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Megváltoztatja-e Isten Valaha Is Az Ë
Véleményét Az Ë Igéjérël?

` Hajtsuk meg a fejènket. Kedves Çr Jázus, çjra
ässzegyæltènk a Te Nevedben, nagy vàrakozàssal az Isten

megelevenâtå Erejánek kiäntásáre, hogy az behozzon bennènket
a mi pozâciãnknak ás helyènknek a felismerásábe, ás a mi
felelåsságènkbe, amint mi egy elhâvott náp vagyunk, a vilàgtãl
elvàlasztva, Istennek odaszànva. Add meg Urunk ma este, hogy
az Isten àldàsai vezessenek ás irànyâtsanak bennènket azokban
a dolgokban, amit mi teszènk vagy mondunk, hogy azok
tisztesságet ás dicsåságet hozzanak a Te Nevednek. Àmen.
2 Boldog vagyok, hogy visszajähettem ma este a gyèlekezetbe,
ás hogy veletek vagyok, kedves emberekkel. Ás tudom, hogy
meleg van, de ápp felhâvtam a feleságemet, ás azt gondolom,
hogy harminc valamennyi fok van ott, harminchàrom, vagy
harmincät, vagy valami, ás tetemesen melegebb van ott, mint itt.
Tehàt án hozzàszoktam most a meleg idåjàràshoz. Tehàt, de án
annyira ärèläk, hogy itt lehetek a Tabernacle-ban ebben a
csodàlatos Hçsváti idåben.
3 Nem mondhatom, hogy elnázást fogok kárni a ma reggeli
hosszç, hosszç Èzenetárt, de án^Az, nem akartam_nem
akartam kimerâteni a tèrelmeteket ás azutàn çjra ràtárni ma
este. De án_án azt akartam, hogy_hogy hozzàtok hozzam az
Èzenetet, hogy ti rászei vagytok ennek a feltàmadàsnak.
Làtjàtok? Ás ne aggãdjatok täbbá Azon, làtjàtok. Csupàn
ärvendezzetek Rajta! Semmi, sehol nem vàlaszthat el
benneteket Attãl; semmi; Äräkre biztosâtva az Isten
Kiràlysàgàban. Amikor Isten ràtok nyomta az Å Pecsátját, akkor
ti a rendeltetási helyetek vágáig vagytok.
4 Mikor a kormàny egy pecsátet tesz egy csomagra, a vasçt
pecsátet tesz egy ajtãra, akkor a kocsit nem lehet megbabràlni
addig, amâg az el nem árte a rendeltetási helyát.

Amikor Isten egy emberre teszi az Å Pecsátját. Ás a Pecsát
a Szent Szellem. Amikor Å megpecsátel âgy egy embert, akkor
å element az å Äräk cálàllomàsàra. Soha nem tud å täbbá,
soha täbbá nem tud visszamenni. Mert emlákezzetek, hogy az
Efázus 4:30. mondja, “Ne szomorâtsàtok meg Istennek Szent
Szellemát amely àltal el vagytok pecsátelve mindenkorra.”
Làtjàtok, äräkre el vagytok pecsátelve. El vagytok pecsátelve
Äräkre, az Isten Kiràlysàgàba, a Szent Szellem àltal. Most
gondoljàtok ezt el!
5  Azutàn ti, az ärdäg fog ètni ràtok, ás å fog mindent
mondani nektek, ás vàdol benneteket, ás_ás megprãbàlja elárni
hogy ti azt gondoljàtok, hogy nem vagytok. De ne figyeljetek rà.
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6 Most ti tudjàtok, hogy àtmentetek a hàlàlbãl az Áletre.
Tudjàtok, hogy azokat a dolgokat, amelyeket egykor
szerettetek, màr täbbá nem szeretitek. Tudjàtok, hogy elhittátek
Isten minden Szavàt. Làttàtok Istent munkàlkodni käzvetlenèl
käzättènk análkèl^Csalhatatlan bizonyâtákokkal, hogy Å a
nagy “ÁN VAGYOK”. Megfigyeltátek, hogy valamikor valami
mondva lett az Å Neváben, soha nem volt egy dolog prãfátàlva
az Å Neváben, csak ami pontosan megtärtánt çgy. Mág a
tudomàny, çjsàgok, kápek, kameràk, ârãk, minden màsnak el
kellett azt ismernie. Làtjàtok, fèggetlenèl attãl, hogy åk
akartàk, vagy nem, Isten mágis megcsinàltatja velèk làtjàtok,
hogy tudassa.
7 Most, láván egy kis csoport. Emlákezzetek, hogy az nem egy
nagy csoport, amelyárt Å jän. “Ne fáljetek kicsiny nyàj; tetszett
a ti Atyàtoknak^” Làtjàtok?
8 Egy megdäbbentå szãt akarok veletek hagyni, käzvetlenèl
mielått egy lelkászt felszentelènk. Ás ez nagyon megdäbbentå,
de csupàn, hogy tudjàtok. Nos, án nem mondom, hogy ez
szàmszeræen pontos, de szeretnám ezt ràtok hagyni.
9 Nem tudom, hogy bàrki käzèletek itt làtta-e màr a
szarvasmarhàk keresztezását. Amely, án nem hiszek abban, de
figyeltem, amikor csinàltàk. Ás làttam åket, amint a hâm
spermàjàt vetták, csak annyit, amelyet egy kis fám árintásável
felvettek, mint egy kis fogpiszkàlã, ás ràhelyezták azt egy
màrvànydarabra. Ás csavargattàk azokat az èvegeket, amelyek
felnagyâtjàk nem tudom hànyszorosàra, amâg a sperma^
Ahol te semmit nem làthattàl a termászetes szemekkel,
bàrmilyen szokàsos szemèvegen àt. De amikor fel lett nagyâtva
szàz, vagy szàzätvenszeresre, akkor làthatod abban az egy
kicsiny spermacseppben, talàn ätventål szàzig kis sejtek
ugràndoznak kärben. Szintán, a nåstányben is jän annyi pete
a_a spermàba. Most, amikor azok_azok ässzekerèlnek, nos, az
elså kettå, amely talàlkozik ás kapcsolatba láp^
10 Abbãla a milliãbãl csak egy van, amely álni fog.
Gondoltatok màr valaha is erre? Azok ugyanolyan sejtek, ás
ugyanolyan tojàsok, mindkettåjèk hasonlã, de csak egy fog
álni. Ás nem az hatàrozza meg, hogy melyik èt be elåszär. Mert,
náha a pete egász hàtul, ás a sejt esetleg a sperma käzepán van
fent, ás azok àtmàsznak egymàson. Ehhez egy Intelligenciàra
van szèkság, hogy tudja, hogy az fiç lesz, vagy làny, väräs hajç,
fekete hajç, vagy bàrmi. Ez Isten kivàlasztàsa. Semmi màs nem
lehet. Kivàlasztàs!
11 Mág a termászetes szèletásben is kivàlasztàs van, hogy az
fiç lesz, vagy làny, vagy bàrmi is lesz az. Ás amikor az a kis sejt
beletekergåzik abba a kis petábe, ás a kis farok leesik, ás
elkezdådik a babànak a gerince, vagy bàrmi; àllat, baba, vagy
bàrmi is az. Ás a milliã sejtek täbbi rásze^Egy milliã pete,
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egy milliã sejt, ás csak egy ál. Mind az azonos, de Isten vàlaszt
kivàlasztàs àltal, hogy melyik fog álni, ás a täbbi elpusztul. Egy
milliãbãl egy!

12 Amikor Izràel elhagyta Egyiptomot, åk mindannyian
hittek egy prãfáta èzenetáben. Åk làttàk Isten jeleit Mãzes
àltal. Mindnyàjan làttàk azokat. Ás åk mindannyian kijättek
Egyiptombãl, ás àtmentek a Väräs-tengeren, ás
megkeresztelkedtek Mãzesre. Mindegyik làtta az Isten ereját,
amint az megragadta åt, amikor Szellemben ánekelt; ás
amikor Miriam ètätte a csärgådobot, fel-ás-alà szaladgàlt a
tengerparton. Mindannyian, minden este ettek friss, mennyei
mannàt az ágbål. Käzèlèk mindannyian ittak a szellemi
Sziklàbãl, amely meg lett ètve. Ás kátmilliã ember volt, akik
Egyiptomot elhagytàk. Hànyan árták el az âgáret fäldját?
Ketten. Egymilliãbãl egy! Hol vannak åk? Jázus azt mondta,
hogy elvesztek. “A ti atyàitok mannàt ettek a pusztàban
harminc ávig, ás án mondom nektek, hogy åk mindannyian
meghaltak.”

13 Most, kärèlbelèl ätszàz milliã Keresztány van a vilàgon
ma este, beleszàmolva Katolikusokat, Protestànsokat ás
mindent. Ha Jázus eljänne az Elragadtatàsban, aszerint, amit
áppen elmondtam, ätszàzan hiànyoznànak a vilàgon maeste,
az Elragadtatàsban. Ás valãszânæleg ez van mindennap,
beleszàmolva minden orszàgot amelyek soha nem lettek
beleszàmolva. Tehàt ez bàrmikor meglehetne, làtjàtok.

14 Ãh, Keresztányek, csatoljuk fel az Isten fegyverzetát.
Tegyènk meg mindent, amit tudunk, hogy hogyan szolgàljuk
Åt, szeressèk Åt, ás vàrjuk azt a nagy idåt.

15 Nos, nem lesznek nagy milliãk, ás sokasàgok, amelyek egy
nemzedákbål kijännek, ás bemenetelnek. Az_az nem lehet.

Most emlákezzetek, mindennap váget ár egy nemzedák,
mindennap. “Amint az Noának a napjaiban volt, çgy lesz az
ember Fiànak eljävetelekor, amikor nyolc lálek menekèlt meg
vâz àltal.” De mindennap váget ár valaki szàmàra egy negyven
áves periãdus, náhànyaknak. Làtjàtok? Ás mindennap annyi el
van pecsáteleve a Kiràlysàgba. Egy napon el fog árkezni az
utolsã nap.

Legyènk most bizonyosak, amâg mi a megfelelå
ártelmènkben vagyunk. Ás a gyèlekezetben, ás az emberek
käzätt, ahol a Szent Szellem âgy azonosâtotta Änmagàt velènk,
legyènk bizonyosak abban, hogy minden rendben van, ás
maradjon rendben, Å elåtte.

16 Ne àlljatok meg. Ne nyugodjatok se ájjel se nappal, amâg a
megelevenâtå Erå ki nem hozott benneteket a vilàg dolgaibãl,
az Isten Kiràlysàgàba. Ás ti, akik igazàn be lettetek hozva az
Isten Kiràlysàgàba, ás meg lettetek elevenâtve az Isten
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Szelleme àltal, milyen boldogsàg! Az ärämnek kännyeivel
kellene nekènk a tárdeinken lenni ájjel ás nappal, hàlàt adva
Istennek azárt, amit Å tett.
17 Ma este van egy kis vàltozàs a szolgàlatunkban. Van itt
nekènk egy nagyszeræ testvárènk, Capps Testvár. A Nazaránus
gyèlekezetbål jätt hozzànk. Ás azt gondolom, hogy ez âgy van,
Capps Testvár? Azt kâvànja maeste, hogy fel legyen szentelve
àltalunk, kezek ràteváse àltal.
18 Nekènk nincsenek papârjaink, hogy azokat kiadjuk
bàrkinek, de mi el vagyunk ismerve mint^Lehetnánek
papârjaink, de mi hisszèk, hogy egy igaz, felszentelt lelkásznek
a Mennyben vannak a papârjai. Làtjàtok? Ás å_åneki
megvannak a jogai, hogy prádikàlja a Bibliàt mindaddig, amâg
Isten azonosâtsa az å áletát a Bibliàval. Hisszèk, hogy ez az å
megbâzãlevele.
19 Ás most Capps Testvár hivatalosan fel lett szentelve a_a
Nazaránus gyèlekezetben, de ma este å azt akarja, hogy a
venek ás âgy tovàbb, hogy tegyák rà a kezeiket felszentelásre,
hogy vigye ezt az Èzenetet. Milyen bàtor dolog!
20 Án_án hallottam a hâreket azãta, miãta Tucson-ban
vagyok, ás olyan csodàlatos hâreket hallottam Capps Testvárrål
itt az å segâtságáben a mi kegyes Neville Testvárènk irànyàba,
aki tartja a Vilàgossàg gyertyàjàt ápp olyan bàtran, ahogyan ez
a kát ember tarthatja. Mi ràtettèk kezeinket Neville Testvárre,
de Capps Testvárre mág nem. Ás akarom azokat, akik
lelkászek, Jackson Testvár ás a täbbieket, ha itt vannak, ás
Ruddell Testvárt ás a gyèlekezet váneit itt, ha feljännánek ide
csak egy pàr percre most, ás ràtennák kezeiket Capps
Testvárre. Ás a^
21 Most mi azt talàljuk a Bibliàban, hogy ez az a mãd, ahogy
åk tetták, ràtetták kezeiket azokra, ás elvàlasztottàk åket
azutàn. Ás ez az, ahogy åk Timãtheussal is tetták. Azt mondta,
“Ezàltal az ajàndák àltal, amely benned volt Lois
nagymamàtãl^” Åk ászrevetták, hogy abban az emberben
volt egy ajàndák, odajättek hozzà a presbiterek àltal, a kezek
ràteváse àltal.
22 Most, utolsã-napi testvárek, kásåi-esås testvárek azonban
ezt ässzekeverták. Åk azt gondoltàk, hogy åk adtak neki egy
ajàndákot, amikor ezt tetták. Nem, az ajàndák màr benne volt,
ás åk csupàn ràhelyezták kezeiket mint jãvàhagyàst, hogy åk
hitták, hogy Isten az ajàndákot màr belehelyezte. Ás åk azt
szentesâtetták a kezek ràteváse àltal.
23 Ás ezek az emberek itt ebben a gyèlekezetben, akikrål án
hiszem, hogy az å lelkèkben fel vannak ruhàzva az Å
megelevenâtå Erejável; ha ti testvárek feljännátek ide áppen
most, Ruddell Testvár ás mind a täbbiek, akik itt vannak a
gyèlekezetben, ás a vánek ás testvár gyèlekezetek itt kärben,
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hogy ràtegyák kezeiket Capps Testvárre, hogy legyen å
felszentelve a mi jãvàhagyàsunk àltal, ez elått a hallgatãsàg
elått, ás legyen kikèldve, hogy prádikàlja az Çr Jázus
Evangáliumàt ahovà Isten elhâvja åt. Å vàlik^

Å màr egy käzèlènk Szèletás àltal. Å egy käzèlènk, mert
hitte az Èzenetet. Å egy käzèlènk, mert_mert å az Ige
Igazsàgàárt àll ki. Ás azt akarjuk, hogy Capps Testvár legyen
hivatalosan felszentelve elåttetek, a kezek ràteváse àltal, hogy
å egy mikäzèlènk.

Rendben van Ruddell Testvár, Capps Testvár, Neville
Testvár. Junior Jackson Testvár, bàrki a täbbi lelkászek käzèl
itt, egyszeræen nem tudom, hogy hànyan vannak itt. Án
nem^Gondolom, hogy nekik ma este sajàt szolgàlataik
vannak. Tehàt gyere fel ide, Capps Testvár.

Most hol van Hunter Testvár ás a täbbiek New York-bãl,
án^Anthony Testvár? Azt hiszem visszamentek. [Neville
Testvár mondja, “Ott van Anthony Testvár hàtul.”_Szerk]

Bàrki a täbbiek käzèl, akik itt vannak velènk, nos, mi
ärèlnánk nektek, ha feljännátek ide ás itt àllnàtok velènk most,
mint egy elismeråje annak, hogy mi hisszèk azt, ami Capps
Testvár.

Hànyan ismeritek itt Capps Testvárt, emeljátek fel a
kezeiteket. Rendben, engedjátek le a kezeteket. Hànyan
hiszitek, hogy å Isten szolgàja, emeljátek fel a kezeiteket. [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Mi szeretjèk åt, mint a
tesvárènket.

24 Most ez nem pontosan a helyes mãdja annak, amit mi
felszentelásnek hâvnànk, de án szeretnám ha ez a
hallgatãsàg^Nem tudnàm elánekelni ezt az áneket, de
szeretnám, ha segâtenátek nekem megprãbàlni. Ez^

25 Egy napon egy prãfáta lement az oltàrhoz a templomban.
Ás mialatt å ott volt a templomban^Å egy jã ember volt, de å
csupàn ràtàmaszkodott Uzzia kiràly karjaira, ás å egy_ás å egy
jã ember volt. De mágis egy napon, a templomban å làtott
valamit, amikor egy làtomàsba esett, amit å soha azelått nem
làtott. Angyalokat làtott szàrnyakkal, amint oda ás vissza
räpkädtek az ápèleten àt âgy kiàltva, “Szent, szent, szent a
Mindenhatã Çr Isten!” Gyertek testvárek. Igen. Làtjàtok?
“Szent, szent, szent a Mindenhatã Çr Isten!” Ben^Làtjàtok?

26 Ás amikor ezt làtta, akkor a templom oszlopai
kimozdultak. Ás å azt mondta, “Jaj nekem! mert án tisztàtalan
ajkç ember vagyok.” Az Isten Jelenlátáben å felismerte, hogy
noha å egy prãfáta volt, de helytelen volt. Azt mondta,
“Tisztàtalan ajkç ember vagyok, ás tisztàtalan ajkç emberek
käzätt lakozom.”
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27  Ás az egyik Angyal elrepèlt, vett a Tæzbål egy parazsat, ás
megárintette az å ajkait, ás azt mondta, “Prãfátàlj embernek
fia!”

Adnàl nekènk egy akkordot testvárnå, lágy szâves. Hànyan
ismeritek ezt az áneket? Vegyènk egy verset. Rendben.

Amikor a Tæz parazsa megárintette a prãfátàt,
Olyan tisztàvà tette åt, amilyen tiszta csak

lehetett,
Amikor az Isten hangja mondta,
“Ki fog elmenni nekènk?”
Akkor å vàlaszolt,
“Ime itt vagyok, kèldjál engem.”

[Ères hely a szalagon_Szerk.]^szãlj Uram,
Szãlj, ás án gyorsan vàlaszolni fogok Neked;
Szãlj Uram, szãlj Uram,
Szãlj, ás án vàlaszolni fogok,
“Uram, kèldjál engem.”

Milliãan most bænben ás a szágyenben
haldokolnak;

Hallgassàtok az å szomorç ás keseræ
kiàltàsukat;

Siess testvár, siess az å megmentásèkre;
Gyorsan vàlaszolj, “Mester, itt vagyok án.”

Szãlj Uram, szãlj Uram,
Szãlj, ás án gyorsan fogok vàlaszolni Neked;
Szãlj Uram, szãlj Uram,
Szãlj, ás án âgy fogok vàlaszolni,
“Uram, kèldjál engem.”

Jäjjenek most a vánek kärbe, ás tegyák rà kezeiket Capps
Testvárre. Hajtsuk meg mindnyàjan a fejènket.

28 Kedves Istenènk, a templom oszlopai çjra megmozdultak,
ás amint làtjuk a megelevenâtå Álet Szellemát, munkàlkodva a
mi testvárènkben. Imàdkozom Istenem, amint å ezt Fentrål
árzi, amely mondja, hogy neki mennie kell. Ràtesszèk
kezeinket mint a Te váneid Urunk, ás a käzässág jobbjàt adjuk
oda neki; ás ràtesszèk kezeinket, ás ràhelyezzèk Isten àldàsait,
hogy Te kend fel az å ajkait, az å gondolatait, az å teljes lányát.
Ás hadd vigye å az Evangáliumnak ezt az Èzenetát, minden
repedáshez ás sarokhoz, amelyhez åt Te elhâvod. Add meg ezt
Urunk. Mi Neked adjuk a mi testvárènket, mint a Te egyik
szolgàdat, a Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

29 “Prádikàld az Igát,” fiatal testvárem. “Legyen az alkalmas,
ás alkalmatlan idåben; fedj, dorgàlj minden hosszç tærássel ás
Tanâtàssal.” Isten àldjon meg, testvárem.
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30 [Ben Bryant Testvár azt mondja, “Branham Testvár, ràm
tennád a kezeidet? Åk ràmtennák a kezeiket? Szeretnám, ha
felszentelnánek.”_Szerk.] Te nem^Nem tudtam, hogy te mág
nem vagy.

Ben Testvár itt hozzànk jätt. Azt hiszem, hogy å màr egy
ideje prádikàl. De mág nem volt hivatalosan (Án azt
gondoltam, hogy volt; ezárt hâvtam åt fel) felszentelve, vagy
kezek táve rà itt.
31 Nos, Ben Testvár feleságe itt van valahol, ás å egy kedves
szemály. Egy asszony prádikàtor volt. Ás mikor å ás a mi
testvárènk meghàzasodtak, ás å elhozta a feleságet a
Tabernacle-ba, amikor å làtta ás hallotta az Igát, pedig egy
nagyszeræ kis hälgy, egy nagyszeræ szemályisággel, de amikor
làtta, hogy helytelen az asszonyok szàmàra azt tenni, å
fálretette; ás çgy názki, hogy az az å fárjáre szàllt. Ez helyes. Ez
apostoli. Ez az, ahogy ennek lenni kell.
32 Ben Testvár viszi a szalagokat çgy tudom, az å feleságável.
Åk jàrnak a^kieså helyekre, messze a hegyekbe,
dzsungelekbe, ás lejàtszàk ezeket a szalagokat ás magyaràzatot
fæznek a szalagokhoz. Sok esetben kiæzik åket, kivetik,
kidobjàk åket. Mi szàmâtunk erre. “Mert mindnyàjan, akik
kegyesen álnek Krisztus Jázusban, èldäztetást fognak
szenvedni.”
33 Hànyan ismeritek itt Ben Testvárt? Hànyan hiszitek, hogy å
Isten szolgàja, [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] máltã erre az
àldàsra, amelyet mi kárni fogunk Istentål a szàmàra? Làtjàtok,
å nem egy idegen. Velènk volt ávrål ávre. Çgy ismerem åt, mint
egy alàzatos embert. Å olyan mint án; sok távedást kävet el.
Mindnyàjan âgy vagyunk. Amit án Ben Testvárben szeretek,
hogy hajlandã az å tárdein màszni, hogy helyre tegye.

Ás amikor az egyik napon hallotta a Hàzassàg Ás Elvàlàs
èzenetát, akkor å ás a feleságe ápp vàlni akartak, mert å szereti
a feleságát, ás å is szereti åt, de meg akartak felelni az Isten
Igájánek. Amit csak az Ige mondott, åk azt akartàk.
Imàdkozom, hogy Isten àldja meg Ben-t ás az å feleságát az Å
szolgàlatàra.

Tegyèk a kezènket a mi testvárènkre.
34 Kedves Istenènk, ràtesszèk kezeinket a mi Ben
Testvárènkre jeláèl annak, hogy szeretjèk åt. Ás hisszèk
Urunk, hogy å hajlandã egy munkàt tenni Árted, hogy ki
legyen kèldve ezekkel a szalagokkal, hogy lejàtssza åket a
hegyi emberek käzätt a tàvoleså helyeken, ahovà valãszânæleg
sokan käzèlènk soha nem fogunk eljutni, de mágis az
Èzenetnek el kell mennie az egász vilàgra. Imàdkozunk, hogy
Te àldd meg a mi testvárènket, ás add neki a Te Szellemedet, ás
jäjjän Az rà. Ás vezesd åt, irànyâtsd åt ás az å feleságát azokra
a helyekre, ahol talàn az az egy lálek ott van kint, ás az ajtãk
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nem zàrulhatnak be addig, amâg az az egy bàràny be nincs
hozva. Te nem vagy elágedett kilencvenkilenccel. A^Minden
návnek, amely a Känyvben van, be kell hozatni. Segâts nekik
Urunk, amint mi ràhelyezzèk kezeinket, amint mi tàrsâtjuk åt
magunkkal, mint a mi testvárènkkel. Ás a mi segâtságènk ás
imànk árte vele fog menni. Ás imàdkozunk, hogy àldd meg åt
Urunk, ahovà csak megy. Jázus Neváben. Àmen.

Lágy àldott Ben Testvár! A käzässág jobbjàt adjuk neked,
mint lelkász testvárek. Isten àldjon meg, testvár.
35 [Earl Martin Testvár mondja, “Branham Testvár, ràm
tennád a kezed, felszentelnál engem, hogy pàsztorkánt
dolgozzak?”_Szerk.] John Martin^[“Earl.”] Earl.

Hànyan ismeritek Earl Martint? Hànyan hiszitek, hogy å
Krisztusnak a szolgàja? Å hozzànk jän a^Azt hiszem, hogy
eredetileg egy Pènkäsdi csoporttãl, ás most azt gondolom, hogy
å pàsztorol ás egy fèggetlen munkàt vágez.
36 Án çgy ismertem Earlt, mint Krisztusnak egy valãdi
szolgàjàt. Soha nem felejtem el egy cselekedetát, sok volt, de
egy cselekedetát Earllal. Emlákszem, hogy egy este hâvtàk åt,
amikor Dallas, Texas-ban voltam; vagy_azt hiszem nem,
hanem^[Egy testvárnå mondja, “Beaumont.”] Beaumont,
Texas, az helyes testvárnå. Ás åk_åk^A kisbabàja
haldokolva fekèdt, ás azt gondoltàk, hogy màr meghalt. Täbbá
màr nem lálegzett. Ás Earl kärbe utat talàlt az án szobàmhoz,
mint egy papa, hajlott vàllakkal, lehajolt elåttem, amint án az
àgyban voltam. Kifordâtott, àtälelt ás azt mondta, “Testvárem,
án hiszem, hogy te Isten prãfátàja vagy. Mindig hittem ezt. Ás
ha te csupàn mondod a szãt, noha a kisbabàm halott, mágis
álni fog.” Ás a baba visszajätt az áletbe, ás ál.
37 Hiszitek, hogy å máltã ezen hâvåk käzässágánek a jobbjàra?
[Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

Imàdkozzunk testvárek, amint ràtesszèk kezeinket.
38 Kegyelmes Mennyei Atyàm, çjra ràtesszèk kezeinket a mi
Martin Testvárènkre. Elkèldjèk åt Urunk, a legtàvolabbi
rászekre, amelyeket Te rendeltál el, hogy å oda menjen; akàrhol
is van az, sokak vagy kevesek, mellákutat, fåutak, säványek, ha
az lesz. Akàrhol is van Urunk, hadd legyenek a Te àldàsaid
rajta. Ràtesszèk kezeinket, amikor a Te jã szerencsádet kárjèk
rà ás a mi àldàsainkat adjuk neki, hogy az a Szellem, amely
rajtunk van Urunk, menjen åvele, ás vezesse åt, ás irànyâtsa el
az elveszett lelkekhez kint a säványeken ás fåutakon.
Elkèldjèk åt a Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

Isten àldjon meg táged Martin Testvár. Menjál most ás az
Çr legyen veled.
39 Ugyanabbãl a cálbãl? [Richard Blair Testvár beszál
Branham Testvárnek_Szerk.] Richard a te neved? [“Igy van.
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Richard Blair.”] Hànyan ismeritek Richard Blair? Hànyan
hiszitek, hogy å Isten szolgàja? Å a_az Egyesèlt Pènkäsdi
gyèlekezet csoportjàbãl jätt.

Ás testvár, Blair Testvár, emlákszem az å nagy elhâvàsàra.
Emlákszem arra az idåre, amikor Blair Testvár nem, nem akart
hinni nekem, mert volt ott egy szellem, amely vele
munkàlkodott, ás azt mondta neki, hogy án hamis vagyok. Ás
mialatt å ápp ott èlt az ässzejävetelen, a Szent Szellem
kärbefordult ás kihâvta azt. [Blair Testvár mondja, “Ez
igaz.”_Szerk.] Ás å áppen kászen àllt egy_egy lerobbanàsra, ás
ez az, ami eljuttatta åt arra az àllapotra.

Emlákszem arra, amikor az å kedves feleságe felhâvott
engem egy napon. Azt mondta, “Branham Testvár azt hiszem,
hogy Richard meg fog halni.” Ás neki volt, azt hiszem egy sàlja.
Elment, ás ràhelyezte azt, amint án kártem åt, ás imàdkoztam.
Ime itt van. [Blair Testvár mondja, “Àmen.”_Szerk.]
40 Egy kisbaba egy baleset rászese volt, vagy^[Blair Testvár
mondja, “A fiam.”_Szerk.] Az å fia, egy balesetben, amikor
nem adtak neki sok remányságet, egy agyràzkãdàssal. Ás
imàval, mágpedig telefonon àt, a baba meggyãgyult. [“Àmen.”]

Hiszitek hogy Blair Testvár Krisztusnak egy igaz tançja? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Imàdkozzatok, hogy a ti
àldàsaitok vele menjen.

Testvárek, tegyátek kezeiteket rà.
41 Kedves Istenènk, hogy azonosâtjuk a mi kedves ás nemes
testvárènket, a Te szolgàdat, aki mág a sajàt csoportjàbãl is
kijätt, hogy a Vilàgossàgban jàrjon. Atyànk, imàdkozunk, hogy
Te àldd meg a mi Blair Testvárènket, amint elkèldjèk åt a mi
àldàsainkkal ás szentesâtásènkkel, a rajta lávå kezeink àltal,
hogy akàrhovà is hâvod Te åt Urunk, hogy amilyen munkàra
csak lehet. Menjen a Te Szellemed Blair Testvárrel. Vezesd åt
ás irànyâtsd åt e vilàg elveszettjeihez ás haldoklãihoz, hogy
segitsen megtalàlni az elveszett bàrànyt, hogy visszahozza azt
az akolba. Akàrhol is legyen az, akàrmit is tartogatsz Te
szàmàra Urunk, mi csupàn azt kárjèk, hogy a Te Szellemed
irànyâtsa åt ás vezesse åt az å áletánek utazàsàn àt. Mi az å
testvárei vagyunk. Mikäzben a käzässág jobbjàt adjuk neki,
kárènk Táged, hogy menjál vele a Jázus Krisztus Neváben.
Àmen.

A käzässág jobbja! Isten àldjon meg Blair Testvár. Mi veled
vagyunk szàz szàzalákig, imàdkozunk árted ás megteszènk
mindent, amit csak tudunk, hogy vágig segâtsènk táged. Isten
àldjon meg.
42 [Merlin Anthon Testvár mondja, “Ez ugyanez szàmomra,
Branham Testvár, felszentelásre.”_Szerk.] Mit mondasz?
[“Felszentelás.”] Ki vagy te? [“Merlin Anthon.”] Merlin
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Anthon. [“Án gyèlekezeti vagyok.”] Hol? [“Itt a
gyèlekezetben.”] A gyèlekezetben. Ismeri valaki Merlin
Anthon Testvárt? Å szàmomra çj. [“Az Èdvhadsereggel.
Emlákszel ràm?”] Ãh, igen. Bocsàss meg nekem testvár.

Az Èdvhadseregbål, âgy van, emlákszem rà. Biztosan, most
màr ismerem åt. Án csak^Csupàn az arca nem tænt nekem
ismeråsnek akkor, ebben az idåben. Hànyan ismeritek åt, hogy
å Isten embere? [A gyèlekezet, “Àmen”_Szerk.] Hànyan
hiszitek, hogy_hogy Isten vele munkàlkodik, emeljátek fel a
kezeteket. [“Àmen.”] Fogtok imàdkozni árte? [“Àmen.”]

43 Most testvár, mi tudjuk, hogy te egy nagy embercsoportbãl
jässz, az Èdvhadseregbål, åk egy nagy náp. De, ás, de az
Èdvhadsereg egy nagy munkàt vágez az utcàkon. Mi nem
mondhatunk semmit a Nazaránusok ellen, a Pènkäsdi
gyèlekezet vagy az Èdvhadsereg ellen vagy bàrmelyikèk ellen;
åk a mi testváreink. De làtjàtok, mi hisszèk, hogy mi egy nagy
Èzenetnek a hordozãi vagyunk ápp erre az ãràra, amelyben
álènk. Te akarod ezt velènk tenni? [Anthon Testvár mondja,
“Àmen.”_Szerk.]

Hajtsuk meg a fejènket, mikäzben ràtesszèk kezeinket a
testvárènkre.

44 Kedves Mennyei Atyànk, Te vagy Az, aki az elhâvàst
teszed. Te vagy Az, aki megelevenâted az Igát, çgy hogy åk
hihessenek. Ás mi ràtesszèk kezeinket a mi dràga testvárènkre,
mint egy szentesâtás, hogy mi hisszèk, hogy Te vele vagy ás
segâteni fogsz neki. Elkèldjèk vele a mi àldàsainkat, hogy mi,
akik hisszèk, hogy àtmentènk a halàlbãl az Áletre, ás most
megelevenâtå Eråt tartunk a szâvènkben, az Isten kegyelme
àltal. Ràtesszèk kezeinket a mi testvárènkre, ás elkèldjèk åt a
mi àldàsainkkal, hogy Te vezesd åt ás irànyâtsd ás igazgasd åt a
fäld minden hasadákàhoz, Urunk, ahovà Te rendelted el neki
hogy menjen. Menjen a Te Szellemed vele, ás adjon neki
egászságet, eråt ás sikert az å szolgàlatàban, mert mi åt a Jázus
Krisztus Neváben kèldjèk. Àmen.

45 Isten àldjon meg testvár. Ez a käzässág jobbja, tudod,
testvárek ràzzatok kezet vele, az ilyen testvárek. Tehàt, hogy
te^Rendben, az Çr àldjon meg mindnyàjatokat.

46 [Carrell Testvár mondja, “Án_án soha nem lettem
hivatalosan. Szeretnám, ha ràm tennátek a kezeteket, mint
azokra, a Jázus Neváben.”_Szerk.] Te, amit csak kâvànsz. Ás a
te^[“Ideje màr, ás ugyanazárt, mint åket.”] Most mi a neved?
[“Carrell Testvár Cincinnati-bãl.”] Carrell Testvár.

 [Carrell Testvár mondja, “Felszentelt lelkász voltam, de
nem tudtam egyetárteni azokkal a testvárekkel, akik
asszonyokat szenteltek fel mint lelkászeket, ás nekem attãl el
kellett szakadnom.”_Szerk.]
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Ez Carrell Testvár Cincinnati-bãl. Bàrki, aki ismeri Carrell
Testvárt, emeljátek fel a^Mivel Cincinnati-bãl van, kátlem,
hogy bàrki is ismerná. Azt mondja, hogy å egy csoporttal volt,
ás az a csoport asszony prádikàtorokat akart felszentelni. Å
nem tudta azt elviselni, ás el kellett szakadnia tålèk.

Ez pontosan az ahogyan án is elszakadtam a Misszionàrius
Baptistàktãl. Doktor Roy E. Davis,  hànyan hallottatok màr
rãla? Biztos, hogy hallottatok, làtjàtok. Å fel akart szentelni
náhàny asszony prádikàtort, ás án azt mondtam, “Nem uram.
Mint ván,” mondtam, “Án nem tehetem meg ezt tudatosan. Ez
az Isten Igáje ellen van.”
47 Án nem ismerlek táged Carell Testvár. De a te
bizonysàgtáteled alapjàn, ás az Igazsàg alapjàn, amelyárt te
kiàllsz^Nekènk nincs semmi kifogàsunk azok ellen az
asszonyok ellen. Åk testvárnåk. Szeretjèk åket. De azt hisszèk
hogy nekik megvan az å helyèk ás hogy nekik ott kell maradni.
Làtjàtok? Ás mi hisszèk, hogy åk dràgàk egy fárfi szàmàra, ás
segâtåtàrsak. Ás semmi esetre sem^Azt hisszèk, hogy åk a
legnagyobb ajàndák, az èdvässágen kâvèl, amelyet Isten valaha
is adott egy fárfinek. De neki nincs helye a szãszáken, az Isten
Igájánek megfelelåen. Ezen az alapon, ás a te Istenbe vetett
hited alapjàn, ràd tesszèk kezeinket, mint käzässáget, hogy
gyere velènk.

Tegyèk rà a kezeinket.
48 Kedves Mennyei Atyànk! Ez a fiatalember, egyszeræen
kärèlbelèl tudom, hogy hogyan árez. Ki lett dobva a valãdi
Igazsàg miatt. Hogy, “Az ember nem csak kenyár àltal ál,
hanem minden Ige àltal.” Tehàt ràtesszèk kezeinket,
ràhelyezzèk àldàsainkat. Vezesse åt a Te Szellemed, irànyâtsa
åt ás igazgassa åt az áletutazàson àt, ahovà csak Te kèldäd åt
Urunk. Hadd tudja å, hogy mi imàdkozunk árte, ás segâtságáre
leszènk, ás tàmogatjuk åt mindaddig, amâg å az Igazsàgárt fog
megàllni. Add meg ezt Urunk. Elkèldjèk åt a Jázus Krisztus
Neváben. Àmen.

Isten àldjon meg Carell Testvár.
Tegyátek kezeiteket rà, ti a kèlänbäzåek. Mindannyian

valahogy a käzässágnek jobbjàt adjàtok azzal.
49 Ruddell Testvár itt, å mág soha nem lett hivatalosan
felszentelve itt a gyèlekezetben. Tud^Hànyan ismeritek
Ruddell Testvárt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Mi
mindnyàjan ismerjèk åt. Hànyan tudjàtok, hogy å Isten
embere? [“Àmen.”]

Kedves Mennyei Atyànk, legyen, amikáppen a Te váneid
ràteszik kezeiket erre a testvárre, aki àtment mály, sàros
vizeken. Làtta az å gyèlekezetát elesni. Làtott mindent
megtärtánni, de mágis hisz. Noha a^?^Mi ràtesszèk
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kezeinket, ás ràhelyezzèk àldàsainkat^?^Kend fel åt
Urunk hatalmasan az Igável, Urunk, ás kèld el åt a fäld
minden hasadákàhoz!^?^legyen årajta, ás segâtse åt. Ás
kèldjèk åt Jázus Krisztus Neváben. Àmen.
50 Ruddell Testvár, neked mindig meg volt a käzässág jobbja.
Án ismerem Ruddell Testvárt. Olyan å_å mint az án sajàt fiam.
Apja ás án, anyja olyan rágãta ismertèk egymàst. Ás án tudom,
hogy Ruddell Testvár az Isten szolgàja. Szolgàltam vele. Isten
àldjon meg, Ruddell Testvár.
51 Mi az å neve? Ki vagy te testvárem? [Valaki mondja,
“Martin Testvár sãgora”_Szerk.] Martin Testvár, te ismered åt
Martin Testvár?

Mi a neved? [A testvár mondja, “McComas
tiszteletes.”_Szerk.] McComas Testvár. Feltátelezem, hogy itt
senki nem ismeri åt, de å egy^Igen, ez az ember itt ismeri åt,
Tyler Testvár. Ás å azárt jän, hogy^hogy kezènket tegyèk rà,
hogy legyen å az Evangálium hordozãja. McComas Testvár
honnan valã vagy, McComas Testvár? [“Rockford, Illinois.”]
Rockford, Illinois. [“Felhâvtad az otthonomat a mçlt háten,
vagy a mçlt hátfån este, ás imàdkoztàl a feleságemárt.”] Ãh, âgy
van ez? Tucson-bãl. [“Tucson, Arizona.”] Ã, emlákszem most
hogy felhâvtalak. [“A feleságem felàllt a kävetkezå reggel.”]
Dicsåság az Urnak!

[Martin Testvár mond valamit Branham Testvárnek_Szerk.]
Mit mondasz? [“Az án legfiatalabb hçgom.”] A te hçgod. [“Å itt
van most. Le volt bánulva.”] Tehàt å itt van most, lett árte
imàdkozva az egyik este, Tucson-bãl telefonon. [“Bána volt.”]
Bá-^[“Le volt bánulva, ás most itt van.”] Le volt bánulva egy
pàr estável ezelått ás å most itt van. Akkor Martin Testvár
imàdkozott árted. Nem csoda, hogy venni akarja az Èzenetet!

Tegyèk rà a kezènket testvárek.
52 Kedves Istenem, ràteszem a kezemet a täbbiekkel a Te
szolgàdra, ás odaadjuk neki a käzässág jobbjàt, imàdkozunk,
hogy az Isten àldàsai^?^[Branham Testvár kijelentását
nem lehet tisztàn hallani_Szerk.]^?^amire Te åt el
rendelted. A Te àldàsod legyen rajta, ás irànyâtsd åt ás igazgasd
åt Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

 A käzässág jobbja testvárem, ás azok legyenek veled. Isten
legyen veled.
53 [Valaki mondja, “Branham Testvár?”_Szerk.] Igen testvár?
[“Nekem mág van egy, aki ezt szintán akarja.”] Rendben van,
uram. Azt hiszem, hogy ez^[“Darris Testvár.”] Darris Testvár.
Án nem^[“Án ismerem Earl Testvárt ás Brewer Testvárt.”] Ez
az ember Darris Testvár. Honnan jättál testvár? [“Black Rock,
Arkansas-bãl.”] Black Rock, Arkansas. Testvár^[“Án
ismerem åt testvár.”]^ismerte åt. Valaki màs, azt hiszem itt,
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azt mondta^Brewer Testvár. Azt hiszem, hogy talàlkoztam
velèk ma reggel. Ás_ás Vayle Testvárnå, azt hiszem Vayle
Testvár ás åk, akik ismerik åt ás tudjàk, hogy å Isten embere,
Istennek a szolgàja. Csodàlatos!
54 Hàt most, kedves testvárem, hogy te az Èzenet hordozãja
legyál, mi azt akarjuk, hogy tudjad, hogy mi mägätted fogunk
àllni, ás mindent megteszènk, amit tudunk. Imàdkozni fogunk
árted, hogy te is vigyed ezt az Èzenetet a legtàvolabbi rászekig,
ahovà csak Isten elrendelte, hogy menjál.

Tegyèk rà a kezènket a mi Darris Testvárènkre.
Kedves Istenènk, most ràtesszèk a kezeinket a mi kedves

testvárènkre, odaadva neki a käzässág jobbjàt, ás elkèldjèk åt
a Jázus Krisztus Neváben, hogy Te kend fel åt. Ás^?^a
käzässág jobbjàt adjuk neki!^?^Ás a Te Szellemed menjen
vele, ás irànyâtsa åt ás igazgassa åt a Jázus Krisztus Neváben.
Àmen.

Isten àldjon meg testvár.
55 Án_án azt hiszem, Anthony Testvár. Sokan käzèletek
ismerik Anthony Testvárt. Rágãta velènk van itt. Án magam
ismerem åt, mint Krisztus szolgàjàt. Hiszem, hogy å egy
odaszentelt fiatalember. Hivatalosan mág soha nem volt
kázràtátelen. Å nem tudta, hogy ez fog kävetkezni, baràtaim.
Làtjàtok? De ápp most ez neki áppen olyan jã. Tehàt mi rà
fogjuk tenni a kezeinket Anthony Testvárre, ás egyszeræen
odaadjuk neki a käzässág jobbjàt. Istennek kell tennie a
felszentelást. Ez csupàn azárt van, hogy tudja, ás ti tudjàtok,
hogy mi hiszènk ebben a testvárben ás szeretjèk åt, ás å egy
käzèlènk az Èzenetben. Ás azt akarjuk, hogy legyenek rajta
Isten àldàsai, ás ez az amit mi årà kárènk. Imàdkozzunk, amint
ràtesszèk kezeinket a testvárre.
56 Kedves Istenènk, ez a Te kis alàzatos, olasz szolgàd Urunk,
ma este jän, hogy_hogy kezeinket ràtegyèk, ás a käzässág
jobbjàt hivatalosan kiterjesszèk årà a gyèlekezettål. Urunk, a
Te nagy Eråd kèldje ezt a fiatal fiçt a^?^a fäldre ás a
hasadákokhoz, ahovà te åt elhâvtad. Ás menjen å ás szabadâtsa
meg az embereket a bænäktål ás betegságektål, ás hogy
szolgàljon Táged, Urunk, az å áletánek minden napjaiban. Te
vezesd åt, irànyâtsd åt. A mi àldàsaink legyenek vele, amint mi
åt elkèldjèk Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

Isten àldjon meg.
57 [“Valaki beszál Branham Testvárhez.”_Szerk.] Ha? Ã án
nem tudom. Mi telefonvonalban vagyunk; percenkánt ätven
cent. Volt mág itt valaki màs, aki akarja^

Lápjetek fel ide ás mondjàtok a neveteket hogy kik
vagytok, testvárek, csak ide a mikrofonba itt fent. Csak
mondjàtok. [Minden testvár mondja a sajàt nevát, “Pat Tyler,”
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“Claude Boggess,” “Dale Potter,” “^?^Henasey,” “James
Humes,” “Earl Horner.”_Szerk.] Ezek azok? [Valaki mondja,
“Igen.”] Testváreim.

Ezek a fárfiak, hiszitek, hogy ez az Èzenet az Isten Igájábål
valã Igazsàg? [A testvárek mondjàk, “Àmen.”_Szerk.] Hiszitek
ezt teljes szâvetekbål? [“Àmen.”] Rendben. Ás ti kâvànjàtok, ás
azt gondoljàtok, hogy ha mi kezeinket ràtok tesszèk^
Akarjuk hogy tudjàtok, hogy mi veletek vagyunk, ás mindent
megteszènk, amit csak tudunk, hogy nektek segâtsènk.

Ás most azt akarom, hogy ti testvárek, azárt, hogy ràjuk
tehessem a kezemet, hogy lápjetek fel ide most. Ás mindnyàjan
hajtsuk meg a fejènket, amint ràjuk tesszèk a kezeinket.

Kedves Istenènk, itt van egy csoport ember. Ràteszem a
kezemet mindannyiukra a Jázus Krisztusnak, Isten Fiànak
Neváben. Ás Te, Aki elhâvtad åket, hogy lelkászek legyenek,
hogy åk Azt prádikàljàk Urunk, áletèknek minden napjaiban.
Ás^?^prádikàljàk az Evangáliumot minden
teremtmánynek. Mi a käzässág jobbjàt adjuk nekik, ás
imàdkozunk, hogy a Te àldàsaid legyenek velèk Urunk, amint
mi megàldjuk åket, ràjuk kèldjèk àldàsainkat. Menjenek el a
fäld minden hasadákàhoz, ahovà te elhâvtad åket, hogy
menjenek. Dolgozzanak ás szolgàljanak Táged abban a
kápesságben, amelyre elhâvtad åket. Legyenek åk bàtor ás
valãdi szolgài Istennek. Add meg Urunk. Ás mi ezt Jázus
Krisztus Neváben kárjèk.
58 Isten àldjon meg, mindannyiatokat, testvárek. Isten àldjon
meg. Isten àldjon testvár. Isten àldjon meg. Isten àldjon meg
Humes Testvár. Az Çr legyen veletek mindannyiatokkal.

Àldott legyen a kätás, amely ässzekäti
Szâveinket Keresztány szeretetben;
A rokon ártelem käzässáge
Olyan, mint az ott Fent.

59 Hàt nem csodàlatos Å? Csak gondoljàtok el most, hogy
hàny lelkászre lettek kezek ràtáve maeste itt!
60 Nem tudtam, hogy mi ezen a telefon ässzekättetásen
vagyunk. Bocsàssanak meg nekem az emberek ezárt ott kint;
nem tudtam. Làtjàtok? Egyszeræen nem tudtam, hogy åk be
fogjàk kapcsolni ezt a kis Èzenetet ma este. De mi^
61 Most olvasni fogjuk az Igát ás imàdkozunk, ás egyenesen
belemegyènk ebbe az Èzenetbe, amelyrål árzem, hogy a Szent
Szellem akarja, hogy ma este hozzam.
62 Ás most, mialatt visszalapozunk a^a támàárt, egy
pillanaton belèl kihârdetem. Lapozzunk a IV. Mãzeshes, a 22.
rász, 31-es vers. IV. Mãzes 22:31, egy támàhoz. Mialatt
odalapoztok, ás ha szeretnátek olvasni, olvassàtok, vagy
jegyezzátek fel.
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63 Azt akarom, hogy mindnyàjan emlákezzetek ràm most,
amâg çjra làtni foglak benneteket, remálem, hogy valamikor
ezen a nyàron, ha az Çr çgy akarja. Ás ha bàrmi tärtánik, ás
nem jutok el a tengeren tçlra, akkor vissza fogok jänni. De
most hisszèk ezt, ahogy mindez kärben munkàlt, hogy a Szent
Szellem egy çton fog kèldeni bennènket most, ahogy Å azt
kivàlasztotta a Maga szàmàra, hogy kèldjän bennènket. Ás ez
az, ahogy mi ezt csinàlni akarjuk. Az Çr àldjon!

64 Atyàm, mi azon vagyunk, hogy olvassuk a Te Igádet. Àldd
meg Azt ás kend fel Azt a mi megártásènkre, mi kárjèk ezt
Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

65 Mãzes Negyedik känyve, a 22. rász ás a 31-es vers.

Ás az ÇR megnyitotta Bàlàmnak a szemeit, ás å làtta
az ÇR angyalàt ott àllva az çton, ás az å kardja ki volt
hçzva a kezáben: ás å meghajtotta a feját, ás leesett az
arcàra.

66 Most ennek az olvasàsàban, hogy egy ässzefèggást ápâtsènk
kärá, egy támàt akarok venni: Megvàltoztatja-e Isten Valaha Is
Az Å Válemányát Az Å Igájárål?

67 Ez aztàn egy táma, ás ez egy nagy Igazsàg, amit nekènk
meg kellene árteni. Mondhat-e Isten valamit, ás azutàn azt
mondja, “Bocsànat hogy mondtam ezt”? Visszaveheti-e Isten az
Å Igáját, miutàn Å Azt mondta?

68 Most, ebben az àllâtàsban itt, az oka, hogy án ezt az àllâtàst
vàlasztottam, mert ez a Bibliànak egy olyan àllâtàsa, amelyet
az olvasã, çgy prãbàlja làtni, vagy azt prãbàlja mondani, hogy
Isten megvàltoztatja az Å válemányát; ez itt valãszânæbb, hogy
Å megvàltoztatta a válemányát, mint bàrhol màshol a
Bibliàban, amirål án tudok, mert Å mondott Bàlàmnak egy
dolgot, ás azutàn mondott neki egy màsikat. Ás most, sok
ember megprãbàlta Bàlàmot egyszeræen egy, ã, egy
jävendåmondãvà tenni vagy valami. De Bàlàm nem egy
jävendåmondã volt. Å az Çrnak egy prãfátàja volt.

69 Most, mi elåszär valahogy meg fogjuk rajzolni az Èzenet
kärvonalàt. Izràel çtban volt Palesz-^çtban Palesztinàba,
Egyiptombãl jävet. Ás az Çr velèk volt, ás åk^Minden
ellenság, amely felkelt Izràel elått fálre volt táve az çtbãl, mert
Isten azt mondta, hogy Å lãdarazsakat fog kèldeni elåttèk ás ki
fogja æzni az ellenságet mindaddig, amâg åk az Å
parancsolatainak engedelmesságáben jàrtak. A feladat soha
nem volt tçl nagy. Az Amàlekitàk, azon napoknak az ãriàsai
semmit nem jelentettek Izràel szàmàra. Noha åk nagysàgra kis
emberek voltak, de åk az IGY SZÃL AZ ÇR-ban jàrtak. Tehàt
nem szàmât, hogy mi volt az ellenzák, Isten mindig
gondoskodott arrãl, hogy az Å Igáretánek beszádei soha nem
vallottak kudarcot Izràelnek.
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70 Ás az Ã Testamentum Izràelje az Çj Testamentum
Menyasszonyànak a jelkápe, amint kijän a_a vilàgbãl, ás
menetel az çton Kànaàn felá, vagy a Kànaàn, ahovà mi
megyènk, az a Millennium.
71 Most, most mi felismerjèk itt, hogy Moàb a gyèlekezet
jelkápe. Ás Moàb^Åk áppen megältek náhàny kiràlyt ás
kiârtottàk az ellenságet, megältek mindent, birtokoltàk a
fäldet, ás haladtak felfelá Moàbnàl. Most, Moàb semmi szân
alatt nem egy pogàny nemzet volt. Moàb egy olyan nemzet volt,
amely ugyanannak az Istennek szolgàlt, akinek Izràel is
szolgàlt. Ás Moàbnak a fäldje eredetileg Lãt fiàval kezdådätt,
az å sajàt lànyàtãl. Ás å, mivel ennek a nemzetnek az alapâtãja
volt, ás szervezte az å ènnepságeit ás âgy tovàbb, ás csinàlt
belåle egy nagy nemzetet, ás åk szaporodtak ás tovàbb
haladtak.
72 Ás most, Izràel Àbrahàm magjàbãl volt, nem Lãtábãl.
Izràel Izsàkbãl, Jàkãbbãl jätt. Ás Izràel Jàkãbnak abbãl a
tizenkát tärzsábål szàrmazott, akit kásåbb “Izràelnek” hâvtak,
mert å bârkãzott az Çrral. Ás Moàb itt^
73 Most ebben, ás ti emberek kint a_a telefonoknàl, elåszär
azt akarom mondani, hogy án_án nem kâvànok kritikus lenni,
ás remálem, hogy nem vagyok az. De az az Èzenet, amely
nekem adva lett, nekem hæságesnek kell lennem ehhez az
Èzenethez, màskápp án kápmutatã lennák. Làtjàtok? Án_án
nem mondhatok täbbet, mint amire kèldve vagyok, hogy
mondjam.

Ás án_án azt gondolom, hogy Keresztány tàrsadalom nagy
ellenságei ma a szervezett gyèlekezetek. Hiszem teljes
szâvembål, hogy az vágèl a fenevad jelábe fog formàlãdni, amit
án, azt hiszem, hogy be tudom bizonyâtani a Biblia àltal, Isten
segâtságável. Án ezt màr megtettem. Hogy ez a fenevad jelábe
fog formàlãdni az egyhàzak szävetságáben. Mert Isten soha,
semmikor nem ismert el egy beiktatott gyèlekezetet, szervezett
gyèlekezetet, soha. Å soha nem tette azt.

Ás valahànyszor az ember csinàlt egy szervezetet, az Isten
Szelleme elhagyta azt, ás soha täbbá nem tárt vissza.
Kárdezzetek meg bàrmely tärtánászt, vagy ti magatok esetleg
ennek olvasãi vagytok. Soha! Amikor åk szerveztek, Isten
feltette azt a polcra, ás ez az ahovà az ment; akkortãl kezdve
ott maradt. Åk tagsàgban nävekedtek, de a Szellem ábredáse
soha, soha täbbá nem volt.
74 Moàb itt, egy ilyen jelkáp, mert å egy_egy szervezett
nemzet voltak; az å sajàt fäldjèkän, mint az å felekezetèkben.
Ás ott volt az å sajàt vallàsuk, ás vallàsuk ugyanaz a vallàs
volt, mint ami Izràelnek volt. Åk Moàbitàk voltak ás Jehova
Istenben hittek, de åk embereknek egy szervezett csoportja
voltak.
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75 Ás most, amint åk a termászetes gyèlekezetet kápviselik,
Izràel pedig a szellemi gyèlekezetet kápviseli az å utazàsàban.
Most, Izràel nem egy szervezett nemzet volt. Amâg åk Istent
kävetták, åk fèggetlenek voltak. Åk jäveványkánt jättek fel,
nem volt hely ahovà menjenek. Ahovà csak a Tæzoszlop ment,
åk Azzal mentek. Åk nem egy szervezett nemzet voltak. Volt
käzättèk egy szervezet, mert a kärèlmetálkedást adta nekik azt
az Isten parancsolata àltal, de ebben az idåben soha nem
voltak egy szervezett nemzet. Amikor åk vágèl egy szervezett
nemzettá vàltak, az volt az, ahol åk elestek ás visszautasâtottàk
az å Messiàsukat.
76 Ás most mi mindig azt talàljuk, hogy amikor ez a
termászetes ás szellemi, a gyèlekezetek ás szervezetek szellemei
talàlkoznak, akkor ott mindig ässzeètkäzás van. Soha nem volt
màskánt. Ez mindig ässzeètkäzik. Mert felismerjèk, hogy
abban ott fáltákenyság van. Ás ebben a fáltákenyságben az testi
ässzehasonlâtàst okoz, utànzàst. Ás mi ezt ma is çgy talàljuk,
amint az akkor volt. Amikor Isten tesz valamit egy egyánnek,
akkor mindenki megprãbàlja azt lemàsolni ápp çgy, ahogy azt
Isten tette azárt a szemályárt. Làtjàtok, ez egy versengást okoz,
ás testiságet alkot. Ás ha åk nem tudnak, a màsik oldal,
szellemi eredmányeket kapni, akkor åk azt politikai erå àltal
veszik, vagy valamit helyettesâtenek, hogy felborâtsàk az
emberek elmáját, hogy maguk utàn vonjanak tanâtvànyokat.
77 Ez pontosan az ami áppen a kezdetben tärtánt; amint Kain
ás Àbel, mindkát fiç itt a fäldän. Ás amikor Àbel egy kivàlãbb
àldozatot mutatott be Istennek mint Kain, ás Isten igazolta
Àbelt azàltal, hogy lejätt, ás elfogadta az å àldozatàt; ez
fáltákenyságet hozott látre Kainban, mert å fáltákeny volt a
testváráre, ás megälte a testvárát.
78 Ez a kezdetben kezdådätt, hogy amikor a termászetes ás a
szellemi, noha Kain ás Àbel ugyanazt az Istent imàdtàk.
Mindketten ugyanolyan fajta oltàrt kászâtettek. Ás mindketten
ugyanazt az Istent imàdtàk, ugyanabban a gyèlekezetben,
ugyanaz az oltàr. De Kain testi okoskodàs àltal a fäld
gyèmälcseit hozta be ás azokat helyezte az oltàrra, mint
àldozatot, azt gondolva, hogy az biztosan vàlaszolni fog Istennek
jãvàtátelkánt. Tehàt neki, amint az emberek gondoljàk ma,
“almàkat kellett behoznia, melyeket Àdàm ás Áva vett, amely a
bænt okozta.” Ás bàrmi, ás azt hiszem, hogy åk most màr egászen
a “grànàtalmànàl” tartanak, vagy valami ilyen. Valaki nem
olyan rágen azt mondta, hogy az valami màs volt.
79 Ás, de Àbelnek a megfelelå àldozata volt. Å tudta, hogy az
vár volt, ami azt tette, tehàt å bàrànyt hozott. Ás amikor Isten
az ävát elfogadta, most, Àbel hit àltal, kijelentás àltal, semmi
màs mãdon. Akkor semmilyen Biblia nem volt mág megârva.
Tehàt làtjàtok, hogy az igazsàgossàg kezdete Isten kijelentett
Igazsàga, ás az álå Isten egász Gyèlekezete arra van ápâtve.
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80 Jázus egy napon, amint a hegyrål lejätt, azt mondta az Å
tanâtvànyainak, “Mit mondanak az emberek, hogy Án az
embernek Fia vagyok?”

“Az egyik azt mondja, hogy Te ‘Mãzes’ vagy, ás a màsik azt
mondja, hogy Te ‘Illás’ vagy, ás Te ‘Jeremiàs’ vagy, vagy a
prãfátàk egyike.”

Å azt mondta, “De mit mondotok ti, hogy Án vagyok?”

81 Ez az, amikor Páter apostol Istentål ihletve, a Szellem àltal
megelevenâtve azt a hatalmas kijelentást tette, “Te vagy a
Krisztus, az álå Isten Fia.”

82 Figyeljátek meg az àllâtàst. “Àldott vagy Simon, Jãnànak a
fia, nem hçs ás vár jelentette ezt ki neked. Az Án Mennyei
Atyàm jelentette ezt ki neked. Te Simon vagy. Erre a
sziklàra^”

Milyen sziklàra? Most a Katolikusok azt mondjàk,
“Páterre, a sziklàra, a kis kåre.” Ás a Protestànsok azt
mondjàk, “Krisztusra, a Sziklàra.”

Nem azárt hogy kèlänbäzzek; de az arra a kijelentásre lett
ápâtve, ami Páternek volt, hogy Ki Å. “Senki nem jähet
Ánhozzàm,” mondta Jázus, “ha az Án Atyàm nem vonja åt. Ás
mindenki, akit az Atya Nekem adott, az Hozzàm fog jänni.”

“Te vagy Krisztus, az álå Isten Fia.”

83 “Àldott vagy Simon, Jãnànak fia; nem hçs ás vár jelentette
ezt ki neked, hanem az án Atyàm, Aki a Mennyben van. Erre a
sziklàra ápâtem az Án Gyèlekezetemet, ás a pokol kapui sem
vehetnek ellene diadalt.” Az Isten Szellemi kijelentett Igáje!

84 Figyeljátek meg, hogy Àbel Istenbe vetett hit àltal egy
kivàlãbb àldozatot mutatott be. Ás a testi hâvå azt gondolta,
hogy az az å sajàt kezeinek a munkàja volt, hogy, ás az å
gyèmälcsei ás az å csodàlatos felajànlàsa, amit hozott, hogy
Isten azt elismeri, ás az ässzeètkäzást hozott látre.

Çgy talàljuk, hogy Àbrahàm ás Lãt ässzeètkäztek.

85 Çgy talàljuk, hogy Mãzesnek ás_ás Dàtànnak, Kãrának
ugyanolyan ässzeètkäzásèk volt.

Mãzes, mivel egy felszentelt prãfáta volt az Çr Igájável,
igazolta, hogy å lett vàlasztva arra, hogy vezetåjèk legyen
abban az ãràban, ás hogy Àbrahàmnak mindazok a dolgok meg
lettek âgárve, ás itt Mãzes pontosan azt tette, amit Isten
mondott, hogy meg fog tärtánni.

Ás Kãrá, mivel testi volt, fel akart àllâtani käzättèk egy
szervezetet. Å látre akarta hozni az embereknek egy csoportjàt.
Ás Isten nem foglalkozik emberekkel ilyen mãdon. Ápp ott
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megmutatkozik ezen az Iràshelyen, az utazàsnak egy jelkápe
ma, hogy a szervezådás nem az, amit Isten elrendel. Mert
mihelyt Kãrá azt megtette, Mãzesnek azt mondta, “Tçl sokat
veszel magadra.” Màs szavakkal, “Az egász gyèlekezet szent!
Nos, te azt mondod, hogy te vagy az egyetlen szent ember.
Neked nincs jogod olyanokat tenni. Te megprãbàlod magadat
valami naggyà tenni. Mi mindnyàjan szentek vagyunk.
Mindnyàjan Isten gyermekei vagyunk.”

86 Ás Mãzes csak elfordâtotta a feját ás elment. Azt mondta,
“Uram mit tegyek?”

87 Isten azt mondta, “Vàlasszàtok el magatokat tåle. Elegem
van ebbål.” Ás elnyelte åt a fäldben.

88 Làtjàtok, ott volt egy ässzeètkäzás. Amikor a testi ás a
szellemi ässzetalàlkozik, akkor ott mindig van egy
ässzeètkäzás. Amikor Jçdàs ás Jázus talàlkoztak, ott volt egy
ässzeètkäzás; az Egyik Isten Fia; a màsik a Sàtàn fia. Ápp çgy
mint Kain ás Àbel, ott ässzeètkäzás volt, amikor talàlkoztak.
Egyikèk a gyèlekezet pánztàrosa volt, ás a Màsik egy pàsztor
volt. Ás mint most, mi erre a napra jävènk, ugyanahhoz a
dologhoz çjra. A testi felekezet Krisztus szellemi
Menyasszonyàhoz. Krisztus szellemi Menyasszonya annyira
kèlänbäzik a testi szervezetektål, hogy bennèk màr egyàltalàn
semmi hasonlãsàg sincs.

89 Most figyeljátek meg, a termászetes mindig megprãbàlja
màsolni a szellemit. De amint az Jàkãbban ás Ázsauban volt,
nem fog mækädni. Nem mækädätt. Most, amikor jã
cselekedetek megtátelárål van szã, án_án hiszem, hogy Ázsau
valãjàban jobb ember volt mint Jàkãb, emberi szempontbãl.
Prãbàlt gondoskodni az å papàjàrãl; az vak volt, egy prãfáta.
Ás mindezek a dolgok, melyeket å prãbàlt csinàlni, de Ázsau
mágsem gondolt arra, hogy az csupàn testi cselekedet volt. Å
azt gondolta, hogy bekerèlhet azàltal, amit å tett, valami jãt
tenni valakinek, ami helyes volt. De Jàkãb, az å egász lelke
arra irànyult, hogy megszerezze a szèletási jogot, ás ez az, amit
Isten elismert åbenne szelleminek.

90 Figyeljátek meg, ás ez mindig látrehozta, hogy a
termászetes gyæläli a szellemit. Ez okozta, hogy Kain gyælälte
Àbelt. Ez okozta, hogy Kãrá gyælälte Mãzest. Ez okozta, hogy
Jçdàs gyælälte Jázust. Ás vágig ás vágig ez megy. Ez okozza,
hogy a termászetes gyæläli a szellemit, áppçgy, ahogy Kain a
kezdetben gyælälte Àbelt, azt, akitål Isten elfogadta az
àldozatot, ás megprãbàlja elpusztâtani.

Åk mág a befolyàst is megprãbàljàk elpusztâtani. Åk
mindent megprãbàlnak elpusztâtani, mert ez nem màs, mint
fáltákenyság. Ez Kainban kezdådätt, ás bizonyâtotta, hogy az
fáltákenyság volt, ás ez mág ma is ugyanez a dolog, amikor a
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termászetes (a testi) ás a szellemi ässzetalàlkoznak. Bizonyâtja,
hogy ez Sàtàn, semmi màs mãd, mert a fáltákenyság Sàtàntãl
jän. Ás azutàn az Igazsàgnak egy utànzàsàt okozza, valaki
megprãbàl valamit utànozni, ami nem å, åk nincsenek arra
elrendelve. Milyen sokat làttunk ebbål az utolsã napokban!
Ãh, nekem, milyen sokat!

91 Tehàt làtjuk, hogy Isten soh-^soha nem vàltoztatja meg
az Å válemányát az Å eredeti Igájárål. De akit Å elhâv, ez az,
akit Å elrendel. Senki màs nem foglalhatja el azt a helyet.
Senki nem foglalhatta el Mãzes helyát. Nem szàmât, hogy
mennyi Kãrá tàmadt ás mennyi Dàtàn; Mãzes volt az, Isten
hâvta el tekintet nálkèl.

92 De, ás ha az emberek nem jàrnak az Å täkáletes
akaratàban, akkor Neki van egy megengedå akarata, amelyben
Å megengedi, hogy jàrjatok. Figyeljátek meg, Å megengedi,
rendben van, de Å azt az Å dicsåságáre fogja kimunkàlni, az Å
täkáletes akaratàban. Most ha szeretnátek^

93 Áppçgy, mint a kezdetben, az nem Isten täkáletes akarata
volt, hogy a gyermekek szex àltal szèlessenek a fäldre. Nem,
uram. Isten az embert a fäld poràbãl teremtette, ás belá lehelte
az áletnek lehelletát, ás å álå lálekká lett. Å vett az emberbål
egy segâtåt, ás alkotott neki egy feleságet. Ez volt Istennek az
elså ás eredeti akarata. De amikor a bæn bejätt, ás azt a dolgot
tette amit tett, akkor Å megengedte az embernek, hogy
hàzassàgra lápjen egy felesággel legàlisan, ás gyermekei
legyenek àltala. “Sokasodjatok ás tältsátek be a fäldet, aztàn,
ha ez az, ahogy ti csinàlni akarjàtok.” De làtjàtok, ez soha nem
volt az Å täkáletes akarata.

94 Ezárt mindezeknek a dolgoknak, melyeknek volt kezdetèk,
azoknak kell hogy legyen egy vágèk. Minden bænnek
megsemmisâtásre kell jutnia. Minden bænt el kell tàvolâtani.
Ezárt a nagy Millenniumban, amikor elárkezik a feltàmadàs,
nekènk nem fog kelleni çjra megszèletnènk apàink ás anyàink
àltal, hanem ahogy Isten azt kezdetben tette, Å az embert a
fäld poràbãl fogja elåhâvni, ás vele az å segâtåját is. Ez âgy van.
Ez az, ahogy Å azt kezdetben tette.

95 Ezárt tehàt Isten soha nem vàltoztatja meg az Å válemányát
semmirål, hanem Å meg fogja nektek engedni, hogy tovàbb
menjetek. Most ez egy hosszç çt kärben, ahhoz, eljutni, amit án
itt nektek errål mondani akarok. De, ás, ez a ti^akarom,
hogy ezt megártsátek. Làtjàtok? Isten megengedi, hogy valamit
tegyek, ás mág meg is àld benneteket akäzben, de az mágsem az
Å täkáletes akarata.

96 Isten megengedte Izràelnek, hogy vegyen egy tärványt, a II.
Mãzes 19. rászáben. Amikor a kegyelem màr adott nekik egy
prãfátàt, Tæzoszlopot, egy àldozati bàrànyt, szabadâtã eråt, de
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åk egy Tärványárt kiàltottak. Az nem Isten akarata volt, de az
be lett spriccelve, mert az ember azt akarta. Ás å àtkozott lett
ápp azàltal a tärvány àltal, amelyet å akart.
97 A legjobb, ha Isten akaratàt birtokoljuk. Ez az, amit Å
nekènk tanâtott. “Legyen meg a Te akaratod. Jäjjän el a Te
Orszàgod. Legyen meg a Te akaratod.” Nekènk alà kell
rendelni magunkat az Å akaratànak ás az Å Igájánek. Ne
kárdezzátek Azt. Higgyátek Azt. Ne prãbàljatok egy utat
talàlni kärèlätte. Csak vegyátek Azt çgy, ahogy Az van.

Olyan sokan akarnak kärbe menni, valami màsik utat
kapni. Ás amikor ezt teszitek, akkor çgy talàljàtok magatokat,
hogy tovàbb mentek, ás çgy talàljàtok, hogy Isten megàld
benneteket, de ti az Å megengedå akaratàban munkàlkodtok,
ás nem az Å täkáletes, Isteni akaratàban.
98 Å megengedi, amint án mondtam, de Å nem fogja_Å nem
fogja engedni, hogy az legyen az Å täkáletes akarata; hanem Å
azt az Å täkáletes akaratànak tisztesságáre ás àldàsàra fogja
kimunkàlni. Ás a szex àltal valã gyermek szèlás az egyik ilyen.
99 Most figyeljátek meg, hogy Moàb elåszär is egy
tärványtelen nemzet volt. Az tärványtelenèl kezdådätt, de
mágis egy_egy hâvå apa àltal ás egy hâvå làny àltal.

Áppen pontosan, ha ti ezt jelkápezitek ás hasznàljàtok a
szellemi ártelmet, akkor làthatjàtok, hogy a felekezet àll ott
olyan tisztàn, mint bàrmi. Biztosan. Làtjàtok, az egász dolog
ässzeságáben rossz. Ás figyeljetek, amikor az âgy lett hozva, âgy
kezdådätt, akkor az soha nem tud^Çgy folytatãdik, mint egy
hãgolyã, csak gärdèl tovàbb ás tovàbb ás tovàbb. Vesztek egy
hibàt, ás azon az egy hibàn kezditek, ás egyszeræen tovàbb
gärdâtetek egy dolgot a màsik utàn, ás az egyik dolgot, mint a
màsikat, mindent egymàs utàn.
100 Ás ez az, ahogy a gyèlekezet indult. Ez az, ahogy az Nicaea,
Rãmàban elkezdådätt, amikor a Rãmai Katolikus egyhàz^
Màr ott a kezdetben, ahonnan az jätt, az Pènkäsd volt. De
amikor åk szerveztek ás behoztàk a hâresembereket a
gyèlekezetbe, elkezdták csinàlni, imàik voltak, ás rãzsafèzárek,
ás_ás imàdkozàs a halottakárt, ás mindezek a täbbi dolgok. Ás
aztàn az elkezdett gärdèlni egyik hibàbãl a màsikba, egyik
hibàbãl a màsikba, mâg vágèl názzátek hovà jutott az. Abban
semmi nem kápviseli a pènkäsdät egyàltalàn. Làtjàtok? Ez egy
hiba, amely felvesz egy màsikat, felvesz egy màsikat. Csak egy
dolgot lehet tenni, ás ez az, hogy a felvátelt letärälni ás
visszamenni a kezdethez.
101 Amikor Luther Màrton elkezdte a megigazulàssal. Ennek
kellene lenni a Lutherànus egyhàz tovàbb fejlådásánek.
Làtjàtok? Ha^Luther, amikor szervezett, å nem vehette
Wesley megszentelådását, mert å szervezett; ás az emberek nem
àlltak volna ki amellett, âgy a Szellem kijätt abbãl.
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102 Most Lãt csoportja itt; illetve Moàb volt Lãt lànyànak a
gyermeke, tärványtelen, kezdjèk azon. Most figyeljátek meg,
ahogyan a termászetes gyèlekezet, Moàb kápviseli a
termászetes felekezetet.

Izràel kápviseli a szellemi Gyèlekezetet. Izràel, ott volt egy
igazi gyèlekezet, annak a napnak a menyasszonya,
Egyiptombãl kihâvva, ás igazolva, hogy az az igazsàg.
103 Figyeljátek meg, amikor åk, a kettå ässzetalàlkozott.
Mindkettåjèk ugyanolyan àldozatot mutatott be, mindkettå
ápâtett, làtott hát oltàrt, mindkettåjèk tiszta àldozatot, äkrät
mutatott be. Ás åk mág kosokat is bemutattak, bizonysàgot
táve, hogy van egy lejävendå Messiàs. Fundamentàlisan åk
mindketten pontosan ugyanolyanok voltak. Izràel itt lent a
välgyben; Moàb fent a hegyen. Ás Moàb hát oltàrral; Izràel hát
oltàrral. Moàb hát äkärrel; Izràel hát äkärrel. Moàb hát kossal,
amely az eljävendå Messiàsrãl beszált; Izràel hát kossal.

Mi volt bennèk a kèlänbság? Fundamentàlisan mindkettå
helyes. De làtjàtok, Moàbnak nem volt meg Isten igazolàsa
åvelèk; åk csupàn egy nemzet voltak, hâresemberek egy
csoportja. De Izràellel ott volt egy prãfáta. Velèk ott volt egy
megvert Szikla. Nekik ott volt a Tæzoszlop. Nekik volt egy
rázkâgyã a gyãgyulàsra. Nekik meg voltak Isten àldàsai,
amelyek velèk jàrtak ás åk voltak Isten kihâvott gyermekei.
104 Most mi ezt itt napjaink gyèlekezeteiben megtalàljuk
annyira täkáletesen jelkápezve. Amint Moàb nem çgy volt.
Izràel egy jävevány volt helyrål helyre; ahovà a Tæzoszlop
mozdult, åk Azzal mozdultak. Moàb nem çgy; åk le voltak
telepedve az å sajàt felekezetèkben, lent az å sajàt
nemzetèkben. Åk nem mozdultak, åk egyenesen ott maradtak.
Nekik megvoltak a hâresembereik. Åk elrendeltek dolgokat,
ahogy azt nekik tenni kellett, ás megvoltak az å harcosaik,
megvoltak a vitázeik, nekik megvolt az å kiràlyuk, akitål åk a
rendelkezáseket kaptàk, ás âgy tovàbb.
105 De Moàb làtta Izràelt valami olyannal, ami nekik nem volt.
Åk làttàk a hatalmas eråt Izràel käzätt, ás az egy prãfáta volt.
Ás az a prãfáta Mãzes volt. Ás åk tudtàk, hogy amikor a csata
rosszra fordul, akkor åk egyszeræen felemelták az å kezeit, ás
ott fent tartottàk, ás a csata megvàltozott. Nekik ilyen nem
volt, ezárt åk megprãbàltak annak politikàval megfelelni, egy
politikai hçzàssal. Elkèldtek egy màsik orszàgba ás báreltek
egy prãfátàt, hogy jäjjän àt azárt, hogy nekik is lehessen egy
prãfátàjuk, ás legyen nekik erejèk áppçgy, ahogy Izràelnek volt
käzättèk.
106 Làtjàtok a testi ässzehasonlâtàst? Làthatjàtok a testi
gyèlekezetet ma? Ez ugyanazt a dolgot tette.
107 Figyeljátek meg most, mindkettåjèknek lesz prãfátàjuk.  Az
egyetlen kèlänbság Mãzes volt, Isten prãfátàja, az å Kiràlya
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Isten volt. Ez az, ahonnan å az utasâtàsait kapta, az Çr Igáját.
Ás Bàlàm, neki szintán volt egy kiràlya, ás az a kiràly Bàlàk
volt, Moàb kiràlya, ás ez az, ahonnan å az utasâtàsait ás
àldàsait kapta. Tehàt Moàb azt mondta Bàlàknak, “Gyere le,”
vagy Bàlàmnak mondta, “gyere le ás àtkozd meg nekem ezt a
nápet, mert åk betältik a fäld egász szinát. Åk csak jännek, ás
felnyalnak mindent, ahogyan egy äkär felnyalja a fèvet.”
Mondta, “Gyere le most. Ás án çgy tudom, hogy te tudsz
àtkozni, tudsz àldani, ás amit csak teszel, az el van ismerve.”
108 Most mi vegyèk ászre, hogy ez az ember egy Isten àltal
elrendelt prãfáta volt, de å eladta a szèletási jogait
megfontolàsbãl. Ápp çgy, ahogy a gyèlekezet tette ma, ahogy
Luther, Wesley, Pènkäsd ás az å ässzes csoportjuk tette,
eladtàk az å szervezetèkbe valã bevonàsárt. Mãzes Isten alatt;
Bàlàm Bàlàk alatt. Mágis mindketten Isten àltal elhâvott
emberek, prãfátàk voltak, ás mindketten szellemiek.
Figyeljátek meg a kèlänbságet. Mindegyiknek volt egy
vezetåje; Mãzesnek Isten volt; Bàlàmnak Bàlàk volt.
109 Figyeljátek meg itt, ahogy a szellemi alkalmazva van, hogy
bebizonyâtsa, hogy a termászetes az helytelen. Mãzes Istentål
kèldve, a kätelesság vonalàban talàlkozik ás ki lesz hâvva
Istennek egy màsik prãfátàja àltal. El tudjàtok ezt kápzelni!
Mãzes, Istentål elhâvva, Istentål elrendelve, az Isten
kätelesságáben àllva; odaárkezett ehhez a hideg, formàlis
csoporthoz ás ki lett hâvva Istennek egy màsik prãfátàja àltal,
akit Isten megàldott ás elrendelt. Hogyan mondanàtok meg a
kèlänbságet? Mindkettåjèknek volt prãfátàja. Isten szãlt mind
a kát prãfátàhoz.
110 Ás náhànyan azt mondtàk, “Isten azt mondta: ‘Tegyed ezt.’
Isten azt mondta: ‘Tegyed azt.’” Most án ezt nem kárdåjelezem
meg, de ez kâvèl van Isten Igájánek vonalàbãl. A prãfáta, nem
szàmât hogy å egy prãfáta, de å kâvèl van a vonalon. Olyan sok
ember be van ilyen mãdon csapva. “Ãh, ez a testvár ezt tudja
csinàlni, ás az a testvár azt tudja csinàlni,” ás megtagadja az
Igát?
111 “Noha án embereknek ás angyaloknak nyelván beszálek,
noha nekem olyan ajàndákaim vannak, hogy hegyeket tudok
mozgatni, noha án minden javamat a szegányek tàplàlàsàra
adom, mágis semmi vagyok.”

“Sokan fognak Hozzàm jänni azokban a napokban ás azt
mondjàk, ‘Uram, Uram hàt nem a Te Nevedben prãfátàltam?
Hàt nem a Te Nevedben æztem ki ärdägäket ás cselekedtem
hatalmas dolgokat?’ Ás án azt fogom mondani nekik,
‘Tàvozzatok el ti^Tàvozzatok el Tålem ti gonoszsàgot
cselekvåk. Soha nem ismertelek benneteket.’” Pedig åk egy
megvallàssal jännek, hogy åk azt megtetták, de Jázus azt
mondta, “Åk gonoszsàgot cselekvåk voltak.” Mi az a
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gonoszsàg? Az egy olyan valami, amit te tudsz, hogy tenned
kellene, ami helyes, hogy megtegyèk, ás mágsem teszed meg.
Làtjàtok, hogy milyen lesz az utolsã napokban?

112 Hallgassatok az egász vonalon! Ez volt az án szàndákom
ma este. Azt mondtam, hogy kilenc ãrakor kint leszek, de án
egy kicsit talàn tçl fogok menni. Figyeljetek, ez volt az án egász
szàndákom, hogy megmutassam nektek ezt a vonalat az Isten
Igáje àltal làtjàtok, hogy_hogy Istennek meg kell tartania az Å
Igáját azárt, hogy Isten maradjon.

113 Most mi ászre vesszèk, hogy mindkettå szellemi ember volt,
mindketten prãfátàk voltak, mindketten el voltak hâvva. Ás
Mãzes áppen a szolgàlat vonalàban, elåtte minden nap a friss
Tæzoszloppal, Isten Szellemável årajta, a kätelesság vonalàban.
Itt jän Istennek egy màsik szolgàja, Istentål elhâvva, Istentål
elrendelve, egy prãfáta, akihez az Isten Igáje jän. Itt van a
veszály vonal. Senki nem vitathatta, hogy az az ember Istentål
volt_Istentål volt, mert a Biblia mondta, hogy az Isten
Szelleme szãlt hozzà, ás å egy prãfáta volt. De làtjàtok, amikor
å megkapta Istentål a valãdi vàlaszt, akkor å Azt nem tartotta
meg. Nem vette Azt ászre, aztàn å elment kihâvni Mãzest.

114 Most Bàlàm kereste az Isten akaratàt teljes szâvábål. Most,
amikor azok a nagy emberek àtjättek ás azt mondtàk, “Bàlàm!
Bàlàk a kiràly kèldätt bennènket, hogy gyere hozzà azonnal ás
àtkozd meg Izràelnek ezt a nápát, mert åk szátszãrãdtak a fäld
egász szinán, ás åk most ellenem tàboroznak. Ás felnyaltak
minden kiràlysàgot kärben, alattunk. Ás most mi azt akarjuk,
hogy gyere àt ás àtkozd meg ezt a nápet. Mert án çgy tudom,
hogy ha te bàrkit megàtkozol akkor å meg van àtkozva.” Most
làtjàtok, å Istennek egy embere volt. “Amit te megàldasz, az
meg van àldva.” Å Istennek egy szolgàja volt.

115 Ás Bàlàm most azt gondolta, hogy mivel å egy prãfáta,
“Nekem csak egyetlen dolgot kell tennem, ás ez az, hogy
kikeressem, hogy mi az Isten akarata.”

116 Ez a kätelesságe egy prãfátànak, ha å prãfátànak van
elhâvva. Mit kell egy prãfátànak tennie elåszär? Ki kell
keresnie az Isten akaratàt, az Igáját. Neki azt meg kell tennie.
Mert, minthogy egy prãfáta, az Isten Igáje åhozzà jän. A^Åk
azt mondjàk, “Hàt, te nem egy teolãgus vagy,” a Biblia soha
nem mondja, hogy az Isten Igáje egy teolãgushoz jän. Åk azok,
akik Azt ässzezavarjàk. Az Ige Isten prãfátàjàhoz jän.

117 Ás itt volt egy ember, aki Istennek egy prãfátàja volt. Ás
amikor å fel lett bárelve, hogy felbárelják, hogy jäjjän àt ás
àtkozza meg Istennek egy màsik nápát, figyeljátek meg, hogy å
elment az Isten akaratàt keresni. Ás å akarta tudni az Å
täkáletes akaratàt, ás Isten megadta neki az Å täkáletes
akaratàt abban a dologban. Az Å täkáletes akarata be lett
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mutatva neki. Mi volt az Å akarata? “Ne menj!” Ez Istennek az
elså Szava. “Ne menjál velèk. Ne prãbàld megtàmadni az Án
nápemet, akik az Án täkáletes utamon jàrnak.”
118 Ahogyan ez ma van, akadákoskodni akarnak, vitatkozni ás
minden màst, amikor làtjàk az Isten Szellemát munkàlkodni
käzättetek. Ás åk megprãbàljàk, megprãbàltàk ávekig, hogy
Ezt elfojtsàk. De minnál inkàbb prãbàltàk Azt elfojtani, Az
annàl nagyobbra nå. Nem àtkozhatod meg azt, amit Isten
megàldott. Egyszeræen nem tehetitek. Egyszeræen nem
tehetitek.
119 Tehàt làtjàtok, ez volt Isten nápe. Most ez a prãfáta, noha å
ott fent volt ás a kiràly àltal volt felbárelve, munkàlkodott a
hâresemberek käzätt, ás âgy tovàbb. Ás az Isten Igáje jätt
åhozzà. Å kereste az Isten akaratàt, ás az Isten akarata
visszaszãlt åhozzà, ás azt mondta, “Ne àtkozd meg ezt a nápet.
Án megàldottam åket.”
120 Most nincs egy teolãgus az ág alatt, aki tagadhatnà ezt az
Èzenetet, amit mi prádikàlunk, hanem hogy Ez pontosan az
Isten Igáje a megfelelå idåben. Isten igazolta ezt, mindenben,
ami mondva vagy táve lett. Å bebizonyâtotta, hogy Ez helyes.
Most nincs teolãgus, sem Biblia olvasã, sem prãfáta, aki
beletekinthet az Igábe, ha å egy prãfáta, akkor å ugyanazt a
dolgot fogja làtni. De ha å nem làtja ugyanazt a dolgot, akkor
az megmutatja, hogy valami rossz. Mert^
121 Azt mondjàtok, “Nos, ãh, án vehetnám ezt oda-vissza.” Çgy
tett Bàlàk ás Bàlàm. Làtjàtok? De Isten Mãzest azonosâtotta.

Ás aztàn mi volt a bizonyâták? Az Isten Igáje. Ás å halotta a
vilàgos, egyártelmæ däntását Istennek, “Ne menj. Ne prãbàld
meg_hogy megàtkozod azt, amit án megàldottam. Åk az Án
nápem.”

De tudjàtok mit? Bàlàmnak nem tetszett az a náp, kezdjèk
azon. Ãh, micsoda egy^Hogy milyen sok Bàlàm van ma a
vilàgon! Åneki nem tetszett az a csoport, kezdjèk azon.
122 Most, miutàn å megkapta az Istennek egyártelmæ däntását,
“Ne menj.” De làtjàtok, ahelyett hogy azt tette volna, az
ugyanolyan dolog volt mint Kainnal, mint Kãrával, å ârigy volt,
ás å_å akart egy indâtákot, hogy elmenjen, valahogy.
123 Figyeljátek meg, hogy az å felekezeti fåhadiszàllàsa,
miutàn å visszakèldätt, azt mondta, “Nem, nem hiszem, hogy
le fogok menni. Nem hiszem, hogy bàrmi käzäm is lesz
hozzàjuk. Nem fogok vitatkozni azokkal az emberekkel, mert
Isten mondta nekem, hogy åk az Å nápe, ás án nem hiszem,
hogy menni fogok.” Bàrcsak megmaradt volna annàl!

De lent a szâváben, neki åk nem tetszettek. Làtjàtok? Azok
nem az å csoportja voltak. Ás bàrmi, ami nem az å csoportjàba
tartozott, “az nem helyes, kezdjèk azon.” Làtjàtok? Ás å
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lenázett ràjuk, ás azt mondta, “Volt náhàny szärnyæ dolog,
amit az a náp tett. Az biztos, hogy egy szent Isten meg fog
àtkozni egy ilyen nápet. Åk, åk âràstudatlanok. Åk nem olyan
iskolàzottak mint mi. Mi egy okosabb náp vagyunk. Ãh, åk azt
àllâtjàk, hogy Istennek szolgàlnak, de názzetek ràjuk, milyenek
åk? Egy csomã, hàt, egy csomã rabszolgàk, sàrdagasztãk,
akiket az Egyiptomiak kiæztek ott lent. Hàt, Istennek soha nem
lesz käze egy ilyen koszos bandàhoz!”
124 Å nem tudta meglàtni a megvert Sziklàt ás a rázkâgyãt, azt
a Tæzoszlopot. Å megprãbàlta åket egy erkälcsi àllàspontbãl
megâtálni. Nem tudta meglàtni az Isten magasabb elhâvàsàt.
Kegyelem àltal, kivàlasztàs àltal åk, a vonalban voltak, ás Isten
Igájável. Ás amikor å meg akarta àtkozni åket, Isten azt
mondta, “Ne tedd azt. Åk az Enyámek. Hagyd åket bákán. Ne
árintsd åket.”
125 Most, tehàt ez az ember megfordult ás visszament. Most
figyeljátek meg az å felekezeti fåhadiszàllàsàt mágis, amikor
visszament. Åk egy mág befolyàsosabb csoportot kèldtek. Ez
alakalommal åk lehettek, egy szabàlyszeræ gyälekezeti tag
helyett, åk lehettek teolãgiai doktorok, akik ez alkalommal
jättek. Åk lehettek pèspäkäk, vagy talàn àllami presbiterek
mindenárt^Å elkèldätt egy_egy_egy jobb csoportot, ás
egy_egy kicsit befolyàsosabb csoportot, valakit, akinek egy
kicsit jobb iskolàzottsàga volt ás jobban feltàrhatta elåtte a
tervet, azt logikusabbà tehette.
126 Làtjàtok, ez az, amit Kain tett; å okoskodott. Ez az amit
Kãrá tett; okoskodott. Ez nem azá, aki okoskodik.

“Mi lerombolunk okoskodàsokat.” Mi hiszènk Istenben,
nem szàmât hogy bàrmi màs mit mond. Mi hiszènk Istennek.
Mi nem okoskodunk azon, amit Isten mond. Azzal nem
okoskodhatsz. Azt el kell fogadnod hit àltal. Ás bàrmi amit
tudsz, arrãl täbbá màr nem kell okoskodni. Án nem tudom
hogyan teszi Å; án csupàn hiszem, hogy Å megteszi. Án nem
tudom, hogy hogyan fogja Å megtartani az âgáretát; de Å azt
mondta, hogy Å meg fogja. Án azt hiszem. Án elfogadom azt
azon az alapon, hogy hiszem hogy ez az Isten Igáje.

Te azt mondod, “Hàt te ezzel nem fogsz boldogulni.” Án
nem tudom, hogy hogyan fogok ezzel boldogulni, de Å azt
mondta, “Mondjad.”

Emlákszem, hogy az án Baptista pàsztorom azt mondta,
“Hàt, Billy, te az oszlopoknak fogsz prádikàlni a
gyèlekezetben. Nos, te azt gondolod, hogy valaki is fog
hallgatni egy ilyen dologra?”

Azt mondtam, “Isten âgy mondta.”
“Hogyan fogsz egy hátosztàlyos iskolàzottsàggal

kiràlyokárt imàdkozni, ás prádikàlni kärbe a vilàgon?”
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127 Azt mondtam, “Án nem tudom, hogy mikánt fogom
csinàlni, de Å âgy mondta, ás ez ápp elág szàmomra.” Làtjàtok?
“Å âgy mondta. Án nem tudom, hogy ez mikánt lesz csinàlva.”

Å azt mondta, “Gondolod hogy az emberek ebben a nagy
iskolàzott vilàgban, hogy te fel fogsz àllni åellenèk az Isteni
gyãgyâtàsnak ezzel a támàjàval ás âgy tovàbb, azt gondolod,
hogy åk ezt hinni fogjàk?”

128 Ezt mondtam, “Nem nekem kell tudnom, hogy åk Ezt
hiszik, vagy nem.” Mondtam, “Az án kätelesságem, hogy Ezt
prádikàljam. Ez az, amit Å nekem mondott. Azt mondta, hogy
Å velem lesz, ás Å megmondta nekem, hogy mit fog tenni.”

Ás meg van táve pontosan,  amit Å mondott, hogy tenni fog.
“Elåszär fogd meg a kezeiket; azutàn be fog kävetkezni, hogy
te mág az å szâvèk titkàt is tudni fogod.” Ás án errål beszáltem
nektek, ás çgy tärtánt. Hogyan teszi? Án mág mindig nem
tudom, hogy mikápp teszi. Nem az án dolgom, hogy ez mikánt
van csinàlva; ez egyszeræen csinàlva van.

129 Ki tudta megmagyaràzni, amikor Isten mondta Illásnek,
“Menj fel oda ás èlj le a hegyre, ás án tàplàlni foglak. Án
rendeltem a_a hollãkat, hogy táged tàplàljanak.” Hogyan
tudott egy hollã venni egy szelet kenyeret ás egy darab_egy
darab sèlt halat, ás azt odavinni a prãfátànak? Ez mindazon tçl
van, amit án meg tudnák magyaràzni. Ás nem hiszem hogy ti
meg tudnàtok, vagy valaki is. De Å megtette. Ez minden, ami
szèkságes volt. Å megtette, ás ez annak az igazsàga.

Hogy hogyan tette Å, án nem tudom; Ez nem az án dolgom.
De Å megtette. Hogyan alkotta a fäldet, án nem tudom; de Å
megtette. Hogyan kèldte el az Å Fiàt, án nem tudom; de Å
megtette. Hogyan tàmadt fel a halàlbãl, án nem tudom; de Å
megtette. Hogyan mentett meg engem? Án nem tudom; de Å
megtette. Ez âgy van. Hogyan mentett Å meg benneteket? Nem
tudom megmondani; de Å megtette. Hogyan gyãgyâtott meg
engem? Nem tudom; de Å megtette. Å megâgárte, hogy
megteszi, ás Å magtartsa az Å Igáját.

Most Bàlàmnak ezt tudnia kellett volna, ás å jobban tudta.

130 Figyeljátek meg azt a jobb, befolyàsos csoportot jänni, ás
mi a jobb? Nekik jobb ajàndákaik voltak. Ás nemcsak ez,
hanem åk täbb pánzt is tudtak neki adni, ás åk tudtak,
kânàltak neki jobb pozâciãt. “Most azon tçl, hogy a
szervezetben egy szabàlyszeræ lelkász lennál, mi megteszènk
táged egy terèleti felègyelåvá. Làtod? Hogy mi_mi teszènk
valamit neked, hogy ha te egyszeræen kiæzäd azt a csoport
embert onnan, tudod, ás leàllâtod azt.” Ãh åk egy nagy pozâciãt
kânàltak fel neki. Mondtàk, “Minnál jobban àldasz^”
Mondta, “Tudod, án elå tudlak láptetni.” Figyeljátek, hogy
honnan veszi å a szavait, a nemzet vezetåjátål.
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131 Honnan vette Mãzes az å Beszádát? A Menny Kiràlyàtãl. Az
egyik Isten âgáretánek az Igáje volt, “Án be foglak vinni titeket
az âgáret fäldjáre, ás senki nem fog megàllni elåttetek.
Lãdarazsakat fogok kèldeni elåttetek, ás kâæzäm åket a jobb
oldaltãl a bal oldalig. Ás ti be fogjàtok venni a fäldet. Án
meg-^Án azt màr odaadtam nektek. Menjetek tovàbb,
vegyátek, birtokoljàtok azt; az a tiátek.” Ás most, làtjàtok, ez
az, Akire Mãzes hallgatott. Ás ez az ember figyelt addig, amâg
eljutott valamire az å sajàt szâváben, amire å fáltákeny volt, ás
âgy aztàn å elment az å egyhàzi vezetåjáhez. Làtjàtok?
132 Figyeljátek meg, egy jobb pozâciã. Å azt mondta, “Tudod,
hogy án elå tudlak láptetni? Án elå foglak láptetni táged egy
jobb helyre. Täbbet fogok árted tenni. Megemelem a fizetásed.
Jobb fizetást adok neked.” Ás amikor å mindezeket felkânàlta
neki, az megvakâtotta åt.
133 Mennyi Bàlàm van ma a vilàgon, akik egy jobb pozâciã
àltal, egy jobb gyèlekezet, valaminek az âgárete àltal! Amikor
egy embernek megnyâltak a szemei az Igáre ás Isten
munkàlkodàsaira^Ás az a jã ember, akinek befolyàsa van, ás
Isten szolgàjakánt indul, ás van neki egy jã gyèlekezete. Egy
idå utàn a Szent Szellem keresztságe be van neki mutatva; a
Jázus Neváben valã keresztság be van neki mutatva, amely a
Szentâràs ás a keresztságre az egyedèli Szentâràs szerinti mãd.
Ás amikor ez be van neki mutatva, ás a felekezet tudja, hogy åk
el fogjàk veszteni åt amikor  å ezt elkezdi, akkor felkânàlnak
neki egy jobb pozâciãt ás egy gyèlekezet vàltàst. Làtjàtok, ez
çjra a rági Bàlàmizmus, pontosan çgy, ahogy az a kezdetben
volt.
134 Most az az ember, aki a Bibliàt olvassa, nem olvashatja Azt
análkèl, hogy làtnà, hogy ez az Igazsàg. Soha senki nem volt
megkeresztelve az “Atya, Fiç, Szent Szellem,” câmeit
hasznàlva. Ez egy Katolikus tantátel ás nem a Biblia Tanâtàsa.
Egy szemály sem volt soha a Bibliàban megkeresztelve, vagy
hàromszàz ávvel az utolsã apostol halàla utàn, csak a Jázus
Krisztus Neváben. A Katolikus egyhàz kezdte azt el, ás a täbbi
pedig ràtárt arra. Ás bàrmely lelkász, aki ezt tanulmànyozza ás
megnázi ezt, tudja, hogy ez az Igazsàg. De a nápszeræságárt,
hogy megtartsa az å pozâciãjàt, hogy a náp jobbat gondoljon
rãla, å megalkuszik.

“Hàt,” te azt mondod, “Isten àldotta meg åt.”
135 Bizonyàra. Náhànyuknak megvan a gyãgyâtàs ajàndáka,
náhànyuknak nagy kampànyaik vannak. Ás ez az orruk alà lett
därzsälve, ás åk ugyanazt a vàlaszt kapjàk az Isten Igájábål,
mint te, vagy bàrmely màs ember kapna. Isten nem vàltozik
meg. Làtjàtok hogy mire gondolok?
136 Bàlàm egy jobb poziciãárt azt gondolta. Most figyeljetek,
amikor az a jobb csoport visszajätt, a jobb^Bàlàm itt vett
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egy hamisâtott szäveget. Làtjàtok? Å azt mondta^A_a jobbik
csoport visszajätt, ás neki_neki azt kellett volna mondania,
“Tàvozzatok a jelenlátembål! Án megmondtam nektek az Isten
Igáját. Tàvozzatok! Ez az IGY SZÃL AZ ÇR.” De làtjàtok, az
ajàndákok, ás hogy nápszeræbb ember legyen!
137 Ãh, hogy mennyire szeretik ezt csinàlni! “Mi elkèldènk
táged az egász vilàgra. Adunk neked egy speciàlis repèlågápet.
Tàmogatjuk az ässzejäveteleidet mindenhol, hogy ha te
egyszeræen^” Ãh, nem. A-ha. Làtjàtok?

 Mi tudjuk, hogy mit mond az Ige. Tudjuk, hogy Isten mit
mondott. Meg fogunk maradni annàl, az Isten segâtságe àltal.
Làtjàtok? Nem szàmât, hogy milyenek az âgáretek, ás mennyivel
täbbet tudtok fizetni, ás mennyi ez, az, vagy a màsik, amit
te_te produkàlni tudsz; mi az IGY SZÃL AZ ÇR-at akarjuk, ás
elåszär azt, amit Å Itt mondott.

“Hàt a gyèlekezet azt mondta, ‘Ez màsodlagos.’”
Mi azt akarjuk, mit Isten kezdetben mondott. “Ás bàrmit

Ahhoz hozzàadva, vagy Abbãl elváve, ás mág a neved is ki lesz
váve az Álet Känyvábål; ha egy szãt Hozzàtesznek, vagy egy
Szãt elvesznek Abbãl.” Mi azt akarjuk, amit Å mondott; nem
azt, amit a gyèlekezet mondott, vagy amit Jones Doktor
mondott, vagy bàrki màs mondott. Mi azt akarjuk, amit az AZ
IGY SZÃL AZ ÇR mondott, amit az Ige mondott.
138 De most mi âgy talàljuk Bàlàmot, egy Isten szolgàjàt. Ás
sokan azok käzèl az emberek käzèl elkezdik, ás Istentål
vannak elrendelve, ás sok dologban Isten Igáját szãljàk; de
amikor a teljes Igazsàgra kerèl a sor, akkor nem csinàljàk.
139 Figyeljátek meg itt, hogy mint Isten prãfátàjànak, neki
elåszär is nem lett volna szabad ässzeakadni egy ilyen
csoporttal. Nem szabad lett volna elmenni velèk. De figyeljátek
meg, hogy a nápszeræság árdekáben, làtjàtok, az å lelkiismerete
árdekáben, å azt mondta, “Hàt maradjatok itt egász ájszaka, ás
án çjra megprãbàlom.” Làtjàtok, “Çjra megprãbàlom”? Miárt
akarod çjra megprãbàlni?
140 Isten màr megmondta neki, hogy mit mondjon. Isten azt
mondta, “Mondd meg nekik, hogy nem mász.” Ez volt az Å
eredeti Igáje. “Nem megyek. ‘Ás ne menj. Ne àtkozd meg azt,
amit Án megàldottam.’” Most figyeljátek meg, hogy ez egy idå
utàn visszafelá sèlt el neki. Làtjàtok? Ás çgy is fog mindig.
Amikor Isten mond valamit, akkor Å çgy gondolja. Å nem
vàltoztatja meg az Å válemányát arrãl. Megmarad käzvetlenèl
az Å Igájánál. Nem szàmât, hogy bàrki mit mond, Å megmarad
käzvetlenèl annàl az Igánál.
141 Most Bàlàmnak jobban kellett volna tudnia. El kellett
volna vàlasztania magàt az ilyen tàrsasàgtãl, de mindazok a
ragyogã ajàndákok ás egy_egy_az âgáret, amit ez a kiràly
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mondott, “Te tudod, hogy án megtehetem. Án vagyok a pèspäk.
Án egyszeræen azt tehetem, amit csak akarok, ás án
elåláptetlek táged, hogy ha te eljässz ás megteszed ezt nekem.”

Ás Isten mondta neki, “Ne tedd.”
142 De Bàlàm mágis azt mondta, “Ti, ti maradjatok egász
ájjelre, ás án_án çjra megprãbàlom.”

Làtjàtok, neki megvolt az Ige. Neked nem kell täbbá
vitatkozni Azon. Isten âgy mondta. Egy ilyen csoporttal, åk
táged mindig kibeszálnek az Isten akaratàbãl, ha te azt
megengeded.
143 Volt egy csoport egyszer, amely eljätt egy Jãb nevezetæ
prãfátàhoz. Åk nem tudtàk åt kibeszálni. Å làtta a làtomàst.
Tudta, hogy mi a helyes.

Bàlàm làtta a làtomàst, ás mágis nem maradt meg  Azzal.
144 Nem szàmât, hogy mennyire mondta az å gyèlekezeti
csoportja, “Ãh Jãb, neked ezt kellene tenni, neked azt kellene
tenni.” Mág az å feleságánek is, å azt mondta, “Çgy beszálsz,
mint egy bolond szemály.” Làtjàtok? “Án tudom, hogy mit
mondott az Çr. Tudom, hogy Å mit kävetelt, ás ez az, amit án
tettem.” Làtjàtok, å megmaradt annàl, amit Isten mondott
neki.
145 Figyeljátek meg, ahogy Bàlàm hasznàlja ezt a hamis
szäveget az å lelkiismeretáre. Làtjàtok? Å azt mondta, “Hàt,
án_án meg fogom názni. Çjra meg fogom prãbàlni.” Most ez
az, ahovà elárkezel màsodlagosan. Mennyi Bàlàmunk van ma
este, akik szeretnák hasznàlni a Màtá 28:19 hamis szävegát
[Branham Testvár hàromszor kopog a szãszáken_Szerk.]
csupàn az å lelkiismeretèk árdekáben? Hànyan akarjàk
hasznàlni a Malakiàs 4-et az å lelkiismeretèk árdekáben?
Hànyan akarjàk hasznàlni a Lukàcs 17:30-at csupàn a
lelkiismeret árdekáben? Hànyan akarjàk ezeket a dolgokat
hasznàlni mágis, “Hàt, án mondom neked, án_án azt hiszem,
hogy åk mindnyàjan ässze vannak keveredve Ezen”?
146 Ás aztàn itt Bàlàm megprãbàlta ezt mondani, “Talàn
esetleg Isten keveredett ässze. Çjra megprãbàlom, làtjàtok, ás
meglàtom, hogy Å mit mondott.” Nos, Å ismeri a te szâvedet.
Figyeljátek meg, hogy Bàlàm ezt a hamis szäveget az å sajàt
lelkiismeretánek árdekáben hasznàlta, mert å valãjàban a
pánzt akarta. Å akarta a máltãsàgot. Å azt akarta. Å akarta azt
az àllàst. Å akarta azt a pozâciãt, hogy arra felnázzenek, mint
Erre-ás-erre a Doktorra. Igy å_å_å azt mondta, “Çjra
megprãbàlom.”
147 Ãh, a Bàlàmoknàl maeste a vilàgon, megâgárt pozâciãk,
nápszeræság! Nekem, ãh nekem! Åk azok àltal elzsibbasztjàk a
lelkiismeretèket. A felekezeteik miatt åk azt mondjàk, “Ha te
ezt teszed, akkor kirepèlsz. Án tudom, hogy te egy jã ember
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vagy ás mi szeretènk táged,” ás å egy jã ember, “mi szeretènk
táged. De te ezt nem prádikàlhatod. A mi_a mi tanâtàsunk
mondja, hogy nem teheted meg. Ez-ás-ez a Doktor megmondta,
hogy ez ennek a mãdja. Most neked âgy kell hinned, ha velènk
akarsz maradni. Most ha akarod, án tudom, hogy nagyon
kemány idåszak àll mägätted, hàt án utàna názek, hogy elå
tudnàlak-e láptetni, vagy talàn kapnàl egy màsik
gyèlekezetet.” Oh, te Bàlàm! Amikor te ismered az Isten
akaratàt, akkor tegyed! Isten nem fogja megvàltoztatni az Å
válemányát. Nem.

148 Valami, ami mellett Å elmehetne, az Igazsàg az Å
kèldetásáárt. Azt mondta, “Hàt, án_án çjra megprãbàlom.”
Figyeljátek meg itt a Bàlàmokat.

149 Tehàt most emlákezzetek, amikor a màsodik este eljätt
ezzel a nagy hâresemberrel, akkor az å lelkiismerete màr tompa
ás zsibbadt volt, Isten engedte, hogy menjen. Nos, Isten soha
nem vàltoztatta meg az Å válemányát, hanem Å odaadta neki
az Å megengedå akaratàt. “Akkor menj.” De å ràjätt, hogy az
nem fog menni.

150 Isten tudta, hogy mi volt Bàlàm szâváben. Noha å egy
prãfáta volt, az Çr tudta, hogy å gyælälte azokat a szent-
fetrengåket, ás å_ás å csupàn^å_å mágis meg akarta åket
àtkozni. Ás Isten megmondta neki, hogy ne tegye azt, de å
mágis jätt, meg akarta tenni çjra, tehàt Isten elengedte åt. Isten
azt mondta, “Menjál hàt.” Most emlákezzetek hàt, hogy Å soha
nem vàltoztatta meg az Å válemányát.

151 Figyeljátek meg, hogy ez volt az å kâvànsàga, hogy
megàtkozza åket. Azt a nápet, amelyet å fanatikusnak
bályegzett, å meg akarta àtkozni. Å akart egy pozâciãt. Å nem
akart bolondozni velèk, tehàt azt gondolta, hogy ha megtenná
ezt a kis cselekedetet a kiràlynak, akkor åt elåláptetnák. Isten
soha nem vàltoztatta meg az Å válemányát vagy az Å Igáját.

De Å meg fogja adni a szâveteknek, a szâveteknek a vàgyàt.
Å ezt megâgárte. Tudjàtok ezt? Å megâgárte, hogy megadja a
szâvetek vàgyàt. Ás legyen a ti vàgyatok az Isten Igáje. Legyen
a ti vàgyatok az Å akarata, ás soha ne a sajàt akaratotok. Az Å
akarata! Ha Å^Ha kártek tåle valamit, ás Å nem adja azt
meg nektek, akkor mondjàtok, “Käszänäm Neked Uram. Te
tudod, hogy mi a jã.”

152 Figyeljetek Ezákiàs Kiràlyra, amikor å felkèldte oda hozzà
a prãfátàt, Isten tette, ás azt mondta, “Tedd rendbe a hàzadat.
Meg fogsz halni.”

Ezákiàs befordult arccal a falnak ás keservesen sârt, ás azt
mondta, “Uram Istenem, án_án arra kárlek, hogy Te tekints le
ràm. Án täkáletes szâvvel jàrtam Te elåtted. Azt akarom, hogy
Te adjàl mág nekem tizenät ávet.”
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153 “Rendben van.” Isten szãlt a prãfátàhoz, ezt mondta, “Menj
vissza ás mondd meg neki, hogy meghallgattam åt.”

Ás mit tett å? Szágyent hozott az egász nemzetre.
Felgerjesztette az Isten haragjàt çgy, hogy Å meg akarta åt
älni. Ez igy van. Ti tudjàtok ezt. Visszacsçszott Istentål.
Sokkal jobb lett volna a nemzetnek, a kiràlynak ás
mindenkinek, ha å elment volna ás elvette volna az Isten elså
dolgàt az å szàmàra.

De a prãfátànak neháznek tænt az a dolog, amikor a
prãfátànak vissza kellett mennie ás az Isten Igáját szãlni hozzà,
miutàn å megmondta neki. De Isten azt mondta, “Menjál
tovàbb.” De làtjàtok, az szágyent hozott.
154 Mit tett Bàlàm? Miutàn tudta Isten akaratàt, ás å mágis
kitartã volt, å mágis meg akarta azt csinàlni. Ás mit tett az?
Figyeljátek meg. Å soha nem vàltoztatja meg az Å válemányát.
Tudta, hogy mi volt az å szâváben.
155 Tudjàtok, Tamàs egyszer egyszeræen nem tudta azt elhinni.
Nem, å_å azt mondta, “Nem, án nem tudom ezt elhinni. Ha
vehetnám a kezemet, ás beletehetnám az Å oldalàba, az Å
kezeinek szäghelyábe, hàt akkor, án_án akkor hinni fogom.”

Å azt mondta, “Gyere ide Tamàs. Làtjàtok? Most tedd ide a
kezedet.”

Nos, ãh Tamàs most azt mondta, “Ez az án Uram ás az án
Istenem.”
156 Mondta, “Igen, te làttàl ás most hiszel. Mennyivel inkàbb
nagyobb azoknak a jutalma, akik soha nem làttak ás mágis
hisznek!”

Az emberek náha nem akarjàk venni a Szent Szellemet, ha
åk nem beszálnek nyelveken. Az biztos, hogy án hiszek a
nyelveken szãlàsban. Å egy jã Isten; Å megadja a ti szâvetek
vàgyàt. De nem szàmât, hogy mennyire beszálsz nyelveken, ás
megtagadod ezt az Igát, akkor mágis helytelen vagy. Làtjàtok?
Làtjàtok, nem mentek be a nyelveken szãlàs àltal. Minden Ige
megtartàsa àltal mentek be. Ez a Szent Szellem bizonyâtáka,
amikor hiszed az Isten Igáját. Làtjàtok?
157 Án hiszek a nyelveken szãlàsban. Án hiszem, hogy te meg
lehetsz elevenedve, amint án ezt ma reggel mondtam, amâg egy
çj nyelven szãlsz. Án magam is tettem ás tudom, hogy ez az
Igazsàg. Tudom, hogy ez  igaz. De ez nem a jele annak, hogy te
Isten kivàlasztott gyermeke vagy. Làtjàtok? Valãban nem. Å
soha nem mondta^

“Sokan fognak Hozzàm jänni ás azt mondjàk: ‘Uram, nem
a Te Nevedben prãfátàltam ás tettem ezeket a nagy dolgokat?’
Å azt fogja mondani: ‘Tàvozzatok el Tålem ti gonoszsàgot
cselekvåk, soha nem ismertelek benneteket.’”
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158 Te beszálsz nyelveken ás azutàn megtagadod, hogy
megkeresztelkedj a Jázus Krisztus Neváben? Valami valahol
helytelen. Igen, valãban; mindazok a dolgok, mindazok a
rendelkezásek, melyeket Isten ad. Van valami ami helytelen.
Csak kutassàtok àt a sajàt lelkiismereteteket ás názzátek meg,
hogy mit_názzátek, hogy mit mondott a Biblia. Mutassatok
nekem egy helyet, ahol valaha is valaki az “Atya, Fiç, Szent
Szellem” neváben volt megkeresztelve. Làtjàtok? Az nincs ott.
De làtjàtok, náha ti a lelkiismeretetek árdekáben azt
mondjàtok, “Hàt^”

Azt mondjàtok, “Isten beszál az asszonyokhoz arrãl, hogy
mit kell tennièk, hogy ne viseljenek rävidnadràgokat ás
dolgokat, de tudod, a pàsztor azt mondta^” Tehàt åk a
kännyebb utat veszik.
159 Åk tudjàk, hogy Isten mit mondott arrãl Itt. Làtjàtok?
Biztos, Isten âgy mondta.

Tehàt åk_åk_åk azt csinàlni akarjàk mágis, làtjàtok. Åk
megprãbàlnak egy kifogàst talàlni. “Hàt, án azt hiszem, hogy
az sokkal jobb. Az_az nem^A szál nem fçj^” Igen.

De Isten azt mondta, hogy a fárfi màs mãdon ältäzzän,
mint egy asszony. “Ha egy asszony egy fárfire valã ruhàt vesz
fel, akkor az utàlatossàg az Å szemáben.” Tehàt az nem helyes,
igen, ás nektek nem szabadna azt csinàlni. Nem. Làtjàtok?
Tehàt ezárt ez helytelen.
160 De làtjàtok, åk megprãbàlnak egy kifogàst talàlni, hogy
“Az Çr mondta nekem, hogy ezt tegyem.” Án nem mondom,
hogy Å nem mondta, de figyeljetek, az nem az Å täkáletes
akarata. Annak az Å megengedå akaratànak kell lennie.
Làtjàtok, hogy mit tesz ez? Ez beszennyezi az egász kompàniàt.
Az beszennyezte az egász tàbort.
161 Figyeljátek meg itt, Isten soha nem vàltoztatta meg az Å
válemányát, az Å Igáját. De Å egy jã Isten, ás Å meg fogja adni
a ti szâvetek vàgyàt, mág akkor is, ha az az Å akarata ellen van.
Hiszitek ezt?

 Figyeljátek, hogy Isten azt mondta Mãzesnek, “Menjál le
oda,” ez a felkent prãfáta. Mondta, “Menj le oda ás szãlj a
sziklànak.” Az màr meg volt verve.
162 Mãzes lement oda az å haragjàban, felvette a vesszåt ás azt
mondta, “Ti làzadãk, hàt vizet vegyènk nektek ebbål a
sziklàbãl?” ás megètätte a sziklàt. A vâz nem jätt. Çjra
megètätte; ás jätt. Ez Isten akarata ellen volt. Megtärt minden
tervet a Bibliàban; Krisztust màsodszor is meg kellett verni.
Làtjàtok? Krisztus meg volt verve egyszer. Az megtärte az
egász tervet. De Å megadta neki az Å megengedå akaratàt.
Azutàn pedig ezt mondta, “Làtjàtok, mi megszereztèk nektek a
vizet. Igen, án hoztam ezt nektek, ti làzadã banda!”
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163 Isten azt mondta, “Gyere ide Mãzes. Gyere ide. Gyere ide
fel a tetåre^Te egy hæságes szolga voltàl.” Mint az asszony a
magas sarkakkal, “Te màsztàl, làtod. Názzál oda àt. Làtod az
âgáret fäldját?”

“Ãh Uram!”

“De te nem fogsz oda àtmenni. Te az Án megengedå
akaratomat vetted, itt lent a Sziklànàl. Te änmagadat
dicsåâtetted, làtod, ás nem Engem. Te änmagadat szentelted
meg. Nem Engem szenteltál meg. Nem tartottad meg az Án
eredeti Igámet, amit Án mondtam neked hogy tegyed.” A vizek
mágis jättek.

Te ràteheted a kezeidet a betegre ás åk meggyãgyulnak.
Prãfátàlhatsz, vagy beszálhetsz nyelveken. De a dolog az, hogy
tartsd meg az Å eredeti Igáját! Isten nem vàltoztatja meg az Å
válemányát baràtom. Nektek meg kell tartanotok az Å
megbâzàsàt, az Å akaratàt.

“Ãh, hàt az a tanâtvànyoknak volt.”

164 Å nem vàltozik meg. Ha Neki mág van egy tanâtvànya,
akkor ez ugyanaz a megbâzatàs. “Menjetek el az egász vilàgra
ás prádikàljàtok az Evangáliumot. Ezek a jelek fogjàk kävetni
azokat, akik hisznek.” Ez soha nem vàltozik. Å nem tud
vàltozni.

Most te mondhatod, “Hàt án mondom neked, hogy ez nem
ezekre a napokra van.” Ãh, te Bàlàmita! Làtjàtok? Làtjàtok,
Isten nem vàltozik meg. Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.

165 Csak figyeljátek meg ma a Bàlàmitàkat. “Ãh, án tudom,
hogy åk a Bibliàban Jázus Neváben kereszteltek, de figyelj, az
egász náp^”

Engem nem árdekel, hogy mit tett a náp. “Nem adatott màs
Náv az Ág alatt amely àltal ti èdväzèlhettek.” “Nincs
bænäknek bocsànata, hanem csak Jázus Krisztus Neván
keresztèl.” Hogy mi, hogy mennyire jã vagy, mit teszel, ennek
semmi käze nincs hozzà. Ez az Isten eredeti Igáje; nektek meg
kell Annàl maradni. Phè! Rendben.

166 “Az Å Igájánek valã engeldemesság jobb, mint az àldozat.”
Emlákezzetek arra az idåre, amikor Saul visszament.

167 Bàlàmnak megvolt a hitnek ajàndáka, ás hasznàlhatta
volna azt az Isten täkáletes, eredeti Igájáhez.

Sok ember ma a szântáren a gyãgyâtàs ajàndákaival
ugyanezt a dolgot tehetná. Sok ember itt kint, emberek, akik
nyelveken szãlnak, emberek akik prãfátàlnak, egy ajàndákkal,
åk hasznàlhatnàk azt az Isten Kiràlysàgàra, de åk azt nem
teszik. Åk veszik^Ás Isten megàldja åket mágis, åk veszik a
megengedå akaratot. De a nápszeræságárt, ás ärämäkárt,
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szemályes nyereságekárt eladtàk az å szèletási jogukat, ahogy
Ázsau tette, làtjàtok, eladtàk azt egy szervezetnek.
Kiàrusâtotta, ahogy Bàlàm tette. Làtjàtok?

Olyan sokan teszik ma ugyanezt a dolgot. Mi tudjuk, hogy
ez âgy van. Åk kiàrusâtjàk a szèletási jogukat. Hah! Asszonyok,
vallàst táve a Szent Szellemrål, rävidnadràgokat viselnek; a
fárfiak odaengedik åket a szãszákekre, felnyârt hajç asszonyok
a szãszákeken; festákkel az arcukon, vallàsos käntäsben. A
legnagyobb botrànykå, ami a gyèlekezetnek valaha is volt.

168 Ha tudni akarjàtok, a politikai eråkben, hogy hàny ãra van
a kiràlysàg koràban, akkor názzátek meg, hogy hol vannak a
Zsidãk. Figyeljátek, hogy mikánt vannak a Zsidãk, mert åk egy
nemzet. Ha tudni akarjàtok, hogy hol àllnak a nemzetek, akkor
figyeljátek a Zsidãkat.

Ha tudni akarjàtok, hogy hol àll a gyèlekezet, akkor
figyeljátek az asszonyokat. Figyeljátek az erkälcsäket az
asszonyok käzätt, mert å a gyèlekezetnek egy kápviseláse.
Amikor làtjàtok, a szennyezådást az asszonyok käzätt, akkor
megtalàljàtok a szennyezådást a gyèlekezetben. Amivá å vàlt,
egy kifestett Jázabel, az pontosan az, amivá a gyèlekezet vàlt.
Làtjàtok? Nos, ez az igazsàg, ás ti ezt tudjàtok. Làtjàtok? Ha
tudni akarjàtok, hogy hol àll a gyèlekezet, akkor figyeljátek az
erkälcsät az asszonyok käzätt. Mert å, a gyèlekezet az egy
asszony.

Ha tudni akarjàtok a nemzeti àllapotot, akkor figyeljátek a
Zsidãkat.

169 Figyeljátek meg, amint Isten Bàlàmnak mondta, miutàn å
hallotta az igazàn kärèlhatàrolt däntást, Igát, “Ne menj.” Igen,
aztàn Å mondta neki, miutàn Å làtta az å_az å szâváben, hogy
mit fog az tenni; Å odaadta neki az Å megengedå akaratàt,
tehàt Å ezt modta, “Menj.”

170 Ás te ugyanazt a dolgot teheted. Ha nem akarsz jàrni az
Igazsàgban, akkor mehetsz ás lehet neked_lehet neked egy
nagy szolgàlatod. Biztos, hogy meglehet. De te az Å megengedå
akaratàt veszed. Az Å Igáje felett jàrsz. Å biztosan sikerre fog
segâteni táged. A^

Áppçgy, ahogy Å Bàlàmmal tette. Å  egy siker volt, de nem
tudta megàtkozni a nápet. Nem tudta megtenni. Mert
valahànyszor elkezdett àtkozni, akkor àldott. Làtjàtok, nem
tudta megtenni. De amikor elkezdett jãszerencsás lenni az å
vâvmànyaiban, akkor tanâtotta azokat az embereket Bàlàkon
keresztèl, hogy hàzassàgtärást kävessenek el. Å behozta Izràel
tàboràt ás elhàzasâtotta åket, azt mondva, “Hàt, mi
mindnyàjan egyek vagyunk. Hàt ti ugyanazt az Istent
imàdtàtok. Nekènk van itt fent egy prãfátànk; ás nektek van
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ott lent egy prãfátàtok. Ás nekènk ugyanolyan àldozatunk van,
ugyanaz a Jehova, mint atyàinknak. Nos, miárt ne jännátek fel
mindnyàjan egyszeræen ás tàrsulnàtok velènk.”

A Biblia mondta, “Ne csatlakozzatok hitetlenek käzá. Ne
legyetek velèk käzäs igàban egyàltalàn. Ha åk Ezt nem hiszik,
akkor maradjatok tàvol tålèk.” Làtjàtok? “Gyertek ki,
szakadjatok el,” azt mondja az Çr, “ás Án elfogadlak
benneteket.” Làtjàtok? “Ne árintsátek az å tisztàtalan
dolgaikat.” Ez igy van. Az å szennyèk az Ige ellen, ás hasonlã
dolgok, maradjatok azoktãl tàvol. Ne figyeljetek arra.

171 Ás itt felismerjèk, hogy Bàlàm lement oda ás elkezdte
tanâtani a nápet, ás volt egy hibàja. Ás å_å a Bàlàm çtjàn
rohant, ahogy å ezt tette ás Bàlàkot tanâtotta, ás Izràel
gyermekei hàzassàgtärást kävettek el. Ás egy csapàs sçjtotta
Izràel nemzetát, a nápet ás sok ezren käzèlèk meghaltak egy
napon.

Ás mialatt åk mindannyian ott voltak az Isten oltàra elått,
imàdkozva, itt jätt egy Izràelita fárfi egy Midianita asszonnyal,
egy felekezeti asszonnyal, ás bementek a sàtorba. Ás a pap fia
àtment oda, ás fogott egy dàrdàt, ás mindkettåjèket megälte.
Ás az visszatartotta Isten haragjàt. Ti tudjàtok, hogy ez a
Szentâràs. Igy van ez? Làtjàtok?

172 De mi tärtánt? Bàlàm, neki sikerèlt Izràelt meggyengâteni.
Mit tett å? Meggyengâtette a tàborukat. Isten hagyta åt menni
ás meggyengâteni a tàborukat, ás az bemocskolta az egász
tàbort.

Ás amikor valamilyen tanâtàs elkezdådik, amely nem a
Biblia Igazsàga, akkor az bemocskolja az egász tàbort. Valaki
felkel egy màsik elkápzelássel, mint Kãrá ás azt mondja, “Nos,
ez, az, ás amaz, ás nekem van egy màs elkápzelásem,” az
bemocskolja az egász tàbort. Ás ez az, amit tett az egász
gyèlekezeti tàborral ma. Ez igy van.

173 Tanâtva, ahogy å tette, meggyengâtve az egász tàbort Kàdes
Barneàra, az Ige szânvallàsàra. Amikor Kàdes Barneàhoz
árkeztek akkor, a tàbor meggyengèlásáhez. Visszajättek. Åk
egyenesen utàna mentek^

Emlákezzetek, hogy åk angyaleledelt ettek. Megvolt nekik
az Isten Igáje mindeneste, szemmellàthatãvà táve. Ás åk etták
az eledelt. Ittak a sziklàbãl. Åk mindnyàjan, làttàk a csodàkat.
Figyelták Mãzest ás làttàk a beszádát, làttàk az å prãfátàlàsait,
mindent.

Ás aztàn vágèl, amikor odafigyeltek erre a hamis tanâtãra,
aki käzájèk jätt ás helytelenèl tanâtott, meggyengâtette a
tàbort, ás azàltal sikeres volt.
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Ápâthetett milliã dollàros ápèleteket. Lehettek neki nagy
felekezetei. Hozzàtehetett ezerszer ezret, ás nagy
cselekedeteket tehetett, ás hatalmas cselekedeteket, ás prãfáta
volt. Ez rendben van, de amâg az nem az Isten Igájável van,
akkor jobb ha tàvol tartod magad tåle.

Isten nem vàltoztatja meg az Å válemányát. Maradjatok
egyenesen az Å Igájável, mert ez az, ami a vágán ki fog jänni, az
Ige, Igárål Igáre. “Aki elvesz egy Szãt Abbãl, vagy hozzàad egy
szãt Ahhoz!” Annak meg kell maradni, az Igánek.

174 Most figyeljetek nagyon. Amikor eljätt az Ige prãbàja,
amikor àtmentek ás làttàk azt a nagy ellenzáket, a legnagyobb
ellenzáket, amelyet valaha is làttak, az Amàlekitàkat akik_
akik tâzszer nagyobbak voltak tålèk. Azt mondtàk, “Çgy
názènk ki, mint a szäcskák. Az å kerâtáseik, vagy a vàrosaik
çgy kärbe vannak falazva, hogy åk rendezhetnek kärèlätte egy
szekárversenyt, kát szekárrel olyan kemányen, ahogy csak
mehetnek kärbe a falakon, làtjàtok, a vàrosaik kärèl. Nos, az å
dàrdàik egász kinyçlnak, hosszçak. Ás åk ãriàsok. Hàt, mi çgy
názènk ki, mint a szäcskák. Nem tudjuk megtenni.”

Ás kát fárfi megàllt azon az Igán, Kàleb ás Jãzsuá azt
mondtàk, “Vàrjatok egy percet! Ti kátmilliã ember, fogjàtok
csak be a szàtokat egy percre. Mi täbb, mint kápesek vagyunk
megtenni azt. Làtjàtok, mi täbb, mint megfelelåek vagyunk
szàmukra.”

Mire alapoztàk åk? Isten mondta, “Án odaadtam nektek a
fäldet. Az a tiátek.” Ás åk ott àlltak. De az emberek
elhàzasodtak, egyáb dolgok käzätt ás mindenfajta tanâtàssal ás
szertartàsokkal käzättèk, ás åk egyszeræen gyengán tutyi-
mutyin nem tudtàk, hogy merre forduljanak ás mit tegyenek.
Ez igy van. Ott jätt az Ige-prãba.

175 De Å mágis engedályt ad nektek, hogy csinàljàtok,
megengedi a ti akaratotokat, egy megengedå akaratot, tudva,
hogy^Hogy mi van a szâvetekben, Å tudja azt.

Azt mondjàtok, “Hàt Branham Testvár, án âgy ás âgy teszek.
Engem ez nem zavar. Isten megàld engem mindennap.
Ánekelek a Szellemben. Tàncolok a Szellemben. Án^” Å azt
megengedi. Menjál tovàbb. Ez igaz. De mit fogsz csinàlni?

176 “Án rävidnadràgokat viselek, ás ezt teszem. Az nem zavar
engem. Tudom, hogy az án hitem Krisztusban van, ás nem
abban, amit viselek.”

De, a Biblia azt mondja, hogy van abban valami, àm.
Làtjàtok? Mit fogsz csinàlni? Le fogsz rakni egy botrànykävet,
ahogy Bàlàm tette, az ässzes täbbi asszony elá. Mit fogsz tenni
a te fiatal lànyodnak? Lesz nektek egy csomã csavargã, ez
pontosan âgy van, egy csomã kis kifestett Jázabel. Làtjàtok?
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177 De Isten sikeressá fog tenni benneteket. “Hàt, Å megàld
engem.” Án nem kátelkedem abban. Å megàldotta Bàlàmot is.
Làtjàtok? Biztos, hogy Å meg fog. Te az Å megengedå
akaratàban jàrsz, ás nem az Å täkáletes akaratàban. Isten
nem vàltoztatja meg az Å válemányát, azárt mert Å megàld
táged.

Å megàldotta Izràelt ott kint negyven áven àt. Mit tettek
åk? Feleságeket vettek, csalàdokat neveltek, csãkoltàk a
gyermekeket, fizetták a tizedeiket, ás ott kint áltek. Ás az Isten
megàldotta åket a pusztàban, tàplàlta åket a mannàval, tovàbb
ás tovàbb. Ás mindannyiuk elveszett, mert åk soha nem
tartottàk meg az Å eredeti, megengedå^az Å eredeti
akaratàt, az Å Igáját. Az Å megengedå çtjàt vàlasztottàk.

178 Menjetek tovàbb, de emlákezzetek, hogy amikor elhagytàk
Kàdest, akkor soha nem utaztak tovàbb. Åk csupàn kärbe ás
kärbe mentek a pusztàban. Ahol åk kint lehettek volna kát
nappal azutàn, åk az âgáret fäldján lehettek volna. Åk negyven
ávig utaztak, ás mindnyàjan meghaltak Jãzsuá ás Kàleb
kivátelável, akik megmaradtak az eredeti Igán.

179 Ãh, Istenem, segâts nekènk. Isten nem vàltoztatja meg az Å
akaratàt. Å nem vàltoztatja meg a válemányát, de Å meg fog
benneteket àldani.

Biztos, Å megàldotta Bàlàmot. Ás mit tett å ott lent?
Bemocskolta az egász tàbort. Làtjàtok, meg kell hogy àlljatok
azon, amit Å mondott. Å soha nem vàltoztatta meg az Å eredeti
tervát.

180 Most figyeljátek meg a Bàlàmokat ma a szântáren, ha
megtennátek. Csak názzetek kärbe. Boldogulnak, nyelveken
szãlnak, biztos, Isten ajàndákàt nyereságre hasznàljàk, meg
minden, biztos. De beszennyezik az Isten egász gyèlekezetát az
å romlott tanâtàsukkal. Ez igy van.

Valaki azt mondta nekem, “Miárt teszed ezt? Miárt teszed
azt?”

Mondtam, “Te nem hiszed, hogy Ez az Igazsàg?”

181 “Ãh, igen. De,” mondta, “tudod mit? Ez nem a te dolgod.
Neked a betegekárt kell imàdkozni. Åk hiszik, hogy te egy
prãfáta vagy. Hàt, tanâthatnàd az asszonyokat, hogy, ás a
fárfiakat, hogy mikánt tegyák ezt, azt ás amazt.”

“Hogyan tanâthatod åket algebràra, amikor mág az ABC-
jèket sem tanuljàk meg? Ha? Ha? Hogyan tanâthatnàd nekik
azokat a dolgokat, amikor åk mág az abc-s känyvèket sem
veszik?” Làtjàtok? Vissza kell jännäd ás elkezdeni ott, ahol te
kezdted, vagy ahol eltártál ás vedd az Isten minden Szavàt.
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182 Csak figyeljátek ezt meg ma a szântáren. Amikáppen Bàlàm
behàzasâtott az Isten gyèlekezetábe egy paràznàt, behàzasâtotta
a paràznàt az Isten gyèlekezetábe, çgy ezek a hamis tanâtãk ma
megprãbàljàk megmondani neked. Åk be fogjàk hàzasâtani az
ässzes szervezetet ás azokat az embereket a Jelenásek 17. äreg
paràznàjàba. Az å Bàlàm tanâtàsuk ma kärbe jàr, ás mondjàk,
“Mi ugyanolyanok vagyunk. Mindnyàjan Keresztányek
vagyunk.” Ás papok ás pàpàk ás ami csak van, mind
megalkusznak ás ezt teszik.
183 A prádikàtor mondta; mág egy Pènkäsdi prádikàtor is, akit
ismerek, åk mindnyàjan elkezdták most adni a kerek kãsert.
Melynek jelentáse Astãret, a “hold-isten,” egy kãser ostya. Azt
mondjàk, “Zàrjàtok be a szemeteket ás vegyátek, çgy, ha ez
bàntja a lelkiismereteteket.” Zàrjàtok be a szemeteket? Egy
kerek ostya, mit jelent az? Mi egy megtärt testet veszènk, Jázus
Krisztus megtärve; nem egy kerek hold-istent, Astãretet, akit
Mària helyettesât. Ás a rãmai kãser mág mindig kerek a hold-
istenárt, istennå, nem isten. Nekènk egy megtärt kãserènk van,
biztosan. Ãh!
184 Tehàt most a Jelenásek 17. nagy paràznàja, ezek a Bàlàm
tanâtãk az å hamis tanaikkal, behàzasâtjàk a gyèlekezetet abba
a fajta ässzevisszasàgba. Figyeljátek meg, amikor ez a
vágidåben a szânvallàshoz árkezik, ás figyeljátek meg annak a
gyengeságát most. Kilencszàz ás egynáhàny kèlänbäzå
szervezet, ez egyik erre hçz, ás a màsik arra. Nincs käzättèk
egyság. Ás åk megprãbàlnak egyságet látrehozni; nem az Isten
Igájável, Isten eredeti tervável alàtàmasztva. Åk azt politika ás
szervezet àltal hozzàk be.

Isten nem vàltoztatja meg az Å válemányát. Å megmarad
käzvetlenèl az Å Igájánál. Azt mondta, “Ág ás fäld elmçlnak,
de az Án Beszádem nem mçlik el.” Ez igy van. Å megmarad az
Å eredeti Igájánál. Ãh, nekem!
185 Noha åk mág árvelnek Ellene, ugyançgy ahogy tetták, ás
csupàn^Csak egyetlen dolgot lehet tenni. Å nem fogja Azt
megvàltoztatni. Csak higgyátek. Mert mind az egek ás mind a
fäld el fognak mçlni; az Å Igáje soha nem fog kudarcot vallani.
Làtjàtok?
186 Làtjàtok, hogy hovà hàzasodtok be? Làtjàtok a politikàt ás
dolgokat, ahogyan åk megprãbàljàk a gyèlekezetet
ässzekapcsolni egy politika àltal a gyèlekezetben? Mi nem
politika àltal csatlakozunk Krisztushoz.

Mi, a Gyèlekezet Krisztushoz a Szent Szellem keresztságe
àltal csatlakozunk. Ás annak a mãdja, hogy te tudod a Szent
Szellem keresztságát az, hogy a Szellem benned azonosâtja
Istennek minden Szavàt, hogy az Igaz. Ez igy van. “Mert aki
elvesz Ebbål egy Szãt, vagy hozzàad Ehhez egy szãt, az å rásze
kivátetik az Álet Känyvábål.”
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187 De “Å sikeres,” mondod. Nem a siker àltal tudod Ezt hinni.
Nem siker àltal tudod Istent megâtálni. A vilàg jãszerencsás.
Bàlàm azàltal sikeres volt.

De testvárem ti Istent az Å Igáje àltal âtálitek meg. Å
megtartja az Igáját ás azonosâtja Azt, hogy Igaz. Tehàt
emlákezzetek baràtaim, hogy amâg ti áltek, soha ne feledjátek
ezt, hogy Isten nem vàltoztatja meg az  Å válemányát. De Å
meg fog àldani. Meg fogja engedni, hogy az Å megengedå
akaratàban jàrjatok, de nem fogja megvàltoztatni az Å
válemányát. Å nem fogja megvàltoztatni az Å tervát. Nem fogja
megvàltoztatni az Å Igáját miattatok. Nem uram.

Nektek kell megvàltozni. Nem azárt van Isten Igáje
nàlatok, hogy azt a ti tapasztalatotokhoz hozzàszablyàtok; a ti
tapasztalatotokat kell az Isten Igájáhez szabni. Làtjàtok? Ez a
mãdja annak, hogy ti^

Azt mondjàtok, “Hàt, án jã ember vagyok. Isten ezt teszi,
azt, vagy amazt.” De te megtartod az Å Igáját? “Oh, hàt,
mondom neked, ez egyszeræen nem^Nem.” Rendben van,
valami nincs rendben valahol. Isten fogja^Igen, Å sikeressá
fog tenni táged. Biztosan, Å táged^
188 A felekezetek sikeresek azokhoz, akik nem fogadjàk el! Åk
kiterjesztik a sàtraikat, a nagy, ragyogã gyèlekezeteket, ás
mindent vágig az egász orszàgban. Åk gazdagok, ás a pánz
ämlik be, a tagok jännek mindenhonnan. Hàt nem a Biblia
mondja, “Åbenne volt talàlhatã a vilàgnak a gazdagsàga, ás
mág az emberek lelkei is,” ás minden ami ebben a rági
paràznàban talàlhatã volt, aki az egász dolognak, politikànak
ás szervezetnek az anyja?
189 De Isten kis csoportja az Å Menyasszonya, az Igáre
käzpontosâtva. Tartson meg benneteket a Kedves Mennyei
Atya käzvetlenèl odarägzâtve. Soha ne mozduljatok el attãl az
Igátål.

Ti àldhattok, ti^Isten meggyãgyâthatja a betegeiteket. Å
meggyãgyâthatja a beteg gyermekeiteket. Meggyãgyâthatja a
fárjedet, feleságedet. Meggyãgyâthatja a te anyàdat, valaki
màst. Ugràlhatsz az Å Szellemáben ás tàncolhatsz fel-ás-le.

Emlákezzetek, hogy az eså esik igazra ás igazsàgtalanra
ugyançgy. De amikor a mag ott fekszik, akkor az vagy el van
rendelve, vagy nincs elrendelve. Ás ha az el van rendelve,
akkor^Ha az egy bçza, akkor annak bçzàt kell teremnie. Ha
az Isten Igáje, akkor annak Isten Igáját kell látrehoznia. Ha
nem az, hàt akkor nem az. Làtjàtok? Most màr ártitek?
190 Az Çr àldjon meg benneteket. Itt mondtam nektek, hogy
kilenc ãrakor abba fogom hagyni, ás az itt van, hçsz perc
mçlva tâz. Sokan käzèletek emberek, mág sokat kell utaznotok.
Szeretlek benneteket. Ás amiárt án âgy visszatartottalak
benneteket, az nem azárt van, mert án kegyetlen akarok lenni
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hozzàtok, hanem mert szeretlek benneteket. Ás amit án tudok,
abbãl semmit nem tartok vissza; án nektek az Igazsàgot
mondom.
191 Kint az ässzejäveteleken, ahovà án jàrok, soha nem hallotok
engem, hogy ezeket az Èzeneteket prádikàlnàm. Nem, án
megâgárem nektek, hogy idejäväk ebbe a Tabernacle-ba. Ápp itt
van, ahonnan án prádikàlom az án Èzeneteimet. Van mág
nekem hàrom vagy nágy tovàbbi itt, amit az Çr adott nekem,
megvannak nekem azokhoz az Iràshelyek, amelyeket nem
merászelnák prádikàlni sehol màshol, mint ápp itt. Itt van az,
ahonnan az Isten Igáje elindult. Ás amâg Isten nem vàltoztat, án
megmaradok ápp itt ás ápp itt teszem käzzá. Ez igaz.

Odaàt kint az ässzejäveteleken imàdkozom a betegekárt, ás
minden hasonlã; ás mellákesen mondok dolgokat egy kärèlârã
mãdon, hogy a juhok halljàk Azt. Åk tudjàk, hogy mirål van
szã. Egyábkánt az csupàn csali a horgon, làtjàtok. Án
bemutatom a jeleit_megprãbàlva megmutatni, hogy Isten
tudja a felismerásben, ás ismeri az emberek szâvát, ás teszi
ezeket a dolgokat. Ez egy evangálista ajàndák, csupàn hogy
felràzza az embereket.

Az elså dolog, tudjàtok, hogy egy szalag beesik az å
hàzukba. Az aztàn elvágzi. Ha å egy juh, akkor egyenesen
Utàna jän. Ha å egy kecske, akkor kirçgja a szalagot. A-ha.
[Ben Bryant Testvár mondja, “Ás táged is.”_Szerk.] Làtjàtok,
ez^”Ás táged is,” ez igaz, Ben. Ez, ez pontosan igaz. Ben-nek
van màr náhàny tapasztalata. Rendben van. Hàt, ez âgy van.
192 Ärèltäk, hogy az Ävái vagytok? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Boldogok vagytok? [“Àmen.”] Nagyon rágen
szoktunk ánekelni egy kis pènkäsdi áneket, mint:

Annyira boldog vagyok, hogy az Çr kihozott
engem;

Annyira boldog vagyok, hogy az Çr kihozott
engem;

Ha nem Jázus lett volna, akkor hol lennák án?
Annyira boldog vagyok, hogy az Çr kihozott

engem.
Ãh, án boldog vagyok, miãta az Çr kihozott

engem;
Boldog vagyok, miãta az Çr kihozott engem;
Ha nem Jázus lett volna, hol lennák án?
Annyira boldog vagyok, miãta az Çr kihozott

engem.
Kiàltozom, miãta az Çr kihozott engem;
Kiàltozom, miãta az Çr kihozott engem;
Ha nem Jázus lett volna, ãh, hol lennák án?
Annyira boldog vagyok, hogy az Çr kihozott

engem.
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Dicsåság! Boldogok vagytok? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] “Boldogok vagytok^” Ánekeljèk ezt.

Boldogok vagytok, hogy az Çr kihozott
benneteket?

Boldogok vagytok hogy az Çr kihozott
benneteket?

Ha nem Jázus lett volna, ãh, hol lennák án?
Annyira boldog vagyok, hogy az Çr kihozott

engem.
Hàt, án ánekelek azãta, miãta az Çr kihozott

engem;
Ánekelek azãta, miãta az Çr kihozott engem;
Ha nem Jázus lett volna, ãh, hol lennák?
Annyira boldog vagyok, hogy az Çr kihozott

engem.
Boldogok vagytok-e azárt? [A gyèlekezet mondja,

“Àmen.”_Szerk.] Akkor mi a Vilàgossàgban fogunk jàrni.
Ismeritek ezt az áneket?

Mi a Vilàgossàgban fogunk jàrni,
Az egy gyänyäræ Vilàgossàg,
Onnan jän, ahol az irgalom harmatcseppjei

fányesek;
Kärèlättènk fánylik ájjel ás nappal,
Ãh, Jázus a vilàg Vilàgossàga.

Szeretitek ezt? Ánekeljèk çjra.
Mi a Vilàgossàgban fogunk jàrni,
Az egy gyänyäræ Vilàgossàg,
Onnan jän, ahol az irgalom harmatcseppjei

fányesek;
Kärèlättènk fánylik ájjel ás nappal,
Ãh, Jázus a vilàg Vilàgossàga.

Ez napfelkelte!
Mindnyàjan ti a Vilàgossàg szentjei

hirdessátek,
Jázus a vilàg Vilàgossàga;
Igazsàg ás irgalom az Å Neváben,
Jázus a Vilàgossàg^

Most emeljèk fel a kezeinket, amikor ánekeljèk.
Ãh mi ebben a Vilàgossàgban fogunk jàrni,
Ez egy olyan gyänyäræ Vilàgossàg,
Onnan jän, ahol az irgalom harmatcseppjei

fányesek;
Kärèlättènk fánylik ájjel ás nappal,
Jázus a vilàg Vilàgossàga.

Ràzzàtok meg egymàs kezeit.
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Ãh, onnan jän, ahol az irgalom harmatcseppjei
fányesek.

Boldogok vagytok, hogy a Vilàgossàg gyermekei vagytok? A
Fiç fent van.

^kärèlättènk ájjel ás nappal,
“Kisgyermekek, szeressátek egymàst.”

^a vilàg Vilàgossàga.
Ãh, mi csak a Vilàgossàgban jàrunk, az olyan

gyänyä-^(Az Å Igájánek megnyilvànulàsa.)
Onnan jän, ahol az irgalom harmatcseppjei

fányesek,
Csak fánylik kärèlättènk ájjel ás nappal,
Ez Jázus, a vilàg Vilàgossàga.

Mindnyàjan hiszitek ezt?
Menetelènk Sionba,
A gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.
Ãh, mi menetelènk Sionba,
Gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.
Hadd utasâtsàk azok vissza az áneklást,
Akik soha nem ismerták a mi Istenènket;
De a Mennyei Kiràly gyermekei
De a Mennyei Kiràly gyermekei
Beszálják szerte az å ärämèket,
Beszálják szerte az å ärämèket.
Mert mi menetelènk^(Dicsåság!)
A gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.
Ãh, mi menetelènk Sionba,
Ãh, gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba;
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.

193 Vegyátek elå a zsebkendåiteket. Vegyátek elå a
zsebkendåtäket csak egy percre. Adjunk az Çrnak integetå
felajànlàst. Ez nem egy káve, de åk Pàl testárål vittek
zsebkendåket ás dolgokat, tudjàtok.

Ãh, menetelènk Sionba,
Ãh, gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.
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Ãh, menetelènk Sionba,
Ãh, a gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.

194 Àmen! Oh, nem árzitek ettål jãl magatokat? Áppen el
tudom kápzelni azokat az äreg szenteket rágen, mielått
bementek ott a rãmai cirkuszba, kezdtek felmenni a hegyre,
tudjàtok, felfelá a kis emelkedån, mentek befelá az oroszlànok
barlangjàba, ezt mondva:

Ãh, menetelènk Sionba,
Ebbe a gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.

Sion mezåi teremnek
Ezer szent ádeset
Mielått elárjèk a Mennyei Trãnt,
Mielått elárjèk a Mennyei Trãnt,
Vagy jàrunk az arany utcàkon,
Vagy jàrunk az arany utcàkon.

Menetelènk Sionba,
A gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ Vàrosàba.

195 Ismáteljátek utànam. Uram Istenem, [A gyèlekezet mondja,
“Uram Istenem.”_Szerk.] Ujbãl felajànlom magam Neked.
[“Ujbãl felajànlom magam Neked.”] Tisztâts meg engem
minden igazsàgtalansàgtãl. [“Tisztâts meg engem minden
igazsàgtalansàgtãl.”] Tisztâts meg engem minden kátelkedástål
a Te Igádben. [“Tisztâts meg engem minden kátelkedástål a Te
Igádben.”] Hadd legyek ettål a Hçsváttãl kezdve, [“Hadd
legyek ettål a Hçsváttãl kezdve,”] egy çj teremtmány [“egy çj
teremtmány”] Krisztus Jázusban. [“Krisztus Jázusban.”] Hadd
hordozzam a szâvemben, [“Hadd hordozzam a szâvemben,”] a
Te Igádet. [“a Te Igádet.”] Legyen Az egy Làmpàs a làbaimnak
[“Legyen Az egy Làmpàs làbaimnak”] amely Megvilàgâtja az
äsványemet. [“amely Megvilàgâtja az äsványemet.”] Innentål
kezdve, [“Innentål kezdve,”] Táged foglak kävetni. [“Táged
foglak kävetni.”] Jázus Neváben. [“Jázus Neváben.”] Àmen.
[“Àmen.”]

Menetelènk Sionba,
Ãh, a gyänyäræ, gyänyäræ Sionba;
Menetelènk felfelá Sionba,
Az Isten gyänyäræ vàrosàba.

196 Nem árzitek ettål jãl magatokat? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Çjbãl felajànlottuk magunkat, tudva, hogy
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szâvènkben megelevenedtènk a halàlbãl, álåvá lettènk. Nem
árzitek ettål magatokat jãl? [“Àmen.”] Nekem, ãh nekem.
Szeretlek benneteket elmçlhatatlan szeretettel.

Figyeljetek. “Szeressátek egymàst. Mert nem çtàlhatjàtok a
ti testváreteket, akit làttok, ás nem mondhatjàtok, hogy Istent
meg szeretitek, Akit nem làttatok.” Làtjàtok? Tehàt csak
szeressátek egymàst.

Akkor amikor szolgàltok egymàsnak, szolgàltok Istennek.
Igy van ez? “Amikánt eggyel a legkisebbek käzèl cselekedted,
akikben megelevenâtå Erå van, çgy Velem tettátek.”

“Mikor làttunk Táged szèkságben? Mikor làtogattunk meg
Táged a bärtänben? Mikor tettèk ezeket a dolgokat?”

“Amit ti velèk tettátek, azt Velem tettátek.”

197 Hàt nem csodàlatos? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Án szeretem Åt, ti is? [“Àmen.”]

198 Ãh, van mág egy ánek, amit el kell ánekelnènk, ha mág van
egy tovàbbi percetek. Ãh, hàt mi egyszeræen vesszèk azokat.
Rendben. Rendben van uram. Ãh! Vidd A Jázus Nevát
Magaddal. Ne felejtsátek el ezt baràtaim. Ánekeljèk
mindnyàjan most. Mindenki egyètt, csak egy nagy szâvvel,
vigyèk Hozzà. Kezdjèk mindazzal, ami bennènk van.

Vidd a Jázus Nevát magaddal,
Fàjdalomnak ás jajnak gyermeke;
Ärämät ás vigaszt fog adni neked,
Mindenhovà vigyed, ahovà mász.

Dràga Náv, Ãh milyen ádes!
A fäld remánye ás a Menny äräme;
Dràga Náv, Oh, milyen ádes!
A fäld remánye ás a Menny äräme.

199 Emlákezzetek most, imàdkozzatok ártem, amikor a forrã
èldäztetás szelei fçjnak, amikor az ärdägäk minden oldalrãl
kihâvnak, án emlákezni fogok rà, hogy ti imàdkoztok ártem
ájjel ás nappal, ás án imàdkozni fogok ártetek.

Àlljatok a ti jã pàsztorotok, Neville Testvár mellá, ás a
tàrsa, Capps Testvár mellá. Hallgassatok ràjuk. Åk az Álet
Igáját fogjàk tanâtani nektek. Án hiszem ezt. Ha nem hinnám,
akkor biztosan nem engednám åket ide. Biztos, hogy nem.
Hiszem, hogy åk hiszik az Èzenetet, ás annàl maradnak
legjobb ismereteik szerint, ás nekem mindkát emberben hitem
van. Maradjatok velèk. Ez a täbbi testvár kärben, ahol nekik
az ässzejäveteleik vannak, akik ma este itt àlltak, ha ti az å
szomszádsàgukban vagytok, àlljatok mellájèk. Hallottàtok,
hogy åk miárt jättek ide ma este.
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Vigyátek a Jázus Nevát magatokkal,
Mint egy pajzsot minden csapda ellen;
(figyeljátek ezt)
Amikor kâsártásek gyèlekeznek kärèlättetek,
Csak leheljátek azt a szent Nevet imàba.
Dràga Náv, dràga Náv, Ãh milyen ádes!
Ãh milyen ádes!
A remánye^

Kedves Istenem, gyãgyâtsd meg ezeket az embereket.
Imàdkozom hozzàd Atyàm, a Jázus Neváben. Add meg Uram,
kárem.

^Ãh milyen ádes!
A fäld remánye ás a Menny äräme.
Amâg talàlkozunk! amâg talàlkozunk!
Amâg talàlkozunk Jázus làbainàl;
Amâg talàlkozunk! amâg talàlkozunk!
Isten legyen veletek, amâg çjra talàlkozunk.

Hajtsuk meg most a fejènket.
[Branham Testvár elkezdi dudolni az Isten Legyen

Veletek_Szerk.] Ãh, Istenènk, lágy velènk. Segâts nekènk
Urunk.

^talàlkozunk Jázus làbainàl! (amâg
talàlkozunk!)

Amâg talàlkozunk! amâg talàlkozunk!
Isten legyen veletek, amâg çjra talàlkozunk.

200 Ez igazàn az án imàm. Amâg çjra talàlkozunk, Isten àldjon
meg benneteket! Ás most megkárem a mi dràga Neville
Testvárènket, hogy legyen szâves elbocsàjtani ezt a ragyogã
gyèlekezetet.

Isten szeret benneteket, mindnyàjatokat. Olyan hàlàs
vagyok, hogy ilyen tàrsaim vannak, mint ti mindnyàjan.
Milyen lenne az án Èzenetem, ha nem lenne nekem senki aki
Azt hiszi? Ás vannak itt emberek, ti meghalnàtok Árte, ezárt az
Èzenetárt. Isten segâtsen benneteket, mindnyàjatokat. Imàim
veletek vannak. Àldàsaim elmennek mindnyàjatokkal. Ne
felejtsátek el, hogy ti egy rász vagytok a feltàmadàsban. A
megelevenâtå Erå most bennetek van. Ez mind el van intázve.
Ti Isten gyermekei vagytok.

Hajtsuk meg a fejènket, amâg Neville Testvár elbocsàjt. Ás
Isten àldjon meg benneteket. `
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