyènk talàlkozni az Çrral a levegåben.”

111 Ki ez a Melkisádek, ha nem Isten!

112 Most mi vilàgosan làtjuk itt áletènk teljes titkàt utazàs
käzben, ás halàlban, ás ahovà megyènk miutàn meghaltunk.
Szintán, az eleve elrendelás vilàgosan làthatã itt. Most
figyeljetek amint ezt tanâtjuk, figyelmesen.

113 A szakaszai az_az Å Äräkkávalã elhatàrozàsànak amit az
Å relytekán elgondolt, most ki lettek jelentve. Figyeljátek meg,
a täkáletessághez van hàrom szakasz. Ápp ahogy Å megvàltja a
vilàgot; ugyançgy vàltja meg a Gyèlekezetát. Å az embereket
hàrom szakaszban vàltja meg. Most figyeljátek. Elså a
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megigazulàs, ahogy Luther prádikàlt; màsodik, a
megszentelådás, amint Wesley prádikàlta; harmadik, a Szent
Szellem keresztságe. Ez âgy van. Aztàn jän az Elragadtatàs!
114 Most, a vilàg, hogyan vàltotta meg Å a vilàgot? Az elså,
amit Å tett, amikor az vátkezett, Å elmosta azt a
vâzkeresztságben. Ez âgy van. Azutàn Å ràhullajtotta az Å
várát, a keresztrål, ás megszentelte azt ás hâvta azt az Å
Sajàtjànak. Ás aztàn mit tesz Å? Amikánt kitápte belåletek az
egász vilàgot, ás helyreàllâtotta az egász dolgot a Szent Szellem
tèzes keresztságe àltal, Å a vilàgot is helyre fogja àllâtani. Ás el
fog ágni Tæzzel, ás megtisztât minden csâràt, milliã márfäld
magasan, minden meg lesz tisztâtva. Ás aztàn van egy Çj Ág ás
egy Çj Fäld, ápp ahogy te egy çj teremtmány vagy Krisztus
Jázusban amikor a Szent Szellem megragad táged. Làtjàtok,
âme itt van, az egász dolog olyan vilàgosan amennyire csak
lehet. Minden hàromban van.
115 A termászetes szèletás hàromban van. Mi az elså ami
tärtánik egy asszonnyal amikor gyermeke lesz? Mi tär elå
elåszär? Vâz. Mi tär elå utàna? Vár. Mi a kävetkezå folyamat?
Álet. Vâz, vár, szellem.

Mi tärtánik a plàntàval? Rothad. Mi az elså dolog? Szàr. Mi
a kävetkezå? Kalàsz. Mi a kävetkezå? Hèvely. Azutàn a mag
jän ki abbãl. Ápp annak hàrom szakasza, amâg az a maghoz
jut. Pontosan çgy.
116 Isten igazolja azt. Az mindig helyes volt. Isten igazolja
hogy igaz. Vilàgosan megmutatja, hogy csak az eleve
elrendeltek azok akik a megvàltàsra figyelembe vannak váve.
Megártettátek? Hadd mondjam ezt çjra. Az eleve elrendeltek az
egyedèliek akik a megvàltàsra figyelembe vannak váve. Az
emberek tehetnek çgy mintha, gondolhatjàk hogy meg vannak,
de a valãdi megvàltottak azok akik eleve el vannak rendelve.
Mert maga a megvàltani szã azt jelenti, hogy “visszahozni.” Igy
van ez? Megvàltani az valami^Megvàltani bàrmit,
“visszahozni az å eredeti helyáre.” Hallelujah! Igy csak az
eleve elrendeltek lesznek visszahozva, mert a täbbiek nem
Onnan jättek. Làtjàtok, “visszahozni!”
117 Vele egyètt Äräkkávalã lenni, a kezdetben^Az
Äräkkávalã Álet ami nektek volt, az Å gondolata arrãl ami te
voltàl, csupàn, amit Å akart hogy lágy^Mondjuk, Å azt
akarta hogy án a szãszáken àlljak. Å azt akarta hogy te azon a
száken èlj maeste. Akkor mi az Å Äräkkávalã szàndákànak
szolgàlunk. Ás aki elhagyta az otthonàt, csupàn azárt jätt a
fäldre hogy az Å szàndákànak szolgàljon. Igy van ez? Rendben
van. Aztàn, miutàn befejezådätt, akkor visszavitetik egy
megdicsåèlt àllapotba; megárett ás çjra vissza lett hozva.
118 Nem csoda, hogy Pàl azt mondhatta, amikor csinàltàk a
tåkát hogy levàgjàk a feját; azt mondta, “Ã halàl, hol van a te



KI EZ A MELKISÁDEK? 23

fullànkod? Ã sâr hol van a te gyåzelmed? De hàla Istennek Aki
a gyåzelmet adja nekènk!” Azt mondta, “Halàl, mondd meg
nekem hol tudsz engem èvältásre kásztetni! Sâr, mondd meg
nekem hogy fogsz engem visszatartani! Mert án az Äräkkávalã
Álet birtokosa vagyok.” Àmen! Å felismerte azt. Halàl, pokol,
sâr, semmi nem tarthatta vissza Åt. Ás semmi nem àrthat
nekènk, Äräkkávalã Áletènk van! Å megártette hogy
Äräkkávalã Álettel van megàldva.

119 Ápp çgy mint egy kis harmatcsepp. Ha jãl tudom, ez^
Nem tçl sokat tudok a kámiàrãl. De biztos hogy az a_a
nedvesságnek, vagy az atmoszfárànak a megszilàrdulàsa. Ás
mikor az ájszaka hideg lesz ás sätát, leesik az ágbål ás a fäldre
csäpäg. Leesik valahonnan. De a kävetkezå reggel mielått
feljän a nap, az ott fekszik, a kis pajtàs, dideregve. De csak
hadd jäjjän fel a nap, figyeljátek ahogy ragyogni kezd. Boldog.
Miárt? A nap egyenesen vissza fogja hâvni oda ahonnan jätt.

Ás âgy van ez egy Keresztánnyel. Hallelujah! Tudjuk
amikor Isten Jelenláteábe megyènk, valami bennènk mondja
hogy mi valahonnan jättènk, ás çjra vissza fogunk menni az az
Erå àltal ami hçz bennènket.

120 A kis harmatcsepp, csillog ás fánylik ás kiàltozik, mert
tudja hogy onnan felèlrål jätt, ás a nap egyenesen vissza fogja
vonni åt çjra fel.

Ás egy ember aki Istennek egy tulajdonsàga, Istentål
szèletett, tudja, hallelujah, amikor kapcsolatba láp az Isten
Fiàval, å egy napon innen fel lesz vonva. “Mert ha Án
felemeltetek a fäldrål, minden embert Magamhoz vonok.”
Àmen!

121 Most figyeljátek meg, most, làtjuk Melkisádeket ás hogy
Mària miárt nem volt az Å anyja. Ez az oka hogy Å
“asszonynak” hâvta åt, nem anyànak. “Neki nem volt apja,”
mert Å volt az Atya, az äräkkávalã Atya, a hàrom Egy-ben.
“Nem volt anyja,” biztos hogy nem. Neki nem volt apja, mert Å
volt az Atya. Ahogy a kältå mondta egyszer, egy nagy
tiszteletadàssal beszálve Jázushoz, azt mondta:

ÁN VAGYOK aki Mãzeshez szãltam egy ágå
tæzbokorban,

ÁN VAGYOK az Àbrahàm Istene, a Fányes ás
Hajnal Csillag.

ÁN VAGYOK Alfa, Omega, a kezdet ás a vág.
ÁN VAGYOK az egász teremtás, ás Jázus a

Náv. (Ez âgy van.)
Ãh, mit mondsz, ki vagyok Án, ás mit

mondanak, honnan jättem,
Ismered az Atyàmat, vagy meg tudod mondani

Nevát? (Hallelujah!)
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122 Ez az Atya Neve! Igen, “Az Án Atyàm Neváben jättem, ás ti
nem fogadtatok be Engem.” Làtjàtok? Biztos, Å ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká.
123 Ás ez a Melkisádek testtá lett. Kijelentette Magàt mint
embernek Fia amikor eljätt, mint Prãfáta. Å hàrom Fiç návben
jätt; embernek Fia, az Istennek Fia, Dàvidnak Fia.
124 Amikor Å itt volt a fäldän, Å egy Ember volt, hogy
beteljesâtse az Iràst. Mãzes mondta, “Az Çr a ti Istenetek egy
hozzàm hasonlã Prãfátàt fog tàmasztani.” Tehàt Neki çgy
kellett jännie mint Prãfáta. Soha nem mondta, “Án vagyok az
Isten Fia.” Azt mondta, “Án vagyok az embernek Fia. Hisztek
az embernek Fiànak?” Mert ez az amirål Neki bizonysàgot
kellett tennie, mert ez az ami Å volt.

Most Å egy màsik Fiç Neváben jätt, Isten Fia; a
làthatatlan, a Szellem.

Ás mikor Å çjra jän, Å Dàvidnak a Fia, hogy az Å trãnjàra
èljän.
125 Most mikot Å itt volt ás testtá lett, neveztetett “az
embernek Fiànak.” Nos, hogyan ismertette Magàt a vilàgnak
mint embernek Fia, a Prãfáta?
126 Egy napon elmondtam a tärtnánetát Páternek ás
Andràsnak, az å testváránek. Åk halàszok voltak, ás apjuk
Jãna egy nagy äreg hâvå volt. Egy napon azt mondtàk hogy å
leèlt a csãnak oldalàban. Azt mondta, “Fiaim, tudjàtok hogy
imàdkoztunk amikor halra volt szèkságènk.” Åk kereskedå
halàszok voltak. Å azt mondta, “Mi Istenben, Jehovàban,
bâztunk a megálhetásènkárt. Ás án most äregszem; nem sokàig
maradhatok màr veletek fiaim. Ás án mindig, mint minden igaz
hâvå, vàrtam az idåt amikor Messiàs jänni fog. Voltak nekènk
mindenfále hamisak, de egy napon jänni fog a Valãdi.” Ás azt
mondta, “Amikor ez a Messiàs eljän, nem akarom fiçk hogy be
legyetek csapva. Ez a Messiàs nem csupàn egy teolãgus lesz. Å
egy Prãfáta lesz, mert a mi prãfátànk Mãzes, akit mi kävetènk,
å mondta.”

Nos, bàrmely Zsidã fog hinni az å prãfátàjànak. Tanâtva
lett hogy tudja azt. Ás ha a prãfáta bàrmit mondott, ami çgy
lett, akkor az volt az igazsàg. De Isten mondta, “Ha valaki
käzättetek szellemi, vagy prãfáta, akkor Án az Çr fogom
tudatni Magam vele. Ás amit å mond, megtärtánik, akkor
hallgassàtok åt ás fáljátek åt; de ha nem, akkor egyàltalàn ne
fáljetek tåle.” Làtjàtok? Tehàt az volt a_a prãfáta igazolàsa.
127 “Tehàt Mãzes egy igazàn igazolt prãfáta volt, ás azt
mondta, ‘Az Çr a te Istened tàmasztani fog käzättetek, a ti
testváreitekbål, egy hozzàm hasonlã Profátàt. Ás mind akik
nem akarnak hallgatni rà ki lesznek vàgva a náp käzèl.’” Azt
mondta, “Nos, gyermekek, emlákezzetek, hogy mint Háberek,
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mi hiszènk Isten igazolt prãfátàinak.” Most figyeljetek jãl. Ne
mulasszàtok el. Ás å mondta, “Amikor a Messiàs jän, meg
fogjàtok ismerni Åt, mert Å egy Prãfáta-Messiàs lesz. Most, åk
mondtàk hogy nágyszàz áv volt. Nem volt prãfátànk Malakiàs
ãta, de å az lesz!”
128 Egy napon, a halàla utàn, pàr ávvel, fia Andràs ballagott
lefelá a parton. Ás hallotta hogy egy vad ember a pusztàbãl azt
mondja, “Az a Messiàs käzättetek àll most!” Az a nagy sas aki
ott a pusztàban nävekedett, ás àtrepèlt oda, azt mondta, “A
Messiàs ápp most käztetek van. Mi mág nem ismerjèk Åt, de Å
käztetek àll. Án meg fogom Åt ismerni, mert án egy jelet fogok
làtni a Mennybål.”

Egy napon å azt mondta, “Ott, âme, az Isten Bàrànya aki
elveszi a vilàg bæneit!”

Elment onnan a^elment ez az ember, hogy megtalàlja
testvárát. Azt mondta, “Simon, akarom hogy gyere àt ide;
megtalàltuk a Messiàst.”

“Ãh, menjál màr, Andràs! Täbb eszed van ennál!”
“Ãh, án tudom. De ez, ez az Ember màs.”
“Hol van? Honnan jätt?”
“Jázus Nàzeretbål.”
“Abbãl a kis, gonosz vàrosbãl? Hàt, Å nem jähetett egy

olyan gonosz, piszkos helyrål mint az.”
“Csak gyere ás názd meg.”

129 Vágèl ràbeszálte hogy jäjjän le egy napon. Tehàt mikor ez
elá a Messiàs elá jätt, Jázus ott àllt, beszált a náphez. Amikor
odament elá, Å azt mondta, “A te neved Simon, ás Jãnànak
vagy a fia.” Az megtette. Megkapta a kulcsokat az Oszàghoz.
Miárt? Tudta hogy az az Ember nem ismerte åt. Ás Az hogyan
ismerte åt, ás azt az äreg kegyes apjàt aki tanâtotta åt hogyan
higgye a Messiàst?
130 Ott àllt egy ember, a Fèläp nevezetæ. Ãh, å egász izgatott
lett! Ismert egy màsik embert, akivel a Bibliàt tanulmànyozta.
Elment, megkerèlte a hegyet, ás megtalàlta åt ott az olajfa
ligetjáben. Lent tárdelt, imàdkozott. Nekik sok Biblia-ãràjuk
volt egyètt, tehàt kijätt oda. Ás azt mondta, miutàn befejezte
az imàt, azt mondta, “Gyere, názd meg Kit talàltunk; Jázust
Nàzeretbål, Jãzsef fiàt. Å a Messiàs Akit vàrtunk.”

Most hallom ahogy Nàtànael mondja, “Nos, Fèläp, nem
estál àt a lã màsik oldalàra, ugye?”
131 “Ãh, nem. Egyàltalàn. Most hadd mondjam el. Tudod,
egyètt tanulmànyoztuk a Bibliàt, ás mit mondott a prãfáta
hogy milyen lesz a Messiàs?”

Å egy Prãfáta lesz.”
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“Emlákszel arra az äreg halàszra akitål a halat vetted,
akinek annyi iskolàja sem volt hogy a nevát alàârja, Simonnak
hâvtàk?”

“Igen. A-ha.”
132 “Å odajätt. Ás tudod mit? Ez a Nàzereti Jázus megmondta
neki hogy a neve Simon, megvàltoztatta nevát Páterre, ami
‘kicsi kå,’ ás megmondta neki hogy ki az apja.”

“Hàt,” mondta_mondta, “nem tudom. Jähet valami jã
Nàzàretbål?”
133 Mondta, “Ne beszáljènk errål; csak gyere ás názd meg.” Ez
egy jã ätlet, “Gyere ás názd meg.”

Tehàt itt jän Fèläp, odahozza Nàtànaelt. Ás mikor
odament, Jázus valãszânæleg àllt, beszált, valãszânæleg
imàdkozott a betegekárt az imasorban. Ás mikor å odajätt ahol
Jázus volt, Jázus kärbe rànázett, ás mondta, “Ime egy Izraelita
akiben nincs hamissàg.”
134 Most, te azt mondod, “Hàt, ez az ahogy å ältäzve volt.” Ãh,
nem. Minden keleti ember ugyançgy ältäzkädik. Å lehetett
volna egy Szâriai, vagy bàrmi màs; szakàl, käntäs.
135 Azt mondta, “Ime egy Izraelita akiben nincs hamissàg,”
màskápp “becsèletes, åszinte ember.”

Hàt, az valahogy megenyhèlte Nàtànaelt. Ás azt mondta,
“Rabbi,” ami, “tanâtãt” jelent. “Rabbi, mikor ismertál Te
valaha is engem? Honnan tudtad hogy Zsidã vagyok? Honnan
tudtad hogy án becsèletes vagyok, hamissàg nálkèl?”
136 Mondta, “Mielått Fèläp hâvott, amikor a fa alatt voltàl,
làttalak.” Ah! Tizenät márfäldre onnan, a vidák màsik oldalàn,
egy nappal elåtte.

Mit mondott å? “Rabbi, Te vagy az Istennek Fia. Te vagy
Izràel Kiràlya!”
137 De ott àlltak azok a papok änhitæek, änelágèltek, mondtàk,
“Ez az ember Belzebub, jävendåmondã.”

Jázus mondta, “Án megbocsàjtok nektek ezárt.”
138 Nos, emlákezzetek, åk soha nem hangosan mondtàk azt,
hanem a szâvèkben mondtàk. “Ás Å ászrevette gondolataikat.”
Ez âgy van. Ez az amit a Biblia mond. Hâvd telepàtiànak ha
akarod, de Å_Å ászrevette gondolataikat.
139 Ás Å mondta, “Án megbocsàjtok nektek ezárt. De egy
napon a Szent Szellem el fog jänni ás ugyanezt fogja tenni,” az
Å elmenetele utàn; “beszálsz egy szãt Az ellen, soha nem lesz
megbocsàjtva ezen a vilàgon, sem az eljävendån.” Igy van ez?
[Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Nos, azok Zsidãk voltak.

Azutàn egy napon Neki le kellett mennie Samàriàba. De
ápp mielått ezt tesszèk, megtudjuk hogy az asszony, vagy a^



KI EZ A MELKISÁDEK? 27

140 Az embert, amint å àtment az Ákes kapun, hogy
meggyãgyult. Ás Jázus tudta az àllapotàt, ás mondta neki,
“Vedd fel az àgyadat ás menj haza.” Ás å megtette, ás jãl lett.

Azutàn megtudjuk, a Zsidãk, náhànyan befogadtàk Åt.
Náhàny hitte; náhàny nem. Miárt nem hitták åk? Åk nem
voltak elrendelve az Áletre. Åk nem voltak rászei annak a
tulajdonsàgnak.
141 Most emlákezzetek, azok papok ás nagy emberek voltak. Ás
Jázus^Gondoljatok azokra a teolãgusokra ás papokra,
emberek akiknek az áletáben egy foltot sem talàlhattàl. Jázus
mondta, “Ti az atyàtoktãl, az ärdägtål vagytok, ás az å
cselekedeteit teszitek.” Mondta, “Ha Istentål lennátek, akkor
hinnátek Nekem. Ha nem tudtok Nekem hinni, akkor
higyjetek-higyjátek a cselekedeteket melyeket teszek; azok
tesznek bizonysàgot hogy Ki Vagyok.”
142 Nos, a Biblia mondta hogy “Jázus ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká.” Jázus mondta, “A cselekedeteket melyeket
teszek, az is fogja tenni aki hisz Ánbennem.” Igy van ez?
Figyeljátek meg, ez volt most a valãdi Melkisádek.
143 Most figyeljátek meg, çjra, az embereknek csak hàrom
fajtàja volt.

Hallottàtok hogy mondtam hogy a faji megkèlänbäztetás
hâve voltam. Az vagyok. Minden Keresztány a faji
megkèlänbäztetás hâve; nem a szân megkèlänbäztetáse hanem a
szellem megkèlänbäztetáse. Egy ember båre szânánek semmi
käze nincs hozzà. Å Isten gyermeke Szèletás àltal. De egy
Keresztány, Isten mondta, “Vàlasszàtok ki Nekem!” “Gyertek
ki käzèlèk,” ás âgy tovàbb. Å egy elkèlänâtåje, a piszoknak, a
helyes ás a rossz käzätt.
144 De figyeljátek meg, nekik volt akkor egy
megkèlänbäztetásèk, egy faji megkèlänbäztetás, amik a
Samaritànusok voltak.

Ás az embereknek csak hàrom fajtàja van a fäldän; ha
hisszèk a Bibliàt; azaz, Kàm, Sám ás Jàfet emberei. Ezek Noá
hàrom fiai. Mindnyàjan onnan szàrmazunk. Ez âgy van. Ez
mindnyàjunkat Àdàmtãl valãvà tesz, ami mindnyàjunkat
testvárekká tesz. A Biblia mondta, “Egy várbål teremtette Isten
az ässzes nemzeteket.” Mindnyàjan testvárek vagyunk, a vár
folyamon àt. Egy szânes ember adhat váràtämlesztást egy fehár
embernek, ás fordâtva. A fehár ember adhat a_a japànnak,
sàrga embernek, vagy az indiànnak, a väräs embernek, vagy
bàrminek, vagy a jàfenitànak, vagy bàrminek, adhat
váràtämlesztást, mert mi ugyanabbãl a várbål vagyunk. A
bårnek szâne, ahol áltènk, annak nem volt käze hozzà.

De mikor el lettènk kèlänâtve, amikor kijättènk a vilàgbãl,
amint Å kihozta Izràelt Egyiptombãl. Ez az amikor el lettènk
kèlänâtve a vilàg dolgaitãl.
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145 Nos, åk Kàm, Sám ás Jàfet nápe voltak. Ás ha lenne idånk
visszafutni a leszàrmazàsokon, akkor làthatnànk az Angol-
Szàszokat hogy honnan szàrmaznak. Nos, az volt a Zsidã^A
Samaritànus, amely fálig Zsidã ás Pogàny volt, aki
behàzasodott a Pogànyokkal Bàlàm ás Moàb tánykedásánel. Åk
Samaritànusok voltak. Ás voltak Zsidãk ás Pogànyok.

Nos, nekènk Angol-Szàszoknak semmi dolgunk nem volt
egyikkel sem azok käzèl. Mi nem hittènk Messiàsban, sem
semmi màsban. Mi nem vàrtunk olyant. Mi utãlag lettènk
behozva.

Jázus az Äváihez jätt, ás az Ävái nem fogdtàk be Åt. Ás Å
azt mondta az Å tanâtvànyainak, “Ne menjetek a Pogànyok
çtjàba, hanem inkàbb Izràel elveszett juhaihoz.” Ás Å csak
Izràel elveszett juhaihoz ment. Ás figyeljátek, Å embernek
Fiakánt tette szemmellàthatãvà Magàt a Zsidãk elått. Åk Azt
visszautasâtottàk.

Nos, a Samaritànusok, mivel fálig Zsidãk ás fálig Pogànyok
voltak, åk szintán hitták, ás vàrtàk a Messiàst.

Mi nem vàrtuk. Mi pogànyok voltunk, furkãsbotokkal a
hàtunkon, bàlvànyokat imàdtunk; a Pogànyok.

146 De most egy napon, Szent Jànos 4, Neki Samàriànàl kellett
elmennie, çtban Jerikã felá. De felment Samària kärèl. Ás
mialatt Å oda felment, leèlt a kçtnàl a Sikàr nevæ vàroson
kâvèl. Ás a kçt, ha màr voltatok ott, az egy kicsit panoràmàs
valahogy çgy mint itt. Ás volt ott egy nyâlvànos vâzforràs,
ahovà mindenki jàrt. Ás az asszonyok jättek reggelente, vitták
korsãikat, ás fejèkre tetták, ás mindegyik csâpåjèkre egyet, ás
azzal mentek olyan egyenesen ahogy csak lehet, soha egy csäpp
nem lättyent ki; beszálgettek egy màssal. Tehàt åk, az emberek
oda jàrtak ki.

147 Tehàt ez tizenegy ãra kärèl volt, nappal. Tehàt Å elkèldte
tanâtvànyait a vàrosba, hogy vegyenek álelmet, tàplàlákot. Ás
amâg oda voltak^

148 Volt ott egy asszony aki rosszhâræ volt. Ma egy väräslàmpàs
asszonynak hâvnànk, vagy prostituàltnak. Tçl sok fárje volt.
Tehàt amâg Jázus ott èlt, ez az asszony tizenegy ãra kärèl jätt
ki. Làtjàtok, å nem jähetett a szæzekkel amikor azok reggel
jättek hogy mosãvizet vigyenek; vàrnia kellett amâg åk
mind^Åk nem keveredtek çgy mint most. Å meg volt
bályegezve. Tehàt akkor å kijätt hogy vizet vegyen, âgy
egyszeræen vette az äreg korsãt, ás ràtette a kampãt a korsãra
ás elkezdte leengedni.

Hallotta hogy Valaki mondja, “Asszony, adj Nekem inni.”
Most emlákezzetek, hogy ez Melkisádek. Ez Jázus, tegnap, az
embernek Fia.
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149 Ás å kärbenázett ás làtott egy Zsidãt. Tehàt azt mondta,
“Uram, nem megfelelå egy Zsidãtãl hogy bàrmit is kárjen egy
Samaritànustãl. Án egy Samàriàbãl valã asszony vagyok, tehàt
Te nem illendåen beszáltál. Nem kellett volna ilyen dolgot
kárned tålem. Nekènk nincs egymàssal viszonyunk.”
150 Å mondta, “De ha tudtad volna hogy Ki beszál hozzàd,
akkor te kártál volna Tålem inni.”

Az asszony mondta, “Hogyan fogod Te kimerâteni? A kçt
mály, ás Neked nincs semmi amivel kihçznod.”
151 Å azt mondta, “A vâz amit Án adok, Áletnek Vize, feltärve
Äräkkávalã Áletre.”

Addig beszált hozzà amâg megtalàlta hogy milyen
àllapotban volt az asszony. Ás azutàn^Figyeljátek mit
mondott az asszonynak most, “Menjál el fárjedárt ás gyertek
ide.”

Ás å azt mondta, “Nekem nincs fárjem.”
152 Å azt mondta, “Az igazat mondtad, mert volt neked ät, ás
az akivel most álsz nem a tiád. Tehàt, ebben, te az igazat
mondtad.”

Figyeljátek a kèlänbságet az asszony ás az a csomã pap
käzätt. Å täbbet tudott Istenrål mint az egász csomã pap
ässzeváve.
153 Az asszony mondta, “Uram ászreveszem hogy Te egy
prãfáta vagy.” Azt mondta, “Nekènk nem volt egy sem
nágyszàz ávig. Most mi tudjuk hogy a Messiàs jän. Ás amikor a
Messiàs eljän, ez az amit Å tenni fog.” Az volt a Messiàs jele,
mert Å volt az embernek Fia. Mondta, “Ez az amit Å tenni fog
amikor eljän. Te az Å prãfátàja kell hogy legyál.”
154 Å azt mondta, “Án vagyok Å.” Senki màs nem mondhatta
azt.
155 Az asszony ledobta a vizeskannàt ás beszaladt a vàrosba, ás
mondta, “Gyertek, názzetek meg egy Embert Aki elmondta
nekem amit tettem. Nem ez a Messiàs?”

Most emlákezzetek, Å megâgárte hogy ugyanazt a dolgot
fogja tenni a Pogàny faj vágán.

A Zsidãknak nágyezer ávèk volt hogy vàrjàk azt a
Messiàst, nágyezer áv tanâtàsuk arrãl hogy Å eljän, ás mit fog
tenni amikor megárkezik, ás nem sikerèlt nekik meglàtni Åt,
vagy felismerni. Ás mikor ismertette Magàt ápp azokban a
Bibliai kifejázásmãdokban amikben mondta hogy fogja,
amikor Å egy teofània volt ás aztàn testtá lett ás käzättènk
lakozott, nem sikerèlt nekik meglàtni ezt, ás az Å cselekedeteit
az ärdäg cselekedeteinek nevezták.
156 Most nekènk volt kátezer áv tanâtàs, àthaladva a Rãmai
Katolikus Egyhàzon, az apostolok utàn. Aztàn àtmentènk a
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Rãmai Katolikusokon, a Gärägäkän, ás âgy tovàbb, vágig
Luther koràig, ás Wesley, meg a täbbi, kilenszàz kèlänbäzå
szervezet jätt. Nekik megvoltak mind ezeknek a koroknak a
tanâtàsai.

Most Å megâgárte käzvetlen mielått a vágidå eljän, hogy
Sodoma ás Gomora kápe çjra lesz, “Amint a Sodoma
napjaiban volt, çgy lesz a vágidå eljävetelekor, az embernek
Fia kifogja jelenteni Magàt çjra.” [Ères hely a
szalagon_Szerk.]

“Mág egy kis idå ás a vilàg nem làt Engem täbbá; de ti meg
fogtok Engem làtni, mert Án,” egy szemályes návmàs, “Án
veletek leszek, mágpedig bennetek, a beteljesèlásig, a vilàg
vágezetáig. Án veletek leszek.” Å ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká. Làtjàtok?
157 Làtjàtok, a Samaritànus tánylegesen, a tegnap esti
prádikàciãmbãl, Hàgàr volt, làtjàtok, egy elferdâtett tâpus. A
Zsidã Sàra volt, vagy Sàraita. De a Pogàny Màriàtãl van, a
Kiràlyi Magtãl, Àbrahàm Kiràlyi Magjàtãl.
158 Most meg van âgárve hogy ezekben az utolsã napokban,
hogy ugyanez az Isten, ugyanez a Krisztus, çjra visszajän ide ás
kijelenti Magàt mint embernek Fia.

Miárt? Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Ás ha Å
megengedhette azoknak a Zsidãknak hogy jàrhassanak azzal,
ás adta nekik azt a Messiàs jelet, ás azutàn elárkezzen a Pogàny
tanâtàs vágáhez ás engedná åket egyszeræen bemenni teolãgia
àltal, akkor Å igazsàgtalan lenne. Meg kell hogy tegye
ugyanazt a dolgot, mert a Biblia mondta, a har-^Zsidãk 13:8,
“Å ugyanaz.”

Ás å megâgárte a Malakiàs 4-ben, ás mind a kèlänbäzå
Iràsokban, hogy az utolsã napokban a gyèlekezet ápp olyan
àllapotban lesz mint ahogy az ma van, ás ahogy a vilàg lesz.
159 Názzetek a vilàgra ma. Názzetek a Sodoma àllapotra.
Názzetek a fäldrengásekre kèlänbäzå helyeken, ás a dolgokra
amelyek tärtánnek. Názzetek a gyèlekezetre, ás a zærzavarra
amelyben az van, Babiloni. Názzátek meg a hârnäkeit, egy Oral
Roberts-et ás egy Billy Graham-ot.

G-r-a-h-a-m, elså âzben volt egy hârnäkènk, az ässzes
gyèlekezethez, akinek a neve h-a-m-re vágzådik, mint
Àbrahàmnak. À-b-r-a-h-à-m az hát betæ, G-r-a-h-a-m az hat
betæ. Hol van å? A vilàghoz. A hat emberi szàm. Az ember a
hatodik napon lett teremtve. De a hát az Isten szàma.
160 Most názzátek meg åket ott lent Sodomàban. Ás ott vannak
az å hârnäkeik lent akik szãlnak hozzàjuk.

De akkor hol van Àbrahàm kiràlyi Magja? Hol van az å
jelèk amit az Çr mondott? “Amint az Sodoma napjaiban volt,”
hogy Isten lejätt ás szemmellàthatãvà lett emberi testben, ás
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elmondta amit Sàra gondolt hàtul a szâváben, az Çr hàta
mägätt a sàtorban, az utolsã jel mielått a Pogàny vilàg el lett
pusztâtva tæz àltal. Ás a Gyèlekezet megkapta az å utolsã jelát
mielått az egász vilàg el lesz pusztâtva, ez a Pogàny kiràlysàg el
lesz pusztâtva Isten tèze ás haragja àltal. Hiszitek azt?
[Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
161 Az a Melkisádek test volt, egy emberi testben kápviselte
Magàt; ás aztàn kásåbb Å testtá lett. Ás most, maeste, Å
ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Hiszitek ezt? [Gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.]
162 Ki ez a Melkisádek akkor, aki ugyanaz tegnap, ma^
“Soha nem volt apja soha nem volt anyja; soha nem volt
napjainak kezdete, soha nem volt áletánek váge.” Ás Å
talàlkozott Àbrahàmmal, ás milyen jelet tett? Aztàn amikor
testtá lett, Å azt mondta hogy ezt çjra meg fogja ismátelni
áppen a vágidå elått. Hiszitek azt? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Án hiszem ezt. [“Àmen.”]

Imàdkozzunk.
163 Kedves Istenènk, hiszem az Iràsokat, hogy Te mondtad
hogy vagy “ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká.” Ás åszintán a
szâvemben, Uram, tudom hogy valami áppen tärtánni fog. Nem
tudom pontosan hogy mi. Fálek bàrmit is mondani, Uram. Te
ismered a Te szolgàd szâvát.
164 Ás hànyszor, vágig a korokon àt amikor Te kèldtál
dolgokat, az emberek elmulasztottàk venni azt. Az ember
àllandãan dicsári Istent azárt amit Å tett, ás mondja hogy
milyen nagy dolgokat fog Å tenni, de nem veszi tudomàsul azt
amit Å tesz. Igy volt ez a korokon àt. Miárt nem tudta meglàtni
a Rãmai egyhàz Szent Patrick-ot mint Isten prãfátàjàt? Miárt
älták meg Jean Arc-ot amikor å egy_egy prãfátanå volt,
megágetták mint egy boszorkànyt? Atyàm, mindig ez volt a
mçlt. Te elrelyted a bälcsek ás okosok szemei elål. Nem csoda
hogy azt mondtad azoknak a papoknak, “Ti ákesâtitek a
prãfátàk sârjait, ás ti vagytok akik åket oda tettátek.” Miutàn
elmentek, meglàtjàk távedásèket. Åk mindig èldäznek Táged,
Uram, bàrmilyen formàban jässz.
165 Imàdkozom, maeste, Istenem, csak mág egyszer. Holnap a
tervek szerint^Tucson-ba leszènk, kell mennènk. Vilàgnak
màs rászeiben, màs vàrosokban kell prádikàlnunk. De, kedves
Istenènk, itt maeste lehetnek idegenek, akik mág soha^Åk
hallottàk az Igát Prádikàlni, de soha nem làttàk mág Azt
szemmellàthatãvà lenni.

Amint án kártelek Táged a kezdetkor. Amikor azok a
tanâtvànyok, Cleopas ás a Baràtja Emmausbãl jättek, az çton
mentek, ás Te kiláptál a bokorbãl ás elkezdtál beszálni
hozzàjuk, a feltàmadàs utàn, prádikàltàl nekik. Hàt, Å azt
mondta, “Bolondok, lassç szâvæek. Nem tudjàtok hogy



32  A MONDOTT IGE

Krisztusnak el kellett szenvednie ezeket a dolgokat, ás azutàn
belápnie az Å dicsåságábe?” De mág mindig nem ismerták fel.
Egász nap Veled jàrtak, ás mág mindig nem ismertek meg
Táged. De egy este^

Eljätt az este, ás åk eråltettek Táged hogy menj be. Amikor
bementek a kis fogadãba ás bezàrtàk az ajtãkat, akkor Te tettál
valamit ápp çgy ahogy a keresztrefeszâtásed elått tetted, ás åk
felismerták hogy az volt a feltàmadott Krisztus. Egy pàr
pillanat mçlva Te a fèggänyäk mägätt voltàl ás eltæntál. Åk
gyorsan elrohantak ás elmondtàk a tanâtvànyoknak, “Az Çr
valãban feltàmadott!”
166 Atyàm, Istenem, hiszem hogy Te mág álsz. Tudom hogy Te
vagy. Ás olyan sokszor bizonyâtottad ezt nekènk. Megtudnàd
tenni mág egyszer szàmunkra, Urunk? Ha kegyelmet talàltunk
a szemeid elått, engedd megtärtánni mág egyszer. Án a Te
szolgàd vagyok; ezek itt a Te szolgàid. Uram, mindaz amit
mondtam nem emelkedne fel^Csak egy szã Tåled täbb lenne
mint amit án mondtam ezen az ät están, vagy ät èzenetben.
Täbb lenne, csak egy szã Tåled. Nem beszálnál Uram, hogy az
emberek megtudhassàk hogy án az Igazat mondtam nekik? Add
meg, Istenènk. Jázus Neváben kárem ezt mág egyszer. Àmen.
167 Nos, nem ismerlek benneteket. Ismerek náhàny embert.
Ismerem ezt a fiçt aki itt èl. Ismerem Bill Dauch-ot aki ápp ott
èl. Akarom hogy^Itt van Blair Testvár, Rodney Cox. Neház
oda kilàtni.

Ezen az oldalon, ápp most nem làtok senkit, tánylegesen,
akit ismerek.
168 Most hànyan vannak itt akik tudjàk hogy án idegen vagyok
nektek? Emeljátek fel a kezeiteket, akik tudjàtok hogy semmit
nem tudok rãlatok, emeljátek fel a kezeiteket mindkát oldalon.

Hànyan vannak itt akiknek valami bajuk van, vagy valami
amirål tudjàtok hogy án semmit nem tudok arrãl?
Felemelnátek a kezeiteket?

Nos, teljesen, abszolult lehetetlen lenne szàmomra hogy
bàrmit tudjak rãlatok. Màskápp akkor, ennek a Szellem
kijelentásábål kell jännie.

Ás mivel án elmondtam nektek mind ezekben az estákben,
ás maeste is, hogy Å nem halott; Å itt van, ás megâgárte hogy
ugyanazt megteszi. Ás megâgárte hogy el fog jänni egy idå az
utolsã napokban, a Malakiàs 4 szerint ás Szent Lukàcs szerint,
hogy Å meg fog jelenni emberi formàban çjra az Å nápe käzätt
ás ugyanazokat a dolgokat fogja tenni, ás kijelenti ugyanazt a
dolgot, ugyanazt a Messiàsi jelet. Hànyan tudjàtok azt, ti
Biblia olvasãk, tudjàtok hogy ez az Igazsàg? Mondjàtok,
“Àmen.” [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Mindenki
Biblia olvasã kell hogy legyen.
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169 Nos, án tudom hogy ez ma az embereknek idegen, de mágis
ez az Igazsàg. Ez az oka hogy nem ismerták meg a Nàzàreti
Jázust. Ismerták az å gyèlekezeti tantáteleiket, de Åt nem
ismerták meg. De Å ápp çgy jätt ahogy a Biblia mondta; nem
teolãguskánt, nem papkánt. Çgy jätt mint egy Prãfáta, ás az
Ävái nem fogadtàk be Åt.
170 Nos, ha Isten megfogja tartani a Szavàt, ás ha án
tärtánetesen^tärtánetesen ràesik valakire akit án ismerek,
akkor án_án valaki màst fogok venni. Làtjàtok, án olyat
akarok akit nem ismerek. Ás azt akarom hogy imàdkozzatok.
171 Nos, figyeljátek, volt egy kis asszony egyszer, akinek egy
betegságe volt. Pánzát orvosokra kältätte; azok semmi jãt nem
tudtak árte tenni. Ás å azt mondta a szâváben, “Ha
megárinthetem annak az Embernek a käntäsát, akkor
meggyãgyulok.” Emlákeztek a tärtánetre? Ás âgy azok mind
megprãbàltàk åt visszatartani, de å àtnyomakodott amâg
megárintette az Çr käntäsát, visszament ás leèlt.
172 Most figyeljetek nagyon. Ás aztàn, amikor az Çr ezt tette,
amikor az asszony azt tette, Jázus megfordult ás azt mondta,
“Ki árintett meg?”
173 Nos, Páter az apostol megdorgàlta Åt. Valami olyat
mondhatott, “Uram, ne mondjàl màr ilyeneket. Az emberek
mág azt hiszik hogy valami nincs rendben Veled. Mert amikor
kárted åket hogy egyák a Te testedet ás igyàk a Te Váredet, åk
màr azt gondoltàk hogy valami nincs rendben. Ás te mondod,
‘Ki árintett meg?’ Hàt, az egász tämeg árint Táged.”
174 Å azt mondta, “Igen, de án ászreveszem hogy hatákonysàg
ment ki Belålem.” Az egy màsfajta árintás volt. Nos, mindenki
tudja hogy a hatákonysàg az “erå.” “Gyenge lettem;
hatákonysàg hagyott el Engem.”

Ás Å kärbenázett a hallgatãsàgon amâg megtalàlta a kis
asszonyt, ás beszált neki a várfolyàsàrãl. Ás å árezte a testáben
hogy a várfolyàs megàllt. Igy van ez? Ás Å azt mondta, “A te
hited megmentett táged.”

Nos, itt a Gäräg szã sozo, ami teljessággel “megmentett”-et
jelent, fizikailag vagy szellemileg, ápp ugyançgy. Å
“megmentett.” Å a_Å a te megmentåd.
175 Nos, ha ez Å volt tegnap, ás olyan mãdon cselekedett, hogy
bizonyâtsa hogy Å a náp käzätt van, a megâgárt Messiàs; ás ez az
ahogy Å azonosâtotta Magàt, ás megâgárte a Biblia àltal, hogy Å
ugyanazt meg fogja tenni most; nem kellene, nem kellene
ugyanazt megtennie?
176 Azt mondod, “Beszált Å a betegek meggyãgyâtàsàrãl?”
Igen!

A Zsidã levál, a Biblia amibål án ápp olvastam, azt mondta
hogy, “Jázus Krisztus most a mi Fåpapunk akit meg lehet
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árinteni fogyatákossàgunk árzásável.” Hànyan tudjàtok hogy
az igaz? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] A Biblia
mondta azt. “Å most a Fåpap akit meg lehet árinteni
fogyatákossàgaink árzásável.” Akkor ha Å ugyanaz a Fåpap
ami Å akkor volt, hogyan cselekedne Å most? Ugyançgy
kellene hogy cselekedjen ahogy akkor tette, ha Å ugyanaz a
Fåpap. Nos, ti esetleg^

Án nem vagyok a Fåpapotok. Megárinthettek engem, ás ez
olyan lenne mint megárinteni fárjedet, vagy testváredet, vagy
bàrkit, egy embert.
177 De engedjátek hogy hitetek árintse meg Åt, ás figyeljetek
hogy mi tärtánik. Nos, ha án Isten szolgàja vagyok ás nektek az
Igazsàgot mondtam, akkor Isten igazolni fogja azt hogy Igaz.
Ás az bizonyâtani fogja hogy Jázus Krisztus ál maeste, itt àll.
Igy van ez? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

Most, legyen hitetek, csak egy oldal egy idåben, egy oldal.
Legyen hitetek ott kint. Jobb ha itt maradok a mikrofonnàl,
mert åk nem hallanak engem.
178 Valaki csak názzen fel Istenre, ás mondja, “Istenem, ez az
ember nem ismer engem. Semmit nem tud rãlam. Teljesen
idegen vagyok neki. De hadd árintsem meg a hitem Táged,
Uram. Ás Te tudod hogy mi a bajom, Uram. Te mindent tudsz
rãlam. Tudod hogy ki vagyok, ugyançgy ahogy tudtad hogy ki
volt Páter, ugyançgy ahogy tudtad ki volt Natanael, ahogy
tudtad hogy mi volt a baja a várfolyàsos asszonynak. Ás ez az
ember mondja nekem hogy Te ‘ugyanaz vagy tegnap, ma, ás
mindäräkká.’ Akkor, Uram, hadd árintsen meg az án hitem
Táged.”

Ás ha Å ezt megteszi, ás csalhatatlansàg bizonyâtja
Änmagàt itt, hànyan fogtok Neki hinni teljes szâvetekbål;
ha Å legalàbb egy, vagy kettå, vagy hàrom embernál megteszi,
mint egy_mint egy tançsàgot? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Isten àldjon benneteket.
179 Most Atyànk Istenènk, ez teljesen kâvèl van bàrmely ember
kezeibål. Egy termászetfeletti jelenságnek kellene lennie. Igy
imàdkozom hogy Te segâts nekem most, Uram. Án a Te
kezeidben vagyok. Cselekedj velem ahogy Te jãnak làtod. Jázus
Neváben. Àmen.
180 Most, ne legyetek idegesek. Csak alàzatosan, tisztelettel
mondjàtok, “Uram, Táged foglak szolgàlni. Ás ez igaz lesz,
hogy ha án megárinthetem a Te käntäsädet, akkor Te
visszabeszálsz ezen az emberen àt. Az bizonyâtani fogja nekem
hogy amit å mondott, az Igazsàg.” Igy van ez?
181 Hànyan làttàtok màr a kápet a Fányrål? Az egász
orszàgban van, mindenhol. A tudomàny vette ás megvizsgàlta,
ás mindenhol. Most Å ápp itt van; ugyanaz Aki beszált a



KI EZ A MELKISÁDEK? 35

Hàzassàg ás Elvàlàs-rãl, ugyanaz Aki a hegyen, megràzta ott a
dombokat, ugyanaz Aki itt lent volt a folyãnàl ’33-ban,
ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká. Å ugyanaz. [Branham
Testvár szènetet tart_Szerk.]

182 Most, ott van egy asszony, ás felismeri most hogy valami
tärtánt. Az a Fány felette fègg. Ápp itt èl, zäld szvetter van
rajta, vagy valami. Nem ismerem az asszonyt. Azt hiszem
idegenek vagyunk egymàsnak. Ez âgy van. Hiszed hogy
Isten^Neked_neked valamire szèkságed van, ás hiszed hogy
Isten kijelentheti nekem mi a bajod? Ás ha Å kijelenti, akkor te
tudod hogy termászetfeletti erå kell hogy legyen, mert án nem
ismerlek. Ás termászetfelettin àt kell hogy jäjjän.

Attãl fègg hogy te mit gondolsz hogy mi ez. Àllàst
foglalhatsz a papokkal, ezt “ärdägnek” nevezve, vagy àllàst
foglalhatsz a hâvåkkel ás nevezheted ezt “Istennek.” Amelyiket
hiszed, onnan fog jänni a jutalmad.

183 Ha Isten kijelenti nekem a bajodat, elfogadnàd Åt mint a
te_te jãvàtáteledet a bajodra? Án nem tudom mi a baj. De án
tudom, ás te is tudod, hogy valami tärtánik.

184 Most, most csak engedd meg nekem hogy elmondjam
hogyan árzel, ás akkor tudni fogod; egy egász meleg, ádes,
kányelmes árzás. Egyenesen Rànázek. Ez az a Fány, sàrga Fány
fègg az asszonyon.

Ás a hälgy a gyomràban lávå bajtãl szenved. Ez egy fajta
daganat-szeræ, a gyomràban. Å nem innen valã. [A testvárnå
mondja, “Igaz.”] Nem. Tàvolrãl jättál ide, ugye? Ez âgy van.
Wisconsin-bãl vagy. Igy van ez? Biztos. Most meggyãgyultàl. A
te hited meggyãgyâtott.

185 Most mondjàtok meg nekem, Kit árintett meg az aszony?
Huszonät máterre vagyok tåle. Jázus Krisztust árintette meg, a
Fåpapot. Hiszitek azt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

186 Egy asszonyra názek akivel beszáltem. Ez az asszony, ápp
rànázek, mert olyan eråsen imàdkozik egy fárfiárt. Mondta
nekem hogy volt egy fárfi^soha semmit nem mondott nekem
rãla.

De az å neve Waldrop asszony. Phoenix-bål jätt.
Feltàmadott a halàlbãl, ás az orvosa jätt a räntgen felvátellel ás
ràkot mutatott a szâváben. Az imasorban halt meg. Milyen
rágen volt az, Waldrop asszony? Tizennyolc ávvel ezelått, ás å
itt èl maeste, egy álå bizonysàg. Orvosa eljätt az ässzejävetelre,
elhozta a^Mondta, “Hogyan álhet az asszony?” De å itt van,
ás semmi jel attãl nincs.

187 Hozott valakit, ás imàdkozik árte. Most, az haldoklik,
cukorbetesággel. Most, ez az amit tudtam. De mivel te
imàdkozol^Te tudod hogy nem tudom ki å, Waldrop asszony.
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188 Å Missouri-bãl van, ás a neve Cooper çr. Ez âgy van. Most
higgy, ás hazamehetsz ás egászságes lehetsz, uram. Ez tåled
fègg, ha hinni fogod ezt.
189 Itt van egy asszony, ás asztmàval szenved, komlikàciãkkal.
Nem innen valã. Ott èl kint a tämegben, ápp ott kint. Remálem
hogy å^Nem innen valã. Georgia-bãl jätt. McKenny
kisasszony. Hiszed teljes szâvedbål, ás hiszed hogy Isten
meggyãgyât? Àllj fel a làbadra, ha idegen vagy nekem, ás az
igaz. Jázus Krisztus meggyãgyât. Hiszed?

[Branham Testvár hàttal van a gyèlekezetnek_Szerk.]
190 A hàtam mägätt, van mägättem egy fárfi. Istennel van
kapcsolatban. Ás amit å akar; van egy kisbabàja akinek
szâvproblámàja van. Ás a babànak van egy zçgàs a szâváben,
âgy mondta az orvos. Ás az ember neve Cox çr. Àllj fel, Cox çr.
“Ás Å elmondta Sàrànak hogy mit gondolt, mägätte.”

[Branham Testvár tovàbb is hàttal van a gyèlekezetnek.-
Szerk.]
191 Ápp egy sorral tåle, hàtul, egy kicsit tovàbb, van egy ember
aki nem innen valã, hanem Çj Mexikãbãl. Soha nem làttam åt,
áletemben. Ápp rànázek most, ás mägättem van. Çj Mexikãbãl
jätt. Ás van egy lànya akiben árdekelt, ás valami gond a làny
szàjàval. Ez egy^A szàjpadlàs a szàjàban ami a gond. Ás az
ember neve West çr. Felàllnàl, uram. Teljesen idegen vagyok
neki, de az Çr Isten meg fogja gyãgyâtani a gyermekát.
192 Hisztek most teljes szâvetekkel? [Gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Hànyan hisztek most teljes szâvetekkel?
[“Àmen.”] Nos, nem ugyanaz Jázus Krisztus tegnap, ma, ás
mindäräkká? [“Àmen.”] Elfogadjàtok Åt most mint
Megmentåtäket? Emeljátek fel kezeteket. [“Àmen.”] Hisztek
Benne mint Gyãgyâtãtokban? [“Àmen.”]
193 Itt, itt èl egy szemály, nyomorák vagy valami, hordàgyon
fekszik.

Hallasz engem ezen a mirkofonon? [Branham Testvár vesz
egy mikrofont ás az emelvány száláhez megy ás beszál a
hordàgyon lávå asszonyhoz_Szerk.] Nem ismerlek táged.
Egyszeræen egy ott fekvå asszony vagy. Ha án meg tudnàlak
gyãgyâtani, megtennám. Nem tudlak meggyãgyâtani.

[Egy fárfi sârni kezd_Szerk.] Rendben van. Ez csak egy
fárfi aki ärvendezik. A gyermeke meggyãgyult.

Nem ismerlek. Te egy asszony vagy, ás án egy fárfi. Ez az
elså alkalom hogy az áletemben talàlkoztunk, azt hiszem. Ezek
az emberek^?^akik hoztak táged. Åszintán, ez a te elså
alkalmad itt; csak behoztak ide. Messzirål jättál. A halàl
beàrnyákolt. Ràkod van. Ez nem lenyomorodàs. Ez ràk. Az
orvosok nem tudnak täbbet tenni árted. Ez igaz. Ás a halàl
biztos szàmadra; azok az orvosok nem tudnak täbbet tenni
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árted.

194 Egyszer hàrom lepràs volt Samària kapujànàl. Ás azt
mondtàk a lepràsok, “Miárt èlènk itt amâg meghalunk?” Mert
egászen betegek, halàlra áhezåk, ás ás egymàs gyermekeit etták
meg. Azt mondtàk, “Ha lemegyènk az ellenság tàboràba, a
Szâriaiakhoz; ha åk megälnek bennènket, mi meghalunk çgyis.
Ás ha megmentenek, akkor álni fogunk.” Ás åk
megkozkàztattàk. Ás, az àltal a hit àltal, nem csak magukat
hanem az egász csoportot megmentetták.

195 Nos, te meg fogsz halni ha ott fekszel. De te nem vagy arra
kárve hogy menj a tàborba, ahogy åk. De te meg vagy hâvva az
Atya hàzàhoz,^?^

196 Ràkkal haldokolsz. Nem álhetsz Istenen kâvèl. Nem ebbål a
vàrosbãl vagy. Nem a kärnyákbål vagy. Messzirål jättál.
Milwaukke-bål jättál. Ez âgy van. Ez âgy van. Làttam a vàrost.
Ismerem. Ez âgy van.

Hiszel? Elfogadod Istent most mint gyãgyâtãdat? Ha
elfogadod, nem szàmât milyen gyenge vagy, mennyire àgyhoz
kätätt, azt hiszem, a te esetedben, án felàllnák a Jázus Krisztus
Neváben. Ás vedd azt a hordàgyot ás menj haza, ás álj az Isten
dicsåságáre. Fogsz engedelmeskedni nekem, mint Isten
prãfátàjànak? Akkor kelj fel ás jàrj, ás gyãgyulj meg. Gyãgyulj
meg! Ne ijjedj meg. Kelj fel a hordàgyrãl; Isten meg fog
gyãgyâtani. Làtjàtok?

197 Valaki tartsa meg hogy felàllhasson ás eråt kaphasson.
Hisztek Istennek? Csak hagyjàtok hogy egy kis eråt kapjon; å
rendben lesz. Ez a testvárnå. Ime itt van, az Çr Jázus Neváben!
[Gyèlekezet ärvendezik ahogy most a testvárnå àll.]

Àlljunk fel ás adjunk dicsáretet Istennek. Å ugyanaz
tegnap, ma, ás mindäräkká! [A gyèlekezet nagyon ärvendezik
ás dicsári Istent_Szerk.]

Menj, ás az Çr Jázus Krisztus àldjon meg. [Gyèlekezet
tovàbb ärvendezik ás dicsári Istent nagyon_Szerk.] `

Ki Ez A Melkisádek?, Vol. 4  No. 7
(Who Is This Melchisedec?, Vol. 5  No. 10R)

Ez az Èzenet William Marrion Branham Testvártål, eredetileg kázbesâtett
Angolban 1965.Februàr 21-án, Vasàrnap este, a Parkview Junior High
School-ben, Jeffersonville-ben, Indiana-ban, U.S.A.-ban, le lett váve
magnãszalagrãl, ás màsolva eredetileg Angolban. Ez a Magyar fordâtàs
kiadva volt 1997-ben:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.



Copyright notice

All rights reserved. This book may be printed on a home 
printer for personal use or to be given out, free of charge, as a 
tool to spread the Gospel of Jesus Christ. This book cannot be 
sold, reproduced on a large scale, posted on a website, stored 
in a retrieval system, translated into other languages, or used 
for soliciting funds without the express written permission of 
Voice Of God Recordings®.

For more information or for other available material, please 
contact:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (VGR G7 MaxGCRi1 11-0621.icc)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Indesign Text Export 06-0911]'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1224.000 792.000]
>> setpagedevice


