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Ez A Nap Felkelése

` Hajtsuk meg a fejènket. Uram, amint mi ässzegyæltènk itt
ezen a ragyogã Hçsvát reggelen ás làtjuk amint a kis

règyek utat tärnek, ás a máhek berepèlnek ás elveszik az å
rászèket, ás a madarak çgy ánekelnek, mintha a szâvèk
megszakadna az ärämtål azárt, mert van egy Hçsvát. Mi
hisszèk, hogy Te feltàmasztottad Jázust a halàlbãl sok ávvel
ezelått a mai napon, ás mi ezt az emlák napot ènnepeljèk.
2 Ás hadd jäjjän mindannyiunk käzá ma egy Hçsvát. Hadd
ártsèk mint az Å szolgài az Å Igáját, hogy mi akkor az Å
käzässágáben voltunk, ás hogy most mi Vele egyètt fel vagyunk
tàmadva ás egyètt èlènk Mennyei helyeken.
3 Àldd meg a szolgàlatot itt a Tabernacle-ban, ás az
orszàgokon àt ahovà ez elmegy ezen a telefonon keresztèl.
4 Gyãgyâts meg minden beteget ás lesçjtottat. Legyen az å
szàmukra is egy Hçsvát, ás egy kivonulàs a betegságbål az
eråbe. Ás azok akik a bænäkben ás vátkekben halottak, áljenek
åk ma Krisztuson keresztèl. Ás mi dicsárènk Táged, mert mi
ezt az Å Neváben kárjèk. Àmen.
5 Ezt án bizonyosan egy csodàlatos megtiszteltetásnek válem,
hogy ma reggel çjra itt lehetek Jeffersonville, Indiana-ban
ezzel a nagy gyèlekezettel amely zsçfolàsig tele van, àllnak
minden felá kärben ás kâvèl, ás mindenfelá a helyeken. Nektek
mondom embereknek, akik telefon vonalban vagytok az egász
orszàgban, hogy itt ma egy gyänyäræ reggel van.
6 Ma reggel ät ãrakor az án kisbaràtom egy väräsbegyæ
felrepèlt az ablakomba, ás felábresztett engem. Çgy tænt,
mintha az å kis szâve megszakadna, amikor mondta, “Å
feltàmadt.” Án mindig çgy gondoltam erre a kis madàrra, mint
amely nekem egy baràtom, mert szeretem åt.
7 Amint az a legenda mondja rãla, “Egy kis barnamadàr
làtta Åt a kereszten szenvedni, ahova a bæn helyezte Åt.”
Termászetesen a kis madàrnak nem volt bæne. Neki nem azárt
a kismadàrárt kellett meghalnia. “De å odarepèlt a kereszthez,
ás megprãbàlta kihçzni a szägeket az å kis csårável, ás a begye
teljesen väräs lett.” Ás ez az ahogy án is akarom hogy az enyám
legyen, mint egy pajzs, amellyel megprãbàlom vádelmezni ezt a
Dicsåságes dolgot, amelyárt Å meghalt.
8 Felismerve azt, hogy a mi idånk itt korlàtozott, kèlänäsen
azon baràtok szàmàra, akik ezen a telefonon hallgatnak, fel
szeretnám hâvni a figyelmeteket egy_egy fánykápre, amelyet
bizonyos idåvel ezelått felvettek egy kameràval egy làtomàsrãl,
amely nekem itt a Tabernacle-ban volt, amikor elindultam
Indiana-bãl Arizona-ba; ahol nekem hát Angyallal kellett
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talàlkoznom egy piramis formàban. Nem tudva, hogy mi fog
tärtánni kásåbb amikor odamentem azt gondolva, hogy az lesz
az áletem váge, mert hogy senki nem bârnà ki azt a robbanàst;
ás án biztos vagyok benne, hogy ti mindannyian ismeritek a
tärtánetet. Ás aztàn a Sabino Canyon-ban egy ehhez hasonlã
reggelen, mialatt imàdkoztam egy kard lett a kezembe
helyezve, ás azt mondta, “Ez az Ige, ás az Ige Kardja.”
9 Kásåbb az Angyalok megjelentek çgy, ahogy meg lett
prãfátàlva. Ás ugyanabban az idåben egy nagy Fánycsoport
eltàvozott onnan ahol án àlltam, ás felemelkedett harminc
márfäld magassàgba a levegåben ás kär alakban ahogy az
Angyalok szàrnyai csinàltàk, ás felrajzolta az ágre egy
piramisnak az alakjàt az Angyaloknak ugyanolyan
ässzeàllâtàsàban, amelyek megjelentek.
10 A tudomàny elkászâtette a fánykápet egászen Mexikãtãl,
amint az az ászak-Arizonàtãl jätt, ahol a Szent Szellem
mondta, hogy án àllni fogok, “negyven márfäldrere Tucson-tãl
ászakkeletre.” Ás az felment a levegåbe, ás a Life magazin
käzzá tette a fánykápet, “Egy rejtályes valami egászen fent az
ágen abban a szfáràban, ahol nem lehet semmilyen nedvesság,
ahol nem lehetságes semminek a pàrolgàsa; harminc márfäld
magasan ás huszonhát márfäld szálesságben,” ás áppen onnan
jättek fel, ahol azok az Angyalok voltak.
11 Nos, åk megkárdezták, hogy megtudjàk. A tudomàny, az
egyikèk Tucson-ban tudni akarta annak jelentåságát, de án
nem mondtam el nekik. Ti mindnyàjan tudtàtok azt, mert elåre
elmondtam. De ez nem az å szàmukra volt; ez a ti szàmotokra
volt.
12 Ás âgy Å szãlt hozzàm ás azt mondta, “A Hát Pecsát ki lesz
nyitva. A Biblia hát titka, hátszeres titka, amely be volt zàrva a
vilàg megalapâtàsa ãta, ki lesz jelentve.” Ás mi, noha egy kis
alàzatos csoport vagyunk ässzhasonlâtva az egász vilàggal, mi
álvezzèk ezeket az àldàsokat, azoknak a titkoknak a
meghallgatàsàt. Hàzassàg, elvàlas, a kâgyã magja, ás midezek a
kèlänbäzå kárdásek teljesen ki lettek szàmunkra jelentve, nem
ember àltal, hanem Maga Isten àltal, Aki megnyitotta ezt a hát
titkot; ami a Gyèlekezet volt, hogy Az mikánt volt Krisztusban
màr a kezdetben, ás hogy Az mikánt lesz kijelentve az utolsã
napokban.
13 Ás most amint az felemelkedett, nekènk arrãl megvan a
fánykápènk a tàblàn. De azutàn nekem van egy fánykápem,
amely itt fekszik elåttem, ha megfigyelitek, ahogy a Life
magazin käzälte azt. De án kâvàncsi vagyok, hogy az án
làthatãan jelenlávå hallgatãsàgom igazàn megnázte-e màr a
fánykápet, làtjàtok, làtjàtok, azon a mãdon, ahogy azt kell.
14 Emlákeztek, hogy amikor az a làtomàs jätt, akkor án a
Jelenásek Känyvánek támàjàrãl prádikàltam, ahol a rági bâràk,
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ahol mi làttuk Jázust a Jelenásek 1-ben. Amikor elkezdtèk
megnyitni a hát Pecsátet^vagy a_vagy a Gyèlekezeti
Korokat helyesebben, käzvetlenèl a hát Pecsátek megnyitàsa
elått. Krisztus ott àllt “olyan hajjal, mint a gyapjç, fehár.” Ás
án azt ecseteltem nektek, hogy a rági angol bâràk, ás a hosszç
idåvel ezelått ált bâràk, amikor åk felmentek a bârãi szákre
hogy feleskèdjenek, akkor nekik egy legfelsåbb hatalom lett
adva. Åk egy fehár parãkàt viseltek, ahogy az volt, a fejèkän
azárt, hogy bemutassàk az å legfelsåbb meghatalmazàsukat.
15 Nos, ha ti megfordâtjàtok ilyen mãdon a fánykápet ás
rànáztek, ti valãszânæleg làtjàtok ezt a hallgatãsàgbãl, hogy ez
Krisztus. Názzátek meg az Å szemeit, amint ide náznek olyan
täkáletesen, ahogy csak lehet; viselve az ág ás fäld Legfelsåbb
Istenságánek ás Bâràjànak fehár parãkàjàt. Làtjàtok az Å
szemeit, orràt ás a szàjàt? [Gyèlekezet, “Àmen.”] Csak
fordâtsàtok meg a fánykápet abbãl az àllàsbãl, ahogy åk azt
käzälták; ilyen mãdon, ez az ahogy ennek lenni kellett. Ás
ti^Làtjàtok ezt? [“Àmen.”_Szerk.] Å a Legfelsåbb Bârã.
Nincs màs, hanemcsak Å. Ás ez çjra egy täkáletes azonosâtàs,
egy igazolàs, hogy ez az Èzenet az Igazsàg. Ez az Igazsàg. Ez
Igaz. Ás ez Åt nem egy harmadik Szemállyá teszi, hanem az
egyetlen Szemellyá!
16 A fehárrel, làtjàtok, làtjàtok a sätátet, az Å arcàt, szakàllàt,
ás szemeit. Ás figyeljátek meg, hogy Å náz^Tåle jän ez a
Fány, amely a jobb oldalon vilàgât, ahovà Å náz. Ás a kereszten
ez volt az, ahovà Å názett, jobbra, ahol Å megbocsàjtott a
bænäsnek. Az Å feltàmadàsànak Fányáben, mi mág mindig az
Å Neváben megyènk tovàbb.
17 Azt kâvànom ma reggel, hogy bàrcsak lenne annyi idå,
hogy_hogy erre a làtvànyra fordâtsam, amely a kátságnek
minden àrnyákàn tçl van, igazolva lett az elmçlt harminc, vagy
harmincät áv alatt áppen itt a gyèlekezetben; odalent a folyãtãl
kezdve, amikor ugyanez a Fány leszàllt itt Jeffersonville-ben
1933-ban, ás azokat a szavakat szãlta, hogy “Amikánt
Keresztelå Jànos azárt lett kèldve hogy elåfutàra legyen
Krisztus elså eljävetelánek, çgy a te Èzeneted elåfutàra lesz a
màsodiknak.” A vágidåben vagyunk, ás mi ezt làtjuk. Náha
csodàlkozunk azon, hogy miárt nem terjedt el ez az egász
fäldän; talàn egyszer lesz lehetåságènk elmagyaràzni ezt, ha
Isten çgy akarja.
18 Most akarnàm, hogy lapozzatok a_a ti bibliàtokba,
amikánt mi mindig hisszèk, hogy elåszär az Igánek kell jännie,
az Ige olvasàsànak. Án mindig Ezt olvastam, mert Ez^Az án
beszádeim embernek szava, ás az hibàzik; de az Isten Igáje soha
nem hibàzhat.
19 Most mi olvasni fogunk a_a Szentâràsokbãl egy rászt. Ás
mi szeretnánk ha ti elåszär a Bibliànak hàrom helyáhez
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lapoznàtok, amelyet án kivàlasztottam, hogy azokbãl olvassak.
Az egyik a Jelenásek 1. rászáben van, ás a 17. ás 18. versek; ez
az, ahol Å megjelent az “Å gyapjç fehár hajàval; ás làbai
olyanok voltak, mint az árc.” Ás azutàn án azt is akarom, hogy
vegyátek a Bibliàtokban a Rãma 8:11-et. Ma reggel án hàrom
rászt vàlasztottam arra, hogy a Szentâràsokbãl olvassak az án
mai Èzenetemhez, amit az Çr helyezett a szâvemre a
feltàmadàsra. Ás azutàn szeretnám, hogy a Màrk 16:1 ás 2.
versát is vegyátek. Ezekbål fogom megvonni az án_az án
ässzefèggáseimet.
20 Most a Jelenásek 1:18-ban olvassuk ezeket az Igáket, 17. ás
18. versek.

Ás amikor án làttam Åt, leestem a làbaihoz mint egy
halott. Ás Å ràm helyezte a jobb kezát âgy szãlva
hozzàm, Ne fálj: mert Án vagyok az elså ás az utolsã:

Án vagyok Az, Aki álek ás halott voltam; ás âme, Án
äräkká álek, Àmen; ás nàlam vannak a halàlnak ás a
pokolnak kulcsai.

21 Ás a Rãmai leválben a 8. rász 11. versáben ezt olvassuk.
De ha Annak Szelleme, Aki feltàmasztotta Jázust a

halàlbãl lakik bennetek, Å aki feltàmasztotta Krisztust
a halàlbãl meg fogja elevenâteni a ti halandã
testeiteket is az Å Szelleme àltal amely bennetek
lakozik.

22 Ás most a Màrk 16. rászáben, ez a feltàmadàs rásze, a 16.
rász 1. ás 2. verse.

Ás amikor a szombat elmçlt, Mària Magdalána, az
anyja^ás Mària a Jakab anyja, ás Salome illatos
keneteket hoztak, hogy eljäjjenek ás megkenják Åt.

Ás koràn reggel a hátnek elså napjàn a sârbolthoz
mentek napfelkeltekor.

23 Nos, az án támàm ma reggel, amelyet án támàul akarok
venni: Ez A Nap Felkeláse. Ás a táma tàrgyàul án “a
megelevenâtå Eråt” akarom felhasznàlni.
24 Nos, ti tudjàtok, talàn hallgattàtok a ràdiãt ás a kèlänbäzå
lelkászeket beszálni. Ás a mi nemes Neville Testvárènk ma
reggel szãlta az å Hçsváti támàjàt a feltàmadàsrãl. Ás án azt
gondoltam, hogy talàn egy_egy kicsit màsik äsványt
vàlasztanák nem azárt hogy kèlänbäzzek, hanem csupàn, hogy
egy kicsit täbbet tegyek hozzà szàmotokra, talàn egy màsik
szägbål. Az Iràsok, bàrmilyen szägbål veszitek az Iràsokat, Az
mindig Jázus Krisztust jelenti ki. Semmilyen mãdon nem
tudtok eltárni attãl. Ez mindig Åt jelenti ki.
25 Nos, amint a vilàg manapsàg egy_egy emlákezå
szolgàlaton, vagy legalàbbis az Egyesèlt Àllamokban a fäldnek
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ezen az oldalàn ma reggel, a gyèlekezetekben ás mindenètt,
ènneplik a legnagyobb diadal_emlákát, ami az embereknek
valaha is volt.

26 Án azt gondolom, hogy Å mint Megvàltã amikor meghalt,
vagy mint csecsemå amikor Å megszèletett, nem lehetett volna
itt, hacsak nem jätt le volna a fäldre. Ás amikor Å meghalt,
akkor Å bizonyosan jãvàtátelt tett a bæneinkárt. De mágis, sok
száp kisbaba szèletett, ás sokan voltak akik szenvedtek ás
meghaltak egy valãdi okbãl, de soha nem volt olyan, aki fel
tudta tàmasztani änmagàt çjra, eddig a napig.

27 Nos, ez a legnagyobb hát a tärtánelemben, minden idåk
legnagyobb ènnepálye, ez a Hçsvát az ahol Å bebizonyâtotta azt,
amit mondott. Egy ember mondhat dolgokat, ás az mágsem
pontosan az, amelyben alaposan lehet hinni mindaddig, amâg az
be nincs bizonyâtva, hogy Igaz. Ás amint Isten, Aki ezt mondta,
“Bizonyâts minden dolgot; (Mindent megprãbàlj_Ford.) ás
tartsd meg azt, ami jã,” Å nem csinàltatna veletek valamit, amit
Å maga nem csinàlna meg. Igy Å bebizonyâtotta, hogy Ki volt az,
aki meghalt a mi bæneinkárt.

28 Ás most ez nem csupàn egy emláknapja mindezeknek a
nagy Hçsváti viràgoknak, ás Hçsváti fejkätåknek ás rãzsaszânæ
nyulaknak, ás âgy tovàbb, amelyekbe mi belekerèltènk ás szent
ènneplásek; ami rendben van, de nem ez a valãdi dolog ezen a
mãdon.

29 Ahogy az emberek manapsàg prãbàljàk mondani, “Nekènk
làbat kellene mosnunk egyszer egy_egy ávben Csètärtäkän, ás
Pánteken pedig vennènk kellene az Çrvacsoràt,” ás mindezek a
kèlänbäzå tanâtàsok^Åk vitatkoznak hogy vajon ezen a
napon, vagy azon a napon kellene, vagy hogy egy szombat
napon kellene, vagy a hát elså napjàn; vagy^Midezek a
dolgok egyszeræen csupàn tradâciãk. Mi haszna lenne bàrminek
ezek käzèl a szàmotokra, hogy akàr volt-e Nagybäjtäd, vagy
nem volt, ha nincs benned Álet? Az csak egy megemlákezás.
Ami ellen semmi kifogàsunk nincs, de åk bizonyosan eleget
tettek a tradâciãiknak, de a få dolgot elhagytàk.

30 Sàtànt nem árdekli, hogy te mennyire vagy vallàsos, vagy
hogy mennyire van igazad a te Tanâtàsodban. Ha nálkèläzäd az
Áletet, akkor çgysem fogsz felmenni. Nem szàmât hogy
mennyire vallàsos vagy, mennyire jã vagy, vagy hogy hàny
gyèlekezethez tartoztàl vagy fogsz tartozni, az egyàltalàn nem
szàmât semmit, ha nem szèlettál çjjà.

31 Azárt ha Isten feltàmasztotta Jázust a halàlbãl, akkor Åt
egy megemlákezásárt tàmasztotta fel? Ás ez a feltàmadàsi
reggel csupàn csak egy_egy nap az ávben, vagy egy bizonyos
nap amelyet mi ènneplènk? Vagy pedig mi az Å
feltàmadàsànak rászesei vagyunk? Mit jelent az szàmomra? Mit
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jelent az a te szàmodra? Most mi hisszèk hit àltal, hogy Å
feltàmadott a halàlbãl, de annak mi käze van ánhozzàm? Az
kátezer ávvel ezelått volt.

Most hogy megtalàljam ezt a támàt!
32 Amint án fàradt voltam ás a karom fàjt az injekciãktãl,
melyeket az àpolãnå adott nekem. Mert án most a tengeren
tçlra megyek, amint ti tudjàtok egy pàr nap mçlva, ás nekènk
meg kellett kapni ezeket az oltàsokat, a fiamnak ás nekem. Ás
kolera, sàrga làz, meg minden ellen, án meglehetåsen ki voltam
merèlve, beteggá tett. Ezt pedig a Csàszàr ârja elå, hogy
megkapjuk ezeket az oltàsokat, mielått egy màsik nemzetbe
megyènk. Ás Å azt mondta, “Adjàtok meg a Csàszàrnak ami a
Csàszàrá, de azutàn adjàtok meg az Istennek, ami Istená.”
33 Ás amint án ott èltem azon tènådve, hogy mit is
mondhatnák ennek a vàrakozã hallgatãsàgnak ma reggel;
amelyárt án nagyon hàlàs vagyok, ás a fárfiakárt ás
asszonyokárt, akik letennák áletèket a vonalra azárt amit te
mondanàl. “Hogyan kellene csinàlnom? Mit kellene támàul
vennem?”
34 Ás aztàn mialatt ott èltem majdnem elaludva, az ajtãm
recsegett kint a hàz homlokzati oldalàn. Senki nem volt ott
csak án, tudomàsom szerint. Figyeltem. Egyszeræen nem
ártettem helyesen. Egy idå utàn a dolgozãszoba ajtaja, ahovà
án tanulmànyozni jàrok recsegett, ás valaki ràzta az ajtãt.
Ás_ás odamentem az ajtãhoz ás kinyitottam azt, ás
meglepetásemre egy_egy száp kicsi, sàrga hajç, kák szemæ
kislàny àllt ott, ás çgy názett ki mint egy kis Hçsváti viràg;
most itt èl ás ràm náz.
35 Àtnyçjtott nekem egy lapot. Ás az a^Persze án
feltátelezem, hogy amikor hazamegyek, akkor lesznek Hçsváti
lapok ás âgy tovàbb; de ez volt az egyetlen, minthogy elmentem
otthonrãl, amit kaptam. Ás å azt mondta, “Branham Testvár, ez
a papàtãl ás tålem van.” Biztos akart lenni abban, hogy a
“tålem” rajta van. Ás az å âzèletigyulladàssal tolãszákben èlå
apja kèldte ezt a lapot. Amikor án àtvettem azt ás
megkäszäntem a kis dràgànak, amint å megfordult ás
eltàvolodott az ajtãtãl, akkor án kinyitottam a lapot.
36 Ás ennek a lapnak az àbràja alapjàn vettem a támàmat.
Mert a lapon a Szent Màrk 16:1 ás 2 volt, napfelkelte, a nap
felkelåben volt. Azutàn án erre gondoltam, ás azutàn “a
megelevenâtás” tàrgyàt, Jázus Krisztusnak a halàlbãl valã
feltàmadàsàt vettem támàul.
37 Nos, a nap, a nap felkeláskor. Nos, volt egy idå, amikor a
vilàg teljes sätátságben volt. Alak nálkèl volt, ás kietlen volt.
Ás teljesen be volt borâtva vâzzel, ás ott hevert a sätát, komor ás
sivàr atmoszfáràban. Ás az Isten Szelleme mozgott a vizen, ás
azt mondta, “Legyen vilàgossàg.” Istennek oka volt arra, hogy
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azt tegye, mert lent a vâz alatt magok voltak, amelyeket Å
plàntàlt, ás azoknak napsètásre volt szèkságèk hogy
megelevenedjenek.

38 Ás az elså Vilàgossàg, amely valaha is adva lett a fäldän, az
Isten mondott Igáje volt. Az álå Vilàgossàg amely valaha is
árintette a fäldet az Isten mondott Igáje volt. Å azt mondta,
“Legyen vilàgossàg,” ás vilàgossàg lett. Az a sätátságet
vilàgossàggà vàltoztatta azárt, hogy ärvendezå teremtmányeket
ás áletet hozzon a fäldre. Azutàn az Isten Szelleme, amint Az
szeretettel ás egyèttárzássel mozgott azon a nagy napon, a
teremtás hajnalànak elså napjàn a fäldän; a nap felkelt ás
vágigsäpärt sugaraival, ás felszàrâtotta a vizeket a fäldrål, ás
alkotott egy atmoszfáràt odafänt. Ás annak elså idejáben
ärämät ás áletet kellett hoznia a fäldre egy mag àltal. Az egy
nagy ãra volt.

39 De ãh, az a napfelkelte semmiben nem volt olyan, mint a
Hçsvát reggelánek napfelkeltje. Ez alkalommal amikor a nap
felugrott az ágre, akkor az nagyobb napfelkeltát hozott látre
mint valaha; mert ezzel a napfelkeltável nagyobb hâr jätt, mint
a kezdetben lávå napfelkeltável. Ez a napfelkelte egy olyan hârt
hozott, hogy “Å feltàmadott! Å megelevenedett a halàlbãl,
ahogy azt Å megâgárte. Å feltàmadott a halàlbãl.”

40 Amikor az elså alkalommal felkelt a nap a Teremtásben,
akkor az egy èzenetet hozott arrãl, hogy lesz a fäldän álet,
halandã álet.

41 De ez alkalommal amikor a nap felkelt, akkor ott egy_egy
dupla napfelkelte volt; egy màsik Nap (Fiç) tàmadt fel. Ez nem
csupàn^nem csupàn n-a-p felkelte volt, hanem a F-i-ç
tàmadt fel azárt, hogy Äräkkávalã Áletet hozzon Isten minden
megâgárt Magjànak, akiket Å elåre ismeret àltal làtott a fäldän
fekèdni.

42 Amint a_a näványi álet sem álhetett análkèl ott a kezdetben,
hogy a n-a-p áletre ne hâvta volna; áppen çgy mint ma, amikor az
Isten fiai a fäldän vannak, akkor a N-a-p (F-i-ç) Vilàgossàgàra
van szèkság, hogy åket az Äräkkávalã Áletre hozza, az Å
vàlasztottjait, akiket Å a vilàg megalapâtàsa elått ismert.
Änmagàban kivàlasztotta åket a vilàg megalapâtàsa elått.

43 Ás Hçsvát reggelán, tehàt a mi testeink ebben a sàrban
fekèdtek valahol akkor, mert mi a fäld pora vagyunk. Ás a
Mennyben volt egy emlák Känyv, ás az Å tulajdonsàgai Åbenne
voltak tudva ezt, mivelhogy Istennek az a Fia feltàmadott, Ez
minden fiçt Áletre fog kelteni, akik elåre el voltak rendelve
erre a nagy idåre. Å tudta, hogy ez meglesz. Ás mennyivel
dicsåságesebb napfelkelte volt ez, mint a kezdetben akkor,
amikor elåszär hajnalodott.

Nos, errål a Hçsváti Pecsát nagy feltärásárål!
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44 Nos, ma nekènk van egy tuberkolãzis, Hçsváti pecsát. Az
emberek èzeneteket kèldenek egymàsnak, hogy tàmogassàk ezt
a nagy alapâtvànyt, vagy äsztänzást az orvosok ás az
orvostudomàny szàmàra azárt, hogy dolgozzanak valamin,
hogy kásleltessák, vagy segâtsenek a tuberkolãzis ellen. Ezek
pecsátek, amit mi egy Hçsváti pecsátnek hâvunk, amikor
èzenetet kèldènk egymàsnak. De amikor megkapjuk az
èzenetet, akkor a pecsát fel van tápve, mert a pecsát az, ami
bezàrta az èzenetet belèlre.
45 Ás most ezen a napfelkeltán az igazi Hçsváti Pecsát fel lett
tärve; ás a halàl utàni Álet titka ki lett jelentve. Azelått az idå
elått mi nem tudtuk. A vilàg sätátságben csoportosult,
kärbetapogatãzott, emberek^gyanakvàs. Elmáletek voltak az
emberek szâváben, melyeket hagyomànyok hoztak látre. Az
emberek bàlvànyokat imàdtak. Imàdtàk a napot. Imàdtak
mindenfále isteneket. Ás mindenfajta nápek, akik àllâtàsokat
tettek, åk mind a sârba mentek, ás ott maradtak a sârban.
46 De a valãdi Pecsát fel lett tärve, ás Valaki Aki egykor çgy
ált mint mi, ás meghalt ahogy mi is meg fogunk halni, de
feltàmadott a halàlbãl. Micsoda reggel! Soha hasonlã nem volt
a vilàg egász tärtánelmáben. A titok ismerttá lett, hogy Å mind
feltàmadàs, mind pedig az Álet is volt.
47 Ás Å azt mondta, amikor elåjätt azon a reggelen, “Mert Án
álek, ti is álni fogtok.” Nem csupàn Å volt a feltàmadàs
kedvezmányezettje, hanem mindazok a Magok, amelyek az
Isten nagy âgáretáben nyugodtak, szintán annak az Áletre
feltàmadàsànak rászesei lettek. Mert Å azt mondta, “Mert Án
álek, ti is álni fogtok.” Ez volt a Pecsát feltäráse. Mert Å
felelevenâtetett, çgy mindenki aki Krisztusban van fel lesz
Åvele elevenâtve.
48 Ebben a dicsåságes napfelkeltáben Isten bebizonyâtotta,
illetve igazolta az Å Igáját. Az ässzes homàly ás kátság,
amelyek az emberek elmájáben mozogtak elvátettek, mert itt
volt Å, Aki egykor ált, evett, ivott ás käzässágben volt az
emberisággel, aki azt mondta, “Hatalmam van letenni az
Áletemet; ás hatalmam van azt çjra felvenni.” Ás most Å nem
csupàn megtette azt az àllâtàst, hanem be is bizonyâtotta, hogy
az Igaz. Ãh, hogy ez milyen dicsåságes dolog!
49 Án bizonyos vagyok ma reggel, hogy mág mi akik hiszènk,
mi sem tudjuk felfogni azt, hogy ez milyen nagy dolog volt.
Azárt mert Å feltàmadott a halàlbãl, azárt màr mi is
feltàmadtunk a halàlbãl, mert Åbenne voltunk.
50 Figyeljátek meg most. Amint a homàly befedezte a fäldet,
ás a magok nem tudtak álni a n-a-p felkeláse nálkèl, ás a
homàly befedezte a fäldet. Ás most a N-a-p (F-i-ç) feltàmadott,
ás az ässzes homàly eltænt ez àltal a Vilàgossàg àltal, amint Az
szátterjedt a nemzeteken, az emberekhez çgy, hogy “Å nincs
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itt, hanem feltàmadott!” Micsoda egy_micsoda egy àllâtàs! Å
bizonyâtotta az Å Igáját. Å bizonyâtotta hogy az, hogy az igaz,
mert Å most legyåzte a halàlt, a pokolt ás a sârt.

51 Az ärdäg hàromsàgàt; a halàlt, pokolt, ás a sârt; mert Sàtàn
a halàl szerzåje, å a pokol birtokosa ás a sârá is. Ás az volt a
Sàtàn hàromsàga, melyet egy dolog okozott, ás az a halàl volt.
A halàl, mert te a sârba mász; ás ha bænäs vagy, akkor a
pokolba mász. Mind ugyanaz az egy dolog, a Sàtàn hàromsàga,
amely a halàl volt. Az tartotta az embereket fogsàgban
mindazon ávek alatt.

52 De most az Isten igaz hàromsàga, amely Egy Krisztusban
szemmellàthatãvà táve, Aki az Álet volt, ás feltärte a
Pecsáteket ás legyåzte az ellenságet, ás feltàmadt, az egyetlen
igaz ás álå Isten. “Án vagyok Å aki halott voltam, ás äräkká
álek, ás nàlam vannak a halàlnak ás pokolnak kulcsai.” Isten
Egyben, Emberrá lett, ás käzättènk lakozott, ás legyåzätt
minden ellenságet. Ás bebizonyâtotta, hogy a Sàtàn hàromsàga
le lett gyåzve, ás az Isten hàromsàga ismertetve lett, mert
egyedèl csak Istennek volt ereje visszahozni çjra az Áletet. Å
volt az Immànuel. Isten szemmellàthatãvà lett táve testben.

53 Nem csoda hogy azt àllâthatta ott a Màtá 27. rászáben, hogy
“Minden hatalom a Mennyben ás a fäldän az Án kezembe lett
adva. Elkèldelek benneteket, hogy legyetek az Án tançim az
egász vilàg szàmàra.” Å legyåzte mind a halàlt, a pokolt ás a
sârt. Å nemcsak azt tette meg; ás kijätt, diadalmaskodott a
Mennyeknek ás fäldnek minden erejável. Mindaz ami az Atya
volt, mindaz ami a Szent Szellem volt, ás mindaz ami valaha is
volt, az Åbenne volt. “Minden hatalom a Mennyen ás a fäldän
Nekem adatott.” Minden màs eråtlen. Å azt legyåzte.

54 Nos! Ás azutàn nem csupàn azt, hanem Å Igát kèldätt az Å
tanâtvànyainak, az Åbenne hâvåknek. “Ne fáljetek, mert Án
vagyok az, aki halott voltam, ás çjra álek äräkká. Ás nàlam
vannak a halàlnak ás pokolnak kulcsai; Án azokat màr
legyåztem. Täbbá ne fáljetek, mert Istennek minden elåre ás
eleve elrendelt Magja Áletre fog tárni, amikor a Vilàgossàg
szátterjed a fäldän a dicsåságes Evangáliumbãl. Minden
korban elå fogja hozni azt a termást, amelyet Isten elrendelt.”
Å feltàmadt a halàlbãl.

55 Ãh, hogy ez micsoda csodàlatos dolog, “Án álek, vagy
megelevenedtem.” A szã jelentáse, a megelevenedtem szãá, ez a
gäräg szã azt jelenti, hogy valami olyan, ami “álåvá lett táve a
halàl utàn.”

56 Mint a_a mag, amely a fäldbe kerèl ás meg kell hogy
haljon, a magnak minden egyes rásze. Annak meg kell
rothadnia, a mag ässzes rászánek. Ás az áletnek ässzes rásze,
amely a magban volt, elå kell hogy jäjjän çjra.
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57 Å “megelevenedett.” Nem csak ez. “Ás el fogom kèldeni
ugyanazt az Áletet, amely Engem megelevenâtett, azt a
Hatalmat, amely Engem kihozott a sârbãl, ás el fogom Azt
kèldeni ràtok, hogy megelevenâtsen benneteket azárt, hogy
ahol Án vagyok, ti is ott legyetek.”
58 A Lukàcs 24. rász 49. versáben. Å azt mondta, “Ime Án
elkèldäm tiràtok az Atyànak âgáretát; de maradjatok, vagyis
vàrjatok Jeruzsàlem vàrosàban addig, amâg felruhàztattok
eråvel a Magassàgbãl.” Azárt, hogy megmutassa, hogy Å abbãl
nem csupàn az ässzes hasznot hçzta ki, hanem Å azokat a
hasznokat meg is osztotta.
59 Å megvàltani jätt, vagyis Áletre hozni azokat az eleve
elrendelt Magokat, amelyeket Isten làtott a vilàg megalapâtàsa
elått ás belehelyezte az å nevèket az Áletnek Känyvábe. Ás åk
itt vannak a fäldän remányság nálkèl; Å nem csupàn azárt jätt,
hogy az Àldàs legyen, hanem hogy megossza azt az Àldàst
minden eleve elrendelt Maggal. Nos, ha a Mag nem volt a
fäldän, akkor az nem álhetett. Annak a fäldän kellett lennie, ás
csâràztatottnak is. Nem szàmât, hogy milyen hosszç ideig volt
Az a sätátságben tartva, de Az elå fog jänni, amikor a N-a-p
(F-i-ç) ràsèt. Figyeljátek meg most, hogy Å azárt jätt, hogy Azt
megossza velènk.
60 Nem csoda, hogy az Evangálium jã hâr. Maga az
Evangálium szã jelentáse “a jã hâr”. A jã hâr, mi az? Ha egy
ember meghal miártènk, akkor az egy jã hâr. Ha Krisztus
megszèletett, akkor az egy jã hâr. De soha egy hâr, soha mág
olyan hâr nem volt mint ez a hâr, hogy Å, Aki az âgáretet tette,
meg is eråsâtette az âgáretet. Azutàn, “Å äräkká ál ás Nàla
vannak a halàlnak ás a pokolnak a kulcsai, az Å kezáben.” Az
ässzes homàly fálre lett ràzva. Täbb homàly màr nem volt
làthatã, mert a Fiç felkelt a sârbãl. Nem az volt, hogy “Hàt, Å
el fog jänni, vagy eljähet.” Å màr eljätt, az Evangálium, a jã
hâr!
61 Figyeljátek meg, hogy Magànak az Evangáliumnak Èzenete
arrãl szãl, hogy bizonyâtja az embereknek azt, hogy Å
feltàmadott. “Menj ás mondd el az Án tanâtvànyaimnak hogy
feltàmadtam a halàlbãl ás talàlkozni fogok velèk, hogy ezt
megeråsâtsem nekik.” Ãh Istenem, ahogy ezekben az utolsã
napokban çjra Vilàgossàg lesz az egász fäldän! “Ás Án be
fogom bizonyâtani a tanâtvànyaimnak! Menj ás mondd el nekik,
hogy Án nem vagyok halott, ás Án nem egy hagyomàny vagyok,
hanem Án az álå Krisztus vagyok. Án talàlkozni fogok velèk.
Vidd el ezt az Èzenetet az Án tanâtvànyaimhoz, hogy Án
feltàmadtam a halàlbãl,” ez az Evangálium, a jã hâr.

Te azt mondod, “Igy van ez?”
62 A Zsidã-levál 13:8 azt mondta, “Å ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká.” Mi, az Å kedvezmányezettjei vagyunk azok,
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akiknek bizonyâtanunk kell hogy az Å Álete most bennènk van,
ennek az Áletnek a kedvezmányeit. Az Áletet, mág soha nem
áltek egy ilyen áletet; Å volt az Isten Fia. Ás Å meghalt, ás az
kizàrta azt; de amikor Å çjra feltàmadt a halàlbãl Hçsvát
reggelán, akkor mi mint az Å szolgài meg lettènk bâzva Àltala,
hogy menjènk el az egász vilàgra ás vigyèk el ezt a jã hârt
minden szemálynek, hogy Å ál. Ás hogyan tudnànk ezt csupàn
Szã àltal megtenni? Mert meg van ârva, “Az Evangálium nem
csupàn Szã àltal jätt, hanem a Szent Szellemnek ereje ás
megnyilvànulàsa àltal azárt, hogy bebizonyâtsa hogy Å ál.”
63 Most ha van egy màsik evangálium, amit Pàl beszált az
egyik csoporthoz, “Meg vagyok lepådve azon, hogy ti egy
màsik evangáliumhoz fordultatok.” Màsik persze nincs, hanem
csupàn egy szânlelt-hitæ evangálium, egy felekezeti kápzelgásre
elfordulva attãl a jã hârtål.
64 “Ás azárt mert Án álek, ti is álni fogtok. Ás Án bennetek
álek, ás azokat a cselekedeteket amelyeket Án teszek,” Jànos
14:12, “a cselekedeteket amelyeket Án teszek, azok fognak
Engem azonosâtani bennetek.” Micsoda Èzenet! Nem csoda,
hogy nekènk volt egy sätát vilàg teolãgiànk, de az estánek
ideján çjra Álet fog eljänni. Az estánek ideján lesz egy
feltàmadàs. Vilàgossàg lesz az estánek ideján.
65 Nos, annak az Èzenetnek a lányege amely el lett kèldve az
volt, hogy “Å feltàmadt a halàlbãl,” mi az Å
kedvezmányezettjei, mi akik osztozunk Åvele a feltàmadàsban,
hasznot hçzunk ebbål çgy, hogy bebizonyâtjuk a vilàgnak,
hogy Å ál. Mi ezt nem tehetjèk csupàn szavakkal. Nem
tehetjèk meg ezt embereknek valamilyen hagyomànyàval. Mi
csupàn pontosan azt tèkräzzèk, amire mutatunk.
66 Ma án attãl fálek, hogy sokan käzèlènk nem hoznak
embereket Krisztushoz. Mi åket egy gyèlekezethez, egy
elmálethez hozzuk. De nekènk åket Krisztushoz kell hozni. Å
az Egyetlen, ás az az Egyetlen, akinál az Álet van. “Akinek
megvan a Fiç, annak Álete van.”
67 Ás ha egy olyan embernek az álete lett belátek sugàrozva,
aki meghalt, akkor ti ugyanazt az áletet fogjàtok álni amit å
ált.
68 Ha egy embernek a váre egy bizonyos tipusç volt, ás ti
vennátek azt a várt az egyik emberbål ás becserálnátek annak
az egy embernek a várát egy màsikba, akkor neki teljesen
ugyanaz a tipusç váre lenne.
69 Ás ha a bennetek lávå szellem halottnak van szàmâtva, ás ti
azzal az Álettel vagytok felkenve, amely Krisztusban volt, az
rajtatok van! Rãma 8:11 mondta, “Ha az a Szellem, amely
feltàmasztotta Krisztust a halàlbãl bennetek lakozik, akkor Az
meg fogja elevenâteni a ti halandã testeteket is,” ugyanaz az
Álet, ugyanaz az erå, ugyanazok a kedvezmányek, amelyek
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Neki voltak itt a fäldän Istentål. Å megvàltott benneteket, egy
Magot, akit Isten elåre ismert, akiknek nevei be lettek táve a
Bàràny Áletánek Känyvábe a vilàg megalapâtàsa elått.
70 Ás az a feltàmadàs Evangáliumi Vilàgossàga az Ige
megeråsâtáse! Honnan tudtuk, hogy Å volt a Krisztus? Onnan,
hogy Å bebizonyâtotta azt amirål beszált. Hogyan fogom
megtudni az ãra Èzenetát? Isten bizonyâtja azt, amit Å
megâgárt, ás Å arrãl beszál. Ez az azonosâtàs, hogy mi
kedvezmányezettek vagyunk Åvele a feltàmadàsban. Å
bebizonyâtja azt, amirål beszált.
71 Amit Å megâgárt, hogy Krisztusban megteszi, azt Å
bebizonyâtotta a feltàmadàsban. Amit Å megâgárt a Mãzes
napjaiban, azt Å bebizonyâtotta. Amit Å megâgárt az Ánãk
napjaiban, azt Å bebizonyâtotta. Az apostolok minden
napjaiban Å azt bizonyâtotta.
72 Most ezekben a napokban Å bizonyâtja azt amit mondott,
mert åk annak a Magnak a rászei, amelyek az Álet Känyváben
voltak kápviselve, amelyekárt Å eljätt, hogy visszavàltsa åket
çjra Istennek. Ãh, micsoda Èzenet!
73 Hçsvát reggelán nem csak hogy Å tàmadott fell, hanem az
Å kedvezmányezettjei is feltàmadtak Vele. Å^Åk
Krisztusban voltak az Å megfeszâtásekor. Åk Benne voltak az
Å feltàmadàsakor. Mi az Å kedvezmányezettjei vagyunk
megelevenedve, miutàn halottak voltunk a sätátságben.
74 A hitetlenság megsätátedett vilàga, ahova a gyèlekezetek ás
a felekezetek, ás âgy tovàbb, kihçztak bennènket. Ás van
valami bennènk, ami âgy kiàlt, “Ãh, mi akarjuk Istent!
Áhezènk ás szomjazunk Isten utàn.” Csatlakoztunk a
Metodistàkhoz, Baptistàkhoz, a Pènkäsdiekhez,
Presbiteriànusokhoz meg a täbbiekhez, ás mág mindig rossz
volt valami, mi Azt mág egyszeræen nem tudtuk megtalàlni. Ás
hirtelen, mialatt a sätátságben tapogatãztunk, a nagy
feltàmadàs eljätt hozzànk az Isten megâgárt Igájánek
megnyilvàhulàsàban.
75 Amikánt Å volt az Isten megâgárt Igájánek
megnyilvànulàsa. “Án nem hagyom az Å lelkát a pokolban, ás
azt sem engedem meg, hogy az Án Szentem rothadàst làsson.”
Å szemmellàthatãvà tette Azt, Isten minden Szavàt, amely
Neki meg lett âgárve. Å azt bebizonyâtotta, amikor feltàmadt
Hçsvát reggelán.
76 Most azok, akik egykor a sätátságben tapogatãztak ás
szeretták volna tudni, hogy làbat mossanak-e ezen a napon,
vagy megtartsanak-e egy bizonyos napot, vagy
megcselekedjenek-e bizonyos szabàlyokat, de mindazok a
dolgok elmçltak. Mert ott volt egy dicsåságes feltàmadàs,
amely tänkre tett minden ember kászâtette dolgokat, amit az
ember valaha is tett, ás minden ember kászâtette okoskodàst.
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77 Addig az ideig mág soha nem volt egy olyan ember, aki le
tudta tenni az áletát ás azt çjra fel tudta venni. Å lerontotta az
å tudomànyos bizonyâtákaikat azzal, hogy çjra feltàmadt.

78 Amikor åk azt mondjàk, hogy “Jázus Krisztus nem ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká,” ás hogy “Az Å Ereje nem
ugyanaz,” ás hogy “Az Å Evangáliuma nem ugyanaz,” amikor
pedig a Biblia azt mondja, hogy Az ugyanaz! Isten lerontott
minden felekezetet, minden tantátelt, ás tovàbb haladt az Å
Szent Szellemável, amint azt Å megâgárte ás bebizonyâtotta
nekènk, hogy Å ál.

79 Mi az Å feltàmadàsànak kedvezmányezettjei vagyunk
megelevenedve miutàn halottak voltunk a vilàgban, bænäkben
ás vátságekben. “Å megelevenâtett egyètt Åvele, feltàmasztott
Vele, ás most Mennyei helyeken èlènk Krisztus Jázusban.” Å
hozza^

80 Az Å Szelleme elhozza az Å ugyanazon Áletát çjra a fäldre.
“Ha az Isten Szelleme, amely feltàmasztotta Krisztust” a
testet, a felkent testet; ha Isten Szelleme felkente azt a testet
olyan mãdon, hogy amikor az a Mag belehullott a fäldbe, akkor
Å egyszeræen nem hagyta Åt ott nyugodni. Nem.
Megelevenâtette Åt ás feltàmasztotta. “Ugyanaz a Szellem,”
ugyanazon cselekedetek àltal, ugyanazon Erå àltal, ás
ugyanazon jelek àltal, “ha bennetek van, akkor Az benneteket
is feltàmaszt.”

81 Szeretnák itt szàmotokra egy kis Iràshelyet felovasni.
Szeretnám, ha odalapoznàtok egy màsik Iràshelyre, amelyet itt
feljegyeztem. Ez segâthet nektek egy kicsit. Ez a III. Mãzes
Känyváben talàlhatã, a 23. rász 9. versátål a 11-ig. Figyeljátek
nagyon. A tärványben, a Lávita tärványben, Isten szãlt
Mãzeshez. Figyeljátek. Mindezek a dolgok most jelkápek, ás mi
most megàllunk itt egy pàr pillanatra, hogy belemenjènk ebbe
a jelkápbe.

Ás az ÇR szãlt Mãzeshez, ezt mondva,

Szãlj az Izràel gyermekeinek, ás mondd meg nekik,
Amikor ti^bementek arra a fäldre, amelyet án
náktek adok,^

82 “Arra a helyre, abba pozâciãba, amelyet Án adtam nektek.
Most te szãlj az Izràel gyermekeinek, hogy amikor ti elárkeztek
erre a bizonyos helyre, amelyet Án megâgártem nektek hogy
benneteket odaviszlek, amikor ti bejuttok erre a fäldre.” Most
itt a termászetest beszáli, ás a szellemit jelkápezi.

^ás le fogjàtok aratni annak a termását (ti
megkaptàtok azt, amirål án nektek beszáltem), akkor
ti hozzàtok el a termásetek zsengájánek káváját a
papnak:
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Ás å meg fogja lengetni a kávát az ÇR elått azárt,
hogy az szàmotokra el legyen fogadva: a szombat utàni
napon lengesse azt a pap.

83 Ha bàrmely szent szertartàs lenne, akkor annak a szombat
napon kell jännie, amely a hát hetedik napja volt, ami a
szombat. De ászrevettátek ebben a megemlákezásben, hogy azt
a hát elså napjàn kellett meglengetni?
84 “A kávát, amely a ti magatoknak a zsengáje volt amit
elvetettetek, amikor az felnå ás megárik, akkor vàgjàtok le azt
a kávát ás vigyátek oda a papnak. Ás å vegye azt ás lengesse
meg az Çr elått a ti elfogadàsotokárt, hogy ti el vagytok
fogadva. Ti eljättetek a kávátekkel, ás neki azt meg kell
lengetnie az Çr elått, a^”
85 Nem a szabbat napjàn, a hetediken; hanem az elså napon,
amelyet mi vasàrnapnak hâvunk, V-a-s-à-r-n-a-p. [A Nap
napja_Fordâtã]
86 Persze ez egy_egy rãmai szã, amelyet åk a nap napjànak
hâvtak, a nap istenárt. De hogy ez mennyire megvàltozott!
87 Az màr täbbá nem n-a-p. Hanem ez a F-i-ç n-a-p, a Fiç
napja, ez a bçzànak a magja (Az Elså Istentål aki feltàmadt a
halàlbãl) amit meg kell lengetni a gyèlekezet felett, mert mi
vagyunk, az Å Magja; ás ezek az elsåk a Magbãl, azok käzèl
akik elaludtak, meglengetve a hát elså napjàn. Vasàrnap Å
feltàmadt. Viszonlàtàst intett ás felemelkedett a Magassàgba az
emberek jelenlátáben.
88 Figyeljátek meg, hogy Az volt Isten Bçzàjànak elså magja,
Aki feltàmadt a halàlbãl, Isten elså bçza Magja. Isten
megelevenâtå Ereje àltal, Isten megelevenâtette az Å áletát,
feltàmasztotta Åt a halàlbãl, ás Å volt azoknak az elså zsengáje
akik aludtak, az Elså zsenge. Å volt a Káve.
89 Ez az, amiárt nekik meg kellett lengetnièk a kávát, mert az
volt az elså, amely árettságre jätt. Ás az meg lett lengetve, mint
Istennek valã hàlaadàs emláke, azzal a hittel, hogy a täbbi is
jänni fog. Az egy jel volt.
90 Ás ma azárt, mert Å volt az Isten elså Fia, aki a teljes
árettságre jutott, hogy Istenben legyen, Å fel lett tápve a fäldrål
ás meg lett lengetve az emberek felett. Ãh, micsoda egy
dicsåságes lecke! A megelevenâtå Erå àltal, az Elså! Noha Å_Å
jelkápezve volt; ás sok alkalommal, amint azt kásåbb làtni
fogjuk, hogy Å jelkápezve volt. De ez valãban Elså zsengáje
volt azoknak, akik aludtak. Å meg lett lengetve a megâgárt Mag
felett, amelynek az Álet âgárve lett.
91 Å meg lett lengetve Pènkäsd Napjàn, “amikor a Mennybål
olyan hang jätt, mint egy lengå, hatalmasan zçgã szál,” ás az
lengett az emberek felett, a pènkäsdi emberek felett, akik ott
fent voltak Pènkäsdkor, vàrva az eljävendå Àldàsra.
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92 Ás hogy çjra meg legyen lengetve, mi felismerjèk az utolsã
napokban, a Lukàcs 17:30 szerint, çjra a Fiç napjàn, “azon a
napon, amelyen az embernek F-i-a ki lesz jelentve,” illetve çjra
meg lesz lengetve a náp fälätt.
93 Nos, Ki az az embernek Fia? “Kezdetben volt az Ige, ás az
Ige Istennál volt, ás az Ige Isten volt. Ás az Ige testtá lett, ás
käzättènk lakozott.” Ás ha mindaz a tanâtàs, amely nekènk
van ás az Isten Igájánek a megeråsâtáse; az Isten Igáje àltal,
jelek ás csodàk àltal, amelyeket ma làtunk, hogy a Lukàcs
Känyváben itt_itt amelyrål áppen idáztènk, illetve a_a
Lukàcs 17. rászánek 30. verse; ás a Malakiàs 4, ás a kèlänbäzå
Iràshelyek, amelyeket mi ismerènk, hogy az az Ige çjra meg
van lengetve az emberek fälätt, hogy az emberek hagyomànyai
halottak, ás Istennek a Fia çjra ál käzättènk a Szent Szellem
keresztságável, ás Áletet ad nekènk.
94 Amikánt Krisztus volt az Elså hogy feltàmadjon az ässzes
prãfátàk käzèl, ás âgy tovàbb; noha sok helyen volt jelkápezve,
Å volt azoknak az Elså zsengáje, akik aludtak. Ás a
Menyasszony, amely Krisztusbãl jän, kijän a gyèlekezetbål,
kell hogy legyen egy Káve meglengetve çjra az utolsã
napokban. Ãh nekem!
95 A káve meglengetáse! Mi volt a káve? Az elså, amely
árettságre jutott, az elså, amely bizonyâtotta hogy bçza volt,
amely bizonyâtotta hogy az egy káve volt.
96 Hallelujah! Biztos vagyok benne, hogy làtjàtok mirål
beszálek. Az meg lett lengetve a náp felett. Ás az elså
alkalommal elå fog jänni akkor, amikor a Menyasszony kora
lesz, egy feltàmadàsul a sätát felekezetiesságbål lesz egy Èzenet,
amit az Ige teljes árettságe çjra visszavàltozott Annak teljes
erejáre, ás meg lett lengetve az emberek felett ugyanazokkal a
jelekkel ás csodàkkal, melyeket Å akkor tett ott.
97 “Mert Án álek, ti is álni fogtok,” szãlt az Å Feleságáhez.
“Mert Án álek, ti is álni fogtok.” Micsoda egy feltàmadàs volt
az! Ás micsoda egy feltàmadàs ez, hogy megelevenedtènk a
halàlbãl, “álåvá táve Krisztus Jázusban,” Isten megelevenâtå
Ereje àltal.
98 Å meg lett lengetve nekik. Az Ige, ami Å volt, vissza lett
lengetve nekik a Pènkäsd napjàn, az Ige szemmellàthatã lett.
Nos, ás amint án mondom, Annak çjra meg kell lengettetnie az
utolsã napokban. Nos, páldàul^
99 Te azt mondod, “Hàt most, vàrj egy percet Branham
Testvár. Án ismerek egy gyèlekezetet, amely^” Hàt án is
ismerek. Làtjàtok?
100 De most páldàul, mi van ha_ha mi visszamennánk ma
dálutàn Tucson-ba most, ás mindegyikènknek lenne egy^mi
egy nagy_egy nagy, vadonatçj Cadillac-ban mennánk? Ás az
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ässzes èlás szarvasbårbål lenne, a legfinomabb bårbål, amely
finom ás jã benne èlni; ás a padlãzata plèss borâtàsç lenne; ás a
kormànykerák nikkel bevonatç lenne, ás gyámànt kävekkel
kirakva; ás a motor mæszakilag meg lenne vizsgàlva, hogy
pontosan a megfeleå motor; ás a kerekeknek^mindegyiknek
a csapàgyai jãl megzsârozva; ás a gumikäpenyek mind defekt
ellenàllãk ás kipukkadàs mentesek lennánek; ás minden
tudomànyosan meg lett volna vizsgàlva.
101 Azok le lettek tolva az ässzeszerelå szalagrãl, mindkettå, ás
mind a kettå fel lett tältve benzinnel. Az a hajtãerå, a benzin,
mert abban van az oktàn. De most amikor te meg akarod åket
indâtani, noha mind a kettå hasonlãan náz ki, de az egyiknek
nincs szikràja, semmi tæzerå.
102 “Hàt,” mondod, “az erå a benzinben van, Branham
Testvár.” De engem nem árdekel, hogy mennyi erå van a
benzinben; ha nincs ott egy szikra, hogy azt az eråt
szemmellàthatãvà tegye, ha csak nincs ott egy erå, hogy az
megeråsâtse azt, hogy az benzin, akkor az lehet akàr vâz is.
Amâg^
103 Nem szàmât hogy hàny teolãgus àllâtja, hogy milyen jãl van
felápâtve a gyèlekezeted, hogy mennyi iskolàzottsàgod van,
hogy mennyire hasonlã a Bibliàval; mindaddig amâg a Káve
meg nincs lengetve, amâg a Szent Szellem el nem jän a
szemályre, hogy megelevenâtse az Igát! A benzin az Igát
jelkápezi. Az az Igazsàg; de a Szellem nálkèl Az nem mozdul.
104 Tçl sok hangsçlyt fektettènk a Mechanikàra ás semmit a
Dinamikàra. Szèkság van Isten dinamikus Erejáre, Jázus
Krisztus feltàmadàsi Erejáre a Gyèlekezeten azárt, hogy
szemmellàthatãvà tegye ás beteljesâtse azt, hogy Ez benzin. Ez
lehetne egy benzines kannàban is; ás lehet hogy mágis vâz,
làtjàtok. De annak az egyetlen bizonyâtáka, tedd ezt az Áletet
abba, ás akkor Az bizonyâtani fogja hogy vajon benzin-e vagy
sem.
105 Ás amikor megprãbàlod beletenni a Szent Szellemet egy
felekezetbe, akkor az annyit ár, mintha megprãbàlnàd^
Kaphatsz egy sercegást; tänkre fogod tenni a motorodat, mert
teljesen elszenesedik.
106 De ãh, án annyira ärèläk azárt, hogy van egy tâzezer
oktànos Erå, az Isten Igáje ás a Szent Szellem, hogy Azt
begyçjtsa, ás feltàmassza az Isten Ereját egy ember áletáben,
vagy egy asszony áletáben, vagy egy gyèlekezet áletáben. Az
letolta a Cadillac-et odaàt az çton, a Szent Szellem dinamikus
Ereje alatt, amely visszajätt ás meg lett lengetve az emberek
felett Pènkäsd Napjàn, amely Åt ugyanazzà tette tegnap, ma,
ás mindäräkká.
107 Ott volt az elså Káve, aki az ässzes prãfátàbãl feljätt, aki az
Istennek a Fia, az ässzes prãfátàk Kiràlya.
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108 Voltak gyèlekezetek, gyèlekezetek, menyasszonyok,
menyasszonyok, gyèlekezetek, menyasszonyok, menyasszonyok.

109 De el kellett hogy jäjjän Egy! Hallelujah! [Branham
Testvár kátszer ässzecsapja a kezát_Szerk.] El kell hogy jäjjän
egy valãdi Menyasszony! El kell hogy jäjjän Egy, akinál nem
csupàn a Mechanika van, hanem Annak a Dinamikàja is, amely
a Gyèlekezetet álåvá teszi, ás amely az Å feltàmadàsànak
Erejáben mozog. Amâg el nem árkezènk ahhoz a helyhez, amâg
meg nem talàljuk azt a helyet, addig mi haszna van annak, ha a
kerákagyat fányesâtjèk. Mi haszna van annak, ha
kikozmetikàzzuk, vagy kifányesâtjèk, amikor nincs benne
Dinamika? Nem szàmât hogy a Mechanika mennyire bizonyul
helyesnek, de kell hozzà egy Dinamika, hogy Az mækädjän.

110 Ez az amit Å bizonyâtott! Hallelujah! Ez az amit Hçsvát
bizonyâtott. [Branham Testvár täbbszär kopog a
szãszáken_Szerk.] Å nem csupàn az Ige volt, hanem Å Maga
volt az Isten, a Dinamika az Igáben. Ez ràzta Áletre Jázus
Krisztus testát (amely hideg, merev ás halott volt a sârban) ás
feltàmasztotta çjra, ás a kävet elgärdâtette. “Án vagyok Az, aki
halott voltam,” annyira halott volt, amâg a nap is azt mondta
hogy Å halott, ás a hold is azt mondta hogy Å halott, ás a
csillagok is azt mondtàk hogy Å halott. Az egász termászet azt
mondta, hogy Å halott. Ás most az egász vilàgnak fel kellett
ismernie hogy Å çjra ál. Å nem csupàn a Mechanika, az Isten
Igáje volt, hanem Å volt a Dinamika hogy Azt bizonyâtsa.

111 Ás amint Å, mivel Å a Vålegány, ezárt a Menyasszonynak
meg kell jelennie, mert Az Neki rásze. Ás Az csak az ässzes
kinyilatkoztatàs beteljesedásánek a szemmellàthatãsàga lehet,
melyeket a täbbiek szãltak a Menyasszonyrãl; csak azt tudja
szemmellàthatãvà tenni. Ha az valami olyat tesz ami
kèlänbäzik a Vålegánytål, akkor az nem a Menyasszony. Mert
Å a Vålegány hçsàbãl hçs, ás az Å csontjàbãl csont; Álet az Å
Áletábål, Erå az Å Erejábål! A Menyasszony a Vålegány!
Amikáppen a fárfi ás az asszony egyek, ás az asszony az å
oldalàbãl lett kiváve; çgy a Menyasszony vette az Å Szellemát,
az asszonyi Szellemet a Vålegánytål. A hçst az Å oldalàbãl, ás
megalkotta mind a Mechanikàt ás a Dinamikàt, a Feleságet. Az
Å Szellemát ás az Å testát, ás azt ässzetette ás Mechanikàt ás
Dinamikàt alkotott. Amâg a gyèlekezet vagy az emberek^

112 Mindezek a Hçsváti nyuszik, ás ceremãniàk, ás a nagy
gyèlekezetek, ás cicomàk kurdacot fognak vallani ás elmçlnak.

113 Amâg a Gyèlekezet nem vàlik mind Dinamikàvà mind
pedig Mechanikàvà; ás az Isten Szelleme amely Åt mozgatta,
hogy azokat a dolgokat tegye, amelyeket Å tett! Ha Å tizenhat
hengert hajtott, akkor a Menyasszony is azt fogja. Àmen! Mert
Å azt mondta a Jànos 14:12-ben, “Aki hisz Ánbennem, az is meg
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fogja tenni azokat a cselekedeteket, amelyeket Án teszek. Án
megbâzom åt az Án Dinamikàmmal az å Mechanikàjàban çgy,
hogy a vilàg nem fog tudni annak ellenàllni; ás Án fel fogom åt
tàmasztani az utolsã napon.” Ez a Hçsváti Èzenet, a Dinamika
ás a Mechanika egyètt! A Mechanika a Dinamika nálkèl nem
jã; sem a Dinamika a Mechanika nálkèl.

114 Te sikâthatsz ás kiabàlhatsz, fel-ás-le ugràlhatsz, mindent
amit akarsz, ás ha megtagadod ezt az Igát, akkor annak semmi
haszna nem lesz. Te csupàn kurblizod kärbe a_a dugattyçt^
Odaviszed a szikràt hogy gyçjtson, de nincs benzin ami làngra
lobbanjon.

115 Csak akkor fog mækädni, ha azok ässzetalàlkoznak. Àmen!
Tehàt az egyik mozdulatlanul èl, ás a Màsik fel fog menni. Ez
az egyetlen dolog ami lesz. Mágis az mindkettå hasonlãan
názhet ki, mindkettå àllâthatja hogy gyèlekezet, mindkettå
àllâtja hogy Menyasszony. De az Egyiknek van Mechanikàja ás
Dinamikàja, Az megvalãsâtja azt, amirål Å mondta hogy az
Igaz.

116 Az egyszeræen nem fog mozogni, nem szàmât hogy
mennyire jã a Mechanika, mindaddig amâg a Dinamika el nem
jän. Amikor a Dinamika eljän, akkor a Tæz fellobban, hogy
kapcsolatba lápjen a benzinben lávå oktànnal. Ás amikor Az
robban, akkor az gyulladàst okoz, ás az a gyulladàs mækädtet
minden mozgàst, minden mozdulatot, mert Å ugyanaz tegnap,
ma ás mindäräkká. Ez a feltàmadàs. Ez Istennek a valãdi Ereje,
a Mechanika a Dinamikàval. Figyeljátek meg, hogy “A Szellem
az, amely megelevenât.” Ez a_ez a Szikra, amely gyçjt. Nem a
benzin az amely gyçjt; a Szikra az, ami meggyçjtja a benzint.
Làtjàtok?

117 “Nem tehettek semmit Nálkèlem; de Velem mindent
megtehettek.” Amint Å az Ige, Az az álå Atya. “Amint az Atya
Engem kèldätt, Án çgy kèldelek benneteket. Amint az Atya
meggyçjtott Engem ás beletält Engem mindenbe, Án csak azt
teszem, ami kedves Istennek. Nos, amint Å Engem kèldätt, Án
çgy kèldelek benneteket ugyanazzal a Mechanikàval, ás
ugyanarra a Dinamikàra van szèkság, hogy Azt mækädtesse. Ás
ezek a jelek fogjàk kävetni azokat, akik àllâtjàk hogy megvan
nekik a Mechanika. A Dinamika el foglalja az Å helyát.”

118 Pàl azt mondta, “Az Evangálium nem csak Beszádben jätt
hozzànk,” nem csak benzinen keresztèl, “hanem Szikràn
keresztèl is,” hogy Azt mækädtesse. Ime tessák. Az ezen a
mãdon jätt hozzànk.

119 Ez ugyanaz a Szellem, amely Åt feltàmasztotta, amely
megelevenâtette az igaz hâvåt az Äräkkávalã Áletre. Most
emlákezzetek, hogy potenciàlisan^Most figyeljetek, amint
tçllápjèk az idånket. Figyeljátek meg, “ugyanaz a Szellem,”
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nos, a Rãma 8:1. Most csak olvassuk el çjra a Rãma 8:1-ben, ás
meg fogjuk làtni, hogy mit mond ez. Rendben van. Ás nem a
Rãma^Akarom mondani a 8:11, bocsànatot kárek.

120 A Rãma 8:11-ben, “De ha^” Itt van a probláma. Itt van az
Å fogàsa.

De ha Annak a Szelleme (Isten, a Szent Szellem,)
amely feltàmasztotta Jázust a halàlbãl, bennetek
lakozik,^

121 Nos, âme itt van, “Ha a Vålegány Szelleme a
Menyasszonyban lakozik!”

122 Amikor Isten megalkotta az Å elså vålegányát, Å elåszär a
vålegányt alkotta meg, ás å mind fárfi, mind pedig asszony is
volt szellemben; megformàlta åt a fäld poràbãl azárt, hogy
anyaggà tegye. Ás figyeljátek meg, hogy amikor Å megalkotta
Ávàt Àdàmbãl, akkor Å nem egy màsik darab agyagot vett,
hanem ugyanabbãl az agyagdarabbãl vett; ugyanaz az Ige,
mert Àdàm a mondott Ige volt. Làtjàtok? Belåle vett ki, ás
azutàn vette a^Neki fárfiçi ás asszonyi szelleme volt. Ás
azutàn Å elvette Àdàmbãl az asszonyi szellemet, ás
belehelyezte azt Ávàba; âgy az mág mindig rásze Àdàm
szellemánek, az Àdàm hçsa. Azutàn Àdàm szelleme volt az a
dinamika, amely megelevenâtette az å testánek mechanikàjàt.

123 Tehàt a Menyasszonynak elåszär az Å testábål valã testnek
kell lennie, ás csontjàbãl valã csontnak. Akkor mikánt vàlik ez
a halandã test az Å testtává? Egy percen belèl rà fogunk tárni,
làtjàtok. Hogy van az csinàlva? Hogyan? Mi ez a nagy
àtalakâtàs? Figyeljátek meg.

Most ha Annak a Szelleme (Istená) Aki
feltàmasztotta Jázust a halàlbãl bennetek lakozik,
akkor Å Aki feltàmasztotta Krisztust a halàlbãl, meg
fogja elevenâteni a ti halandã testeteket is az Å
Szelleme àltal, amely bennetek lakozik.

124 Ãh nekem! Az eleve Elrendeltek, persze, mint a Mag, amely
fäldän fekèdtek akikben Álet volt. Sokan käzèlèk halottak
voltak; åk csak rothadt magok voltak; a vizek ás màs dolgok
kiágetták åket. De tudjàtok, ott fekèdtek màr a Magok kászen
az áletre. Isten tudta, hogy Az ott fekèdt.

125 Nos, az eleve elrendeltek az elsåk, akik megelevenedtek a
Szent Szellem àltal, mert a Szent Szellem azárt jän, hogy az
Äváit igányelje. Nos, ez most mály, ás legyetek bizonyosak,
hogy ezt jãl megragadtàtok.

126 Nos, amikánt a nap nem azárt lett elkèldve a fäldre hogy
käveket hozzon áletre, amely szintán fäld volt, nem azárt volt
hogy az ässzes fäldet áletre keltse, hanem azárt, hogy a fäld
ama rászát keltse áletre, amely egy áletet fedett kärèl.
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127 Nem minden ember fogja Krisztust elfogadni. Ãh, nem.
Hanem azok, a fäldnek ama rásze, amely kärbefedi Istennek
elåre elrendelt Áletát, ezek Azok, akiket Å eljätt hogy
megelevenâtsen. Åk Azok.
128 Nos, az, az a fäld ott fekædne a napon ás azt mondanà,
“Ãh, ez az äreg nap annyira forrã!” A szikla azt mondja “Ez az
äreg nap annyira forrã!” De az a kis mag azt mondta, “Ez az
amit án keresek,” ás kezdett elåtärni az áletre. Ez
megelevenâtette a fäldnek azt a rászát. Mert a nap nem azárt
lett kèldve, hogy a sziklàt elevenâtse meg, nem azárt hogy a
fäldet elevenâtse meg, hanem hogy a mag áletát elevenâtse meg.
129 Nos, a Szent Szellem most eljän. Persze Az nem azárt lett
elkèldve^Miárt nem fogadja be Azt minden ember? Mert Az
nem nekik lett kèldve.
130 Egy fickã azt mondta nekem, “Án nem hiszek. Engem nem
árdekel, hogy te mit mondsz. Ha te fel tudnàd tàmasztani a
halottat, vagy bàrmit, ás beteget tudnàl gyãgyâtani; ás Azt
bàrhogy bebizonyâtani; án mág mindig nem hiszem Azt.”
131 Án ezt mondtam, “Persze hogy nem. Te egy hitetlen vagy.
Ez szàmodra semmit nem jelent. Ez mág csak nem is neked lett
kèldve. Ez azoknak lett kèldve, akik hinni fogjàk.”
132 Az Èzenet a hâvånek szãl. Azok szàmàra, akik elvesznek Ez
bolondsàg; de azok szàmàra akik Krisztusban vannak, ás rászei
annak a Magnak, Ez Álet.
133 Az án nyers kis tärtánetem arrãl a parasztrãl, aki alà tette a
tojàst, vagyis a sastojàst a tyçk alà. Làtjàtok? Az a kis sas
teljesen, å egy_å egy furcsa kinázetæ kis teremtmány volt.
Amikor ez a paraszt azt a dolgot tette amit tett, hogy betette
ezt a sastojàst a tyçk alà. Ás az kikältätt egy furcsa kinázetæ
csirkát, ás az egy_az egy furcsa kis fickã volt. Nem çgy názett
ki mint azok. Tollai nem olyanok voltak mint azoká, ás å_å
egyszeræen^Å egy furcsa kis fickã volt. Ás az ässzes täbbi
csirke felismerte, hogy å egy furcsa szerzet. Ás a tyçk
kärbejàrt^
134 Å mág azt az átelt sem szerette, amellyel a tyçk åt tàplàlta.
Neki egyszeræen nem tetszett a baromfi udvarban valã
kapirgàlàs. Neki, neki ahhoz semmi käze nem volt. Igy å
csodàlkozott, hogy miárt kellett neki mágis ilyen furcsànak
lennie. Làtjàtok? Ás å soha sem âzlelt bàrmit sem amit^Å ápp
csak annyit evett, ami áletben tartotta åt, mert neki nem âzlett
annak az âze, làtjàtok. Mert å nem egy csirke volt, kezdjèk
azon. Làtjàtok?
135 Ás a_a tyçk kotkodàcsol ás tudjàtok, “A csodàk napjai
màr elmçltak. Olyan dolog nincs. Csatlakozz a gyèlekezethez.”
A kis fickãnak ez egyszeræen nem jãl csengett. Igy å kärbe
kävette a tyçkot, amâg egy napon az å mamàja^
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136 Az äreg sas tudta, hogy å annyi tojàst tojt, ás hogy egy
hiànyzott. Tudta, hogy az a sas ott volt valahol, ezárt elindult,
hogy megkeresse åt. Ás ott käräzätt a hegytetå felett ás lent a
välgyekben ás mindenhol, ahol az lehetett. Abban az idåben,
amelyben neki meg kellett szèletnie. Ideje volt szàmàra, hogy
ki legyen kältve. Azt mondta, “Talàn bejätt egy hollã ás elvitte
a tojàsomat; talàn egy keselyæ. Án nem tudom. Valami felvette
a tojàsomat. De án tudom^Az a tojàs benne van az án
gondolatomban. Van nekem egy fiam valahol. Meg kell åt
keresnem.”
137 Igy tesz Isten. Å az a Nagy Sas. Az Å gondolataiban Å
tudta, hogy lesz neki egy Gyèlekezete. Tudta, hogy lesz neki
egy nápe. Nem szàmât, hogy mi älelte àt åket, nem szàmât hogy
mi alatt lettek kikältve, de Å keres. Å keresi az Å Sajàtjàt.
138 Ás egy napon a tärtánet folytatãdik, ez az äreg sas elrepèlt
a baromfiudvar fälätt. Mindenfelá názett ás megtalàlta åt. Ãh,
azárt a feltàmadàsárt, hogy å felismerje, hogy valãjàban å
tulajdonkáppen nem csirke volt. Å egy sas volt! Ás åt mindig
arra tanâtottàk, hogy lefelá názzen, hogy bogarat keressen,
vagy valamit a baromfiudvarban. De å hallott egy kiàltàst,
amely ezt mondta, “Názzál ide fel!” Ás å felnázett maga fälá, ás
ott volt egy teremtmány nágymáteres szàrnyakkal, amelyek
eråsebbek voltak mint az ässzes csirkáá egyèttváve a
baromfiudvarban, ás å azt àllâtotta, hogy az az å fia.

Å azt mondta, “Mama, hogyan juthatok hozzàd?”
139 Å azt mondta, “Csak ugorj, kezdd el mozgatni a
szàrnyaidat, mert te egy sas vagy.”
140 Làtjàtok, å tudta, hogy neki volt valahol egy fia. Nem
szàmât, hogy az miben lett felnevelve, de neki volt valahol egy
fia.
141 Ás Isten tudja! [Branham Testvár täbbszär kopog a
szãszáken_Szerk.] Hallelujah! Neki van egy eleve elrendelt,
elåre elrendelt Gyèlekezete! Å tudta, hogy neki vannak fiai ás
leànyai, ás egy Menyasszonya, aki valahol vàr; amikor a Szent
Szellem elkezd afelett repèlni, a lengå Káve. Ãh, nekem! Å
ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Nem valamilyen kitalàlt
tärtánet, hanem egy valãsàg!
142 Nem szàmât, hogy hànyan prãbàltàk neki elmondani, hogy
“egy sas,” å nem tudta, hogy mi az a sas. De å mágis egy sas
volt. Å addig nem ártette azt, amâg nem làtott valamit, ami åt
visszatèkräzte, helyesebben amit å visszatèkräzätt.
143 Ás amikor mi nem egy felekezetet làtunk, nem egy
Filozãfiai doktort, nem egy jogi doktort, nem egy jã szomszádot
làtunk; hanem egy Istennek fiàt, aki Istennek a kápáre lett
formàlva az Isten dinamikai Erejável azárt, hogy vàlaszoljon
ezeknek a napoknak kárdáseire, hogy Å ugyanaz tegnap, ma ás
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mindäräkká, ás akkor benneteket semmilyen tyçk nem fog
visszatartani. Å keresi a Mamajàt. Å egy sas, kezdjèk azon. Å
felismeri. Ez a valãdi sas felismeri az Isten Igájánek hâvàsàt.
Miárt? Å egy sas. Egy sas a sashoz! Az Ige a megalapâtàs elått,
az Ige az Igáhez! Az eleve elrendelt Ige, az adott ãra szàmàra
megâgárt Igáhez. Ti felismeritek a pozâciãtokat. Å keresi azt.

144 Akkor ez, ez a fäldi test meg van elevenâtve ás az Isten
megelevenâtå Szelleme àltal az Isten Igáje irànt valã
engedelmesságre visz.

145 Gyorsan. Amikor å azt akarta tudni, hogy hogyan juthatna
oda a mamàjàhoz, akkor azt tanâtottàk neki, hogy azt nem
teheti meg. “Te nem juthatsz magasabbra, mint ahogy ugrani
tudsz.” Å egy csirke. Làtjàtok?

De ez a sas azt mondta, “Ez nem çgy van.”

“Hàt akkor názd meg a csirkáket!”

146 “Nem szàmât, hogy milyenek a csirkák, de te egy sas vagy.
Csak kezdd el kiterjeszteni azokat a szàrnyakat, ás gyakorold
egy kicsit azokat. Kezdj el felfelá mozogni!”

147 Az Ige az Igáhez! “Azokat a cselekedeteket, amelyeket Án
teszek, ti is meg fogjàtok tenni. Aki hisz Ánbennem, az azokat
a cselekedeteket amelyeket Án teszek, szintán meg fogja
tenni.” Làtjàtok? “Mert Án álek, å is álni fog.” “Ás ha az a
Szellem aki feltàmasztotta Åt a halàlbãl bennetek lakozik,
akkor Az megelevenâti a ti halandã testeteket is.” Làtjàtok?

148 Mit tesz ez? Most figyeljetek, hogy tudjàtok. Ás ez a Hçsvát,
án szeretnám, ha ez täbbet jelentene a szàmotokra, mint amit
bàrmely Hçsvát valaha is jelentett. Làtjàtok? Szeretnám, ha
làtnàtok ezt. Mi tudjuk, hogy ez mit tett Åárte; de án
szeretnám, ha làtnàtok, hogy nem fog, hanem ugyanazt màr
meg is tette ártetek. Làtjàtok? Mit tesz ez? Megelevenâti a
halandã testet. Ezt a halandã testet, amelyben álènk, Az
megelevenâti, màs szavakkal Áletre kelti.

149 Nos, te aki valamikor egy nagy szivarral a szàdban
jàrkàltàl, meg minden, vagy egy csomã cigarettàval; ás ti
asszonyok akiknek valamikor rävid hajatok volt, ki voltatok
festve ás çgy viselkedtetek, ás rävidnadràgokat hordtatok, ás
effále dolgok; hirtelen Valami kiàltott, ás ti lenáztetek ide ás Az
az Ige volt. Làtjàtok, Az megelevenâtette a ti^Te azt
mondtad, “Nekem täbbá nem kell rävidnadràg, nem kell täbbá
pàlinka, nincs täbbá hazugsàg, nincs täbbá lopàs, nincs täbbá
ez ás az.” Làtjàtok? Az a Szellem, amely Åt feltàmasztotta a
halàlbãl, bennetek lakozik, ás a ti halandã testeteket, a fäld
poràt, endedelmesság alà fogja vetni. Làtjàtok? Mi ez? Kinek
valã engedelmesság? Krisztusnak. Ki az a Krisztus? Az Ige.
Nem a teolãgia, hanem az Ige!
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150 Aztàn te azt mondod, hogy “Ezek a dolgok, ãh án azt
gondolom hogy az rendben van, ha az asszonyok nadràgot
viselnek.”

151 Amikor az Ige azt mondja, hogy “Nem.” Làtjàtok Az
megelevenât benneteket Ehhez. Làtjàtok? Ti Ahhoz vonva
vagytok. Làtjàtok, ezek vagytok ti azutàn. Az lesz^Az Ige
rászeivá lesztek. Testeteket nem^

152 Hàt, mondod “Hàt most hadd mondjak neked valamit. Az
án pàsztorom^” Engem nem árdekel, hogy mit mondott a te
pàsztorod; ez az amit az Ige mond! Ha te egy csirke akarsz
lenni, akkor menjál velèk. De ha a pàsztor ettål az Igátål
eltáråen beszál, akkor å nem a sasoknak a tàplàlãja; a-ha,
hanem å a tyçkok tàplàlãja, làtjàtok, ás nem a sasoká.
Làtjàtok? A Sas a sastàplàlákot eszi. Làtjàtok? Ez
megelevenât!

153 A Biblia azt mondta, hogy ezt helytelen tenni, ás a fárfi ás
âgy tovàbb ás amit mindnyàjan tesztek, az helytelen. Azt
mondjàtok, “A csodàk napjai elmçltak.” Ez a Biblia azt
mondta hogy Å ugyazaz tegnap, ma ás mindäräkká. Ha åk azt
mondjàk, hogy “Ez gondolati telepàtia. Ás ez valamilyen
gondolat olvasàs, ez a felismerás. Ás mindezek a làtomàsok ás
dolgok ártelmetlenságek,” làtjàtok, åk csirkák. Åk nem tudjàk,
hogy mi az a sas Tàplàlák.

154 De testvár, amikor hallod azt a kiàltàst, akkor Valami
benned van! Te egy sas vagy, kezdjèk azon. Miárt? Te vagy a
Mag, amelyet a F-i-ç feltàmadàsa felvirrasztott, ás a lengetett
Káve a fäldän, hogy felismertesse veled, hogy te egy sas vagy
ás nem egy felekezeti csirke. Làtjàtok?

155 “Nos, ha az a Szellem, amely feltàmasztotta Åt a
halàlbãl,” az Ige, az Ige Dinamikàja, “bennetek lakozik, akkor
Az megelevenâti a ti halandã testeteket is.” Most hogyan van,
hogy mi az Å testánek teste, ás az Å csontjànak csontja
vagyunk? Mert, gyorsan, amâg mi halandã bænäsäk voltunk,
halandãak, kászek a meghalàsra, ezek a testek, Az
megelevenâti a testet. Mi az hogy megelevenât? “Áletre kelti.”
Az a szellem, amelyik egykor szeretett inni, futkàrozni,
hàzassàgtärást elkävetni ás mindezek, az meg lett elevenâtve;
nos, az a dolog meghalt ás te feltàmadtàl. Az megelevenâti a te
halandã testedet.

156 Ezárt a ti testetek a Dinamika temploma, mert (miárt?)
kezdettål fogva rásze vagytok a Mechanikànak. Ãh! [Branham
Testvár ässzecsapja egyszer a kezát_Szerk.] Ott van a ti
feltàmadàsotok. Ime a Gyèlekezet a feltàmadàsban Åvele.
Ezek a testek ápp most meg vannak elevenedve. Làtjàtok, ti
hallottàtok; hittátek. Ez megvàltoztatott benneteket a
felekezetbål az Igáhez. Làtjàtok?
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157 A Dinamika, ha Az ràszàll a vâzre, akkor az egyszeræen
fräcskäl; “A csodàk napjai elmçltak.” Pomp-pomp-pomp, “Ãh
án hiszem a Bibliàt,” pomp-pomp-pomp, “de_de nincs^”
Pomp-pomp-pomp! Làtjàtok?
158 De amikor å eltalàlja azt az ezer oktànt, “Brrrrr,” màr el is
megy, làtjàtok. Ãh, a Dinamika talàlta el Azt! De ha Az a
csirkát talàlja el, akkor semmi haszna. De amikor Az eltalàlja a
sast, akkor å kimegy. Àmen! A Dinamika a Mechanikàval!
Làtjàtok mire gondolok? Azaz, hogyha å egy igazi sas, akkor
“árteni fogja.”
159 Hadd tàrjak ki szàmotokra itt egy kis Iràhelyet. Azt
hiszem, hogy megszakadt a telefon vonalunk, de mi mág itt
vagyunk. A Szent Jànos 5:24-ben Jázus azt mondta, “Aki hallja
az Án Beszádemet, ás hisz Abban aki Engem elkèldätt, äräk
Álete van annak.” Most figyeljetek, án lemegyek az utcàn ás
egyszeræen ezt szã szerint veszem, hogy mi Ez, a szellemi
megártás nálkèl^Nem sugallva, hogy Ez bàrmi màst
mondana, hanem egyszeræen azt mondva, amit Ez mond,
làtjàtok, a megfelelå szãt itt a gärägben, az eredetiben ezt
mondja, “Aki árti az Án Beszádemet.”
160 Most hogy bebizonyâtsam hogy ez helyes. Itt megyek lefele,
ás jän itt az utcàn egy rászeg, ás valaki màsnak a feleságe
karolja åt, ás kàromkodik ás Isten Nevát hiàba veszi a szàjàra
ás effále hasonlãk. “Figyelj, hallottad, hogy mit mondott az a
prádikàtor? Hallottad?” “Igen, hallottam Azt!” Ez nem jelenti
azt, hogy neki Äräk Álete van. Làtjàtok? Làtjàtok?

“Aki árti az Án Beszádemet,” å aki egy sas!
161 “Nos, Branham Testvár, án ettål täbb Iràshelyet akarok.”
162 Rendben van, “Az án juhaim halljàk az Án Hangomat.
Idegent åk nem kävetnek.”
163 Amint az a Hàzassàg Ás Elvàlàs esetáben elhangzott a
napokban. Amikor nekem azt a Szent Szellem mondta, akkor
án jättem ás elmondtam azt egyszeræen çgy, ahogy Å mondta
nekem.
164 Az egyik lelkász hälgy igen álesen nekem tàmadt, kissá
èvältve. Azt mondta, “Azt hiszem, hogy elfoglalta Isten
helyát.”

Azt mondtam, “Nem asszonyom.”
165 Azt mondta, “Hàt te azt mondtad nekik, hogy az å bæneik
meg vannak bocsàjtva.” Mondta. “Hogyan?” Mondta, “Arra
csak Istennek van hatalma.” Làtjàtok, egy màsik farizeus.
Làtjàtok?^?^
166 Án azt mondtam, “Tudod, csak azárt hogy tudjàl rãla, hogy
Jázus mondta Páternek ás az apostoloknak, miutàn å megkapta
annak a kejelentását, hogy Ki volt Å.”
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Páter azt mondta Neki, “Te vagy Krisztus az Istennek Fia.”
167 Å azt mondta, “Àldott vagy,” làtjàtok, “Jãnànak fia; mert
nem hçs ás vár jelentette ki ezt neked, hanem az Án Atyàm,
Aki a Mennyekben van, jelentette ki Ezt neked. Erre a sziklàra
ápâtem az Án Gyèlekezetemet; a pokol kapui sem vehetnek
diadalt Ellene. Ás án odaadom neked a kulcsokat; amit csak
megkätsz a fäldän, Án azt megkätäm a Mennyben; amit te
megoldasz a fäldän^”
168 Ez a testtá lett Igárål valã Isteni kijelentás. Ha az test volt
azokban a napokban a Fiç, a Vålegány àltal, akkor ez ma test a
Menyasszony àltal. Làtjàtok? “Akinek a bænát elengeditek,
azoknak el lesz engedve; akiknek a bænát megtartjàtok,
azoknak meg lesz tartva.”
169 Nos, a Katolikus gyèlekezet ezt felszedte ás odaadta az å
papjainak, de ez testi.
170 Figyeljátek meg, hogy az a szellemi, kijelentett Ige volt,
ami ezt tette!
171 Ez az oka, hogy Å azt mondta nekik, hogy menjenek ás
kereszteljenek az Atyànak, Fiçnak, Szent Szellemnek
“Neváben”. Å tudta, hogy åk tudjàk hogy Ki Å.
172 Az egyik napon egy kis prádikàtorral beszálgettem, aki azt
mondta nekem, “Nos, Branham Testvár, án kijättem ás
csatlakoztam, àtmentem egy bizonyos_bizonyos gyèlekezetbe,
egy Pènkäsdi gyèlekezetbe.”
173 Amikor a Pènkäsdiek most kezdták elvenni a kerek ostyàt,
tudjàtok. Azt hiszem, hogy ti errål hallottatok; a kãsert, a hold-
istent, tudjàtok. Ás åk mindnyàjan elfogadtàk azt ás veszik. Ez
az ember azt mondta^Az å_az å gyèlekezete odament hozzà;
å azt mondta, “Amit án megàldok, az meg van àldva.” Nos hàt
ez nem az, amit a pap mondott, hogy “neki van hatalma azt
àtvàltoztatni a Krisztus testává”? Làtjàtok, csupàn az egyikbål
hat, ás a màsikbãl egy fál tucat, ugyanaz.
174 Ás å azt mondta, “Akarok tåled kárdezni valamit.” Å
megprãbàlta kikerèlni a Jázus Neváben valã keresztság
támàjàt, mert ez volt az az ember, aki azt mondta, hogy az_az
antikrisztus volt az amely azt tette. Azt mondta, “Gondolod,
hogy az mind szèkságes, hogy egy ember a Jázus Krisztus
Neváben legyen megkeresztelve?”

Mondtam, “Igen, uram.”
175 Å azt mondta, “Miutàn å meg lett keresztelve az ‘Atyànak,
Fiçnak ás Szent Szellemnek neváben’?”
176 Azt mondtam, “Igen, uram. Å mág egyàltalàn nem lett
megkeresztelve. Làtod? Å egyàltalàn nem lett megkeresztelve;
nincs Náv. Az egy câm.” Mondtam, “Az nincs elismerve.”
Mondtam, “Miárt mondta_miárt mondta Páter^”
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177 Å azt mondta, “Hàt, most hadd mondjak neked valamit.”
Azt mondta, “Nos, az Ap.csel. 10:49-ben azt mondja, ‘Mialatt
Páter mág azokat a szavakat mondta, a Szent Szellem ràjuk
szàllt.’”
178 “De,” mondtam, “å azonnal megfordult ás azt mondta,
‘Megtilhatnà-e valaki a vizet, hogy ezek be ne merâtkezzenek?’”
179 Å azt mondta, “Nos, te nem olyan rágen beszáltál odaàt az
Ap.csel. 19-rål, ahol Pàl vágigment Efázus felså partjainàl ás
talàlt náhàny tanâtvànyt.” Ás azt mondta, “Hàt,” mondta, “Åk
nem az Atyànak, Fiçnak ás Szent Szellemnek neváben lettek
megkeresztelkedve.”
180 Án azt mondtam, “Nem, hanem åk ‘megtárásre’ lettek
megkeresztelve ás nem a bænäk bocsànatàra. ‘Megtárásre’, mert
Jázus akkor mág nem lett ismerttá táve. Az Àldozat mág nem
lett megälve.”

Å azt mondta, “Nos, miárt kellett nekik çjra
megkeresztelkedni?”
181 Azt mondtam, “Az az ember akinál ott voltak a kulcsok ezt
mondta, ‘Mert legyen ismert szàmotokra, hogy nem adatott
màs Náv az Ág alatt az emberek käzätt amely àltal
èdväzèlnätäk kell.’”
182 Az èdvässág egyedèl Jázus Krisztus Neváben tärtánik.
“Amit csak tesztek szãban vagy cselekedetben, mindazt a Jázus
Krisztus Neváben tegyátek.” Nincs màs náv, sem gyèlekezet,
sem hierarchia, sem câmek, ás semmi màs! Mágis Å a Sàron
Rãzsàja, a Välgy Lilioma, a Hajnalcsillag, Alfa, Omega, a Kezdet
ás a Vág, Jehova-jire, -raffa, -manasse ás mindezek. Å mindezek
a dolgok, de mágis Å^Nincs semmilyen èdvässág azokban a
câmekben; Jehova, nincs èdvässág; a Sàron Rãzsàja, noha Å az,
de nincs èdvässág; Atya, Fiç, vagy Szent Szellem, nincs
èdvässág. Csak a “Jázus Krisztus” Neve! Ás azutàn a Biblia
mondta, hogy “A megtárást ás a bænäk bocsànatàt az Å Neváben
kell tanâtani Jeruzsàlemnál kezdve ás a fäld legvágså hatàràig.”

Å azt mondta, “Gondolod, hogy ez valami kèlänbságet
tesz?”
183 Án azt mondtam, “Uram, án akarok tåled valamit
kárdezni.” Å ás án, meg a feleságem egy asztalnàl èltènk. Å
egyszeræen àtmozdult^?^Án azt mondtam, “Mi mindketten
arizãnaiak vagyunk; itt álènk. Ás án, ás mi ismerjèk a mi
tanàcshàzunkat, kerèletènket, meg minden, ás
polgàrmesterènket, kormànyzãnkat, ás mindent.”

Å azt mondta, “Igen.”
184 Án azt mondtam, “Nos, ha án azt mondanàm neked testvár,
hogy ‘Menj àt ide ás rendezz egy ebádet szàmunkra, Arizona
Àllam Kormànyzãjànak neváben,’ akkor te mennál ás alàârnàd
âgy? Gondolod hogy åk ezt elfogadnàk a pultnàl?”
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185 “Hàt,” mondta, “Azt hiszem hogy nem.” Mondta, “Miárt
mondta ezt Jázus?”

186 Án azt mondtam, “Ez az, làtod. Miárt? Ha án azt
mondanàm neked hogy ‘menj ás ârd alà ezt az ebádet Arizona
Àllam Kormànyzãjànak neváben,’ mi pedig Arizona polgàrai
lennánk, ás tudva hogy ki a Kormànyzã, nos, te tudnàd hogy
‘Sam Goddard’ neváben kell alàârni, làtod.” Mondtam, “Mert å
az àllam Kormànyzãja. Nem kell hogy táged megkárdezzelek.
Te tudod hogy ki a Kormànyzã. Ás amikor Å azt mondta,
‘Atya, Fiç ás Szent Szellem,’ akkor Å tudta, hogy åk milyen
mãdon fognak keresztelni. Åk tudtàk, hogy Ki volt Å. ‘Az Án
juhaim halljàk az Án Hangomat.’ Làtod? Làtod?”

Å azt mondta, “Ãh, ártem.”

187 De most a kävetkezå dolog, hogy fogod-e hinni? Làtjàtok?
“Aki hallja az Án Beszádemet ás hisz Abban, Aki Engem
elkèldätt, annak äräk Álete van.” Ás amikor ez az çj Äräk Álet
bennetek lakozik, akkor Az a potenciàlis.

188 Amikor vettátek most ezt a Szent Szellemet, melyet åk
Pènkäsdkor vettek; åk voltak a mechanika, most pedig a
Dinamikànak kellet jännie. Åk hittek. Tudjàtok, a mi jã Baptista
baràtaink azt mondjàk nekènk, “Amikor mi hiszènk, akkor
nekènk Az megvan.” De nekik Az nem volt meg, pedig hittek.

189 Ap.csel. 19. szerint åk hittek, de Az nem volt meg nekik.
“Vettátek a Szent Szellemet miãta hisztek?” Làtjàtok? Nekik
rendben meg volt a Mechanika, mert az apostolok^Illetve
akarom mondani Apollãs tanâtotta åket ás bizonyâtotta a Biblia
àltal a Mechanikàt, hogy Jázus a Krisztus, de nekik mág nem
volt meg a Dinamika. Làtjàtok? Errål van szã. Rendben van.

190 [Ères hely a szalagon_Szerk.] ^-hanika, nektek
potenciàlisan meg van a zàlog, a vàràshoz.

191 Most amikor megkapjàtok a Dinamikàt, akkor meg lettetek
elevenâtve a halandãbãl a halhatatlansàgba. Ez az egász testet
az Ige alà rendeli. Ez benneteket màskápp cselekvåvá tesz,
màskápp kinázåvá, màskápp álåvá. Egyszeræen màssà tesz.

192 Most figyeljetek. [Ères hely a szalagon_Szerk.]^
megelevenedtetek. “Ti akik egykor halottak voltatok a
bænäkben ás vátságekben ás sätátságben, benneteket Å
megelevenâtett.” Mi àltal? “Az Å Szelleme àltal, amely
feltàmasztotta Jázust,” Hçsvát reggelán, “a halàlbãl. Ás ha Az
a ti halandã testetekben lakozik,” most figyeljetek. “Az meg is
elevenât, Áletre kelt, az Ige alà rendel.”

193 Most hogyan àllâthatjàtok, hogy bennetek van a Szellem, ás
käzben eldobjàtok magatokat az Igátål? Ti valami màs àltal
vagytok megelevenedve. Mert Az a ti halandã testeteket az
Igáhez fogja megelevenâteni. Biztos hogy azt fogja.
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194 Az nálkèl nem mækädhettek. Csak locsogtok, ha nem
hiszitek az Egászet. Ha rászben benzinetek van ás rászben vâz,
akkor sehovà sem fogtok eljutni. Làtjàtok? Szàz szàzalákig
benzint kell vennetek. Ha nem, akkor visszafog låni ás
semmilyen eråtäk nem lesz. Làtjàtok? “De án_án hiszem ezt,
de nem hiszem Azt,” pomp-pomp-pomp-pomp. Sehovà sem
fogsz jutni.
195 De ãh, amikor ti a teljesságet veszitek! Hadd vilàgosodjon
ki azon, minden Szã Igazsàg!
196 Azutàn figyeljátek meg most, amint befejezzèk, figyeljátek
meg ezt. Figyeljátek meg, hogy ez egyszeræen olyan mint egy
kis_egy kis mag, amely a fäldben fekszik.
197 Nos, potenciàlisan ti fel vagytok tàmadva. Feltàmadtatok,
amikor magatokba veszitek a Szent Szellemet. Pontosan akkor
fel vagytok tàmadva. Testetek potenciàlisan fel van tàmasztva.
198 Názzátek meg egy kis magot. Èltessátek bele a fäldbe.
Annak az Å kçtjàbãl kell innia a vizeket, amely leämlik. Ás
amint issza, felhatol Åfelá, ás egyre inkàbb felveszi annak a
magnak a hasonlatossàgàt, amely a fäldbe kerèlt. Làtjàtok?
199 A Gyèlekezet ezen a mãdon jätt, a megigazulàson,
megszentelådásen, a Szent Szellem keresztságán àt, ás most a
viràgjàban. Làtjàtok? Az Isten Szelleme ezen àt jätt.
200 Ás a vilàg szelleme az antikrisztuson àt jätt ugyançgy, ás
most kiviràgzik a gyèlekezetek nagy egyesèlásáben, làtjàtok,
az egász dolog.
201 Ás az egyán is ezen a mãdon jän. Minden ugyançgy
mækädik, Istennek ugyanolyan skàlàjàn, mert Å ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká. Figyeljetek, haladtok nävekedve a
feltàmadàs teljesságáre, a Szellem àltal vezetve!
202 Ás a nap, n-a-p hçzza a kis näványt, amely Isten forràsàbãl
iszik, ás egyszeræen tovàbb^Làtjàtok, az csupàn egy
dologbãl ihat. Ha egyszer olajat äntätäk a kis magra, akkor az
megäli. Ez âgy van. Ha poshadt vizet äntätäk rà, rági vizet
amely nem jã, az meg van romolva, akkor az elsatnyâtja a
nävekedást. Az nem fog gyèmälcsät hozni. Igy van ez? De ha
igazi jã làgy esåvizet äntätäk rà, àmen, ás nem ember-
kászâtette vegyi anyagot abban, hanem csak engedjátek hogy
fentrål a mennyekbål jäjjän, ás figyeljátek a kis näványt.
Semmilyen vâz nem fog çgy näveszteni, mint az esåvâz. Ha
klãrt ás màs anyagokat tesztek bele, ahogy ti megprãbàltok
bennènket beadagolni, akkor az elså dolog tudjàtok, hogy az
megäli a näványt.
203 Ez az ami ma a probláma. Åk prãbàlnak nekik felekezeti
forràsbãl vizet adni, ás az elsatnyâtja a nävekedást. Làtjàtok?
De engedjátek meg neki hogy^
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Gyertek oda, ahol az irgalomnak
harmatcsepjei fánylenek;

Teljesen kärberagyogj engem ájjel ás nappal
Jázus, a vilàg Vilàgossàga.

Akkor ez nektek megvan, akkor.
A Vilàgossàgban jàrunk, a gyänyäræ

Vilàgossàgban,
Onnan jän, ahol az irgalom harmatcseppjei

fánylenek;
Egyszeræen teljesen kärberagyogj engem.

204 Vedd el tålem ezeket az ember kászâtette forràsokat!
Semmilyen màs forràst án nem ismerek; semmit csak Jázus
Várát! Ez az ässzes Forràs amit án tudni akarok. Hadd lakozzon
az Ige bennem Uram; äntäzd meg Azt a Te Szellemeddel.
205 Figyeljátek meg most, hogy ha az a Szellem, amely
feltàmasztotta Jázust a sârbãl bennetek lakozik, akkor nektek
potenciàlisan Áletetek van; a Szellem àltal vezetve, hogy
megelevenâtse szàmotokra az Igát, hogy higgyátek Azt. A
kicsiny dolog tovàbb tärekedik felfelá, ahogy nå.
206 Figyeljátek meg, hogy Pènkäsdkor az å testèk meg lett
elevenâtve egy çj Áletre. Názzetek egy csomã kis gyàvàra.
207 Tçl sokàig tartalak fel benneteket? [A gyèlekezet mondja,
“Nem.”_Szerk.] Názzetek, ápp most melegedtem be, errål van
szã, hogy jãl árzem magam. Ãh nekem!
208 Figyeljátek meg, hogy åk gyàvàk voltak. Figyeljátek meg.
De meg volt nekik a Mechanika. Làtjàtok? De åk mind ott
èltek bent ás azt mondtàk, “Ãh, án fálek tålèk. Ãh, án fálek
kimenni ás kijelentást tenni, mert ãh, mindazok a nagy
pèspäkäk ás dolgok ott kint. Ãh, án attãl fálek. Azok a papok
ás dolgok, án fálek ilyen àllâtàsokat tenni, fálek azt mondani,
hogy hittem Åbenne. Ãh, án egyszeræen nem tudom azt
megtenni, làtjàtok.
209 De hirtelen a Dinamika eljätt. Igen. Ás mit tett Az? Nem
csupàn betältätte az å szellemèket belèl, hanem Az
megelevenâtette az å mechanikàjukat is. A testèk meg lett
elevenâtve. Täbbá nem voltak gyàvàk. Egybål kimentek az
emberek elá. Igen, uram. “Ti Jçdabeli emberek, ás ti akik
Jeruzsàlemben laktok!” Amikor, mielått mág a Dinamika
eljätt, åk csak mechanika voltak. Làtjàtok? “Ti emberek, akik
Jeruzsàlemben laktok, legyen ez tudva szàmotokra, ás
hallgassatok az án beszádeimre! Ezek nem rászegek, ahogy ti
azt feltátelezitek.”
210 Án egy vagyok käzèlèk. Ez Az! Án megmutatom nektek,
hogy mi ez. Ez a Szentâràs. Ez az! Ás án mindig azt mondtam,
hogy “Ha ez nem Az, akkor hadd tartsam meg ezt addig, amâg
Az eljän.”
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211 “Nem, ez Az amelyrål Jãel prãfáta beszált, ‘s az fog
tärtánni az utolsã napokban, mondja Isten, hogy kiäntäm az
Án Szellememet minden testre.’” Làtjàtok, a Dinamika bejätt a
mechanikàba. Åk täbbá nem fáltek.
212 Náhànyan akik fáltek, hogy bizonyos asszonyok
kinevetnek benneteket azárt, mert hosszç hajatok van, vagy
mert nem viseltek täbbá kifestást; ás náhànyan käzèletek
fárfiak, akik fáltek hogy a ti szervezetetek ki fog benneteket
dobni, amikor megkeresztelitek a gyèlekezeteteket a Szentâràs
szerinti keresztságre; szèkságetek van arra, hogy
bezàrkãzzatok a felså szobàba mindaddig, amâg a Dinamika el
nem jän. Ez âgy van.
213 Az megvàltoztatta åket. Megelevenâtette åket. Màssà tette
åket. Åk akkortãl kezdve egy megvàltozott emberek lettek. Az
megelevenâtette åket egy rági gyàva áletbål egy olyan áletbe,
mint a Jçda tärzsánek Oroszlànja. Åk teljessággel
szembenáztek a màrtirsàggal, keresztekhez lettek szägelve,
keresztre lettek feszâtve fejjel lefelá, megágetták ás bedobtàk
åket az oroszlànok vermábe. Täbbá nem voltak gyàvàk. A
halàlnak egyàltalàn nem volt felettèk diadala. A Dinamika
benne volt a mechanikàban. Igen, uram. Az megelevenâtette az
å halandã testèket.
214 Most figyeljetek. Itt van egy màsik dolog bizonyâtákkánt.
Az çgy megelevenâtette åket, egy olyan mãdon, (tudjàtok mit?)
hogy åk fel lettek emelve a Mennyei helyekre, ás az å halandã
testèk çgy meg lett elevenâtve, hogy az å nyelvèk megvàltozott.
Az csupàn^Az megelevenâtette az å nyelvèket. Ez az amit a
Biblia mondott. Ás amint az å halandã testèk megelevenedett,
az å nyelvèk is megelevenedett. A gondolataik megelevenedtek.
A szellemèk megelevenedett. Az áletèk megelevenedett. Åk
ässzesságáben meg lettek elevenâtve! Megprãbàltak beszálni, ás
màr nem tudtak semmilyen màs emberi nyelven beszálni.
Annyira meg lettek elevenâtve az Isten Jelenlátáben, hogy çj
nyelven, egy Mennyei nyelven beszáltek. Phè! Micsoda
megelevenâtå Erå!
215 “Ha az a Szellem, amely feltàmasztotta Jázust a halàlbãl,
bennetek lakozik,” ãh hallelujah, “akkor Az meg fogja
elevenâteni a ti halandã testeteket is.” Olyan dolgokat fog
veletek cselekedtetni, melyeket elåtte nem tettetek. Åk azutàn
telve voltak megelevenâtå Eråvel. Làtjàtok?
216 A testetek täbbá nincs alàrendelve a bænnek; ti, a
vàgyaitok.

Å azt mondja, “Gyere ki ide!”
Te azt mondod, “Fogd be a szàd.”
“Ãh, nekènk van a legnagyobb^”
“Fogd be a szàdat.” Ãh nekem, te egy sas vagy!
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217 Ászrevettátek màr hogy egy äreg sas milyen fèggetlenèl
jàr? Å nem ugràl çgy mint egy keselyæ, làtjàtok, minden
hullàra, ás minden dägre ami a fäldän fekszik. Nem, uram. Å
bèszkán jàr.

“Fogd be a szàdat.”
“Ãh, ideàt egy jã ebád van.”

218 “De nem nekem. Tudod, az án vàgyaim megvàltoztak. Az
átvàgyam màs lett. ‘Mert az ember nem csupàn a vilàg
dägjeivel ál, hanem minden Igável, amely az Istennek szàjàbãl
szàrmazik.’” Egy igazàn megelevenedett sas Ez àltal ál. Àmen!
219 Ãh, ás Å feltàmasztotta Krisztust a sârbãl, Aki bennetek
lakozik, ás megelevenâtette a ti halandã testeteket bele az Å
jelenlátábe. Ti Azt felismeritek. Täbbá nem vagytok dägevåk.
Sasok vagytok. Nem a vilàg dolgait akarjàtok. Isten fia ás
lànya vagytok. Egy olyan forràsnàl ènnepeltek, amelyrål a
vilàg semmit nem tud. Ti Azt isszàtok. Valaki tudja^A vilàg
arrãl semmit sem tud. Ti elrejtett Mannàt esztek, amelyrål a
vilàg mág csak nem is tudott semmit, mert ti sasok vagytok.
Meg vagytok elevenâtve çgy, hogy odajuthattok Hozzà. Itt lent
nem tudtok Hozzà jutni, fel kell oda jutnotok. Meg kell hogy
elevenedjetek, oda felemeltettek, hogy Az megelevenâtsen.
220 Mit csinàltak åk? Egy màsik nyelven beszáltek. A Biblia
mondta, hogy azt tetták. “Åk az ág alatt lávå minden nyelven
beszáltek.”
221 El tudnàtok ezt kápzelni, hogy azok a halandã testek
amelyek ott voltak, azt mondjàk “Hàt, án nem tudom hogy án
ezt hihetem-e vagy nem?”
222 Hirtelen åk çgy meg lettek elevenedve, hogy a Jçda tärzse
Oroszlànjànak bàtorsàga szàllt belájèk, a meglengetett Káve
felett. Ãh, a Sas jätt, hogy hâvja az Å Sajàtjait! “Ás åk nem
szeretták a sajàt áletèket a halàlig.” Àmen.

Ás täbben lesznek, akik oda fogjàk adni az å
áletèk várát

Ezárt a Szent Szellem Evangáliumárt ás
Ennek karmazsin àradatàárt.

223 Ás a Fiçnak çjra meg kell_meg kell jelennie, az utolsã
napokon a Menyasszonyban; a megelevenâtå Erånek el kell
jännie, hogy kielevenâtse åket ezekbål a halott felekezetekbål
ás hitvallàsokbãl, az álå Isten álå Igájáhez! Ãh!
224 Nem, Az åket çj áletre elevenâtette meg. Az ugyanazt teszi
most a szàmunkra. Figyeljátek meg azutàn, hogy åk çgy meg
lettek elevenâtve abba a megelevenâtå Eråbe! Most án^

Figyeljetek most nagyon. Megprãbàlom nektek megmutatni.
225 A megelevenâtå Erå nemcsak az å lelkèkben volt, hanem Az
teljesen rajtuk volt. Az^Nem csupàn a Dinamika jätt be hogy
megelevenâtsen, hanem Az megelevenâtette a mechanikàt is.
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Làtjàtok hogy mire gondolok? Åk annyira meg voltak
elevenedve, hogy a nyelvèk elkezdett egy màs nyelven beszálni.
Annyira meg voltak elevenedve a feltàmadott Krisztus Ereje
àltal, mâg kezeiket ràtetták^Annyira meg voltak elevenedve a
megelevenâtå Eråvel, hogy amikor ràtetták kezeiket a betegre,
akkor azok meggyãgyultak. “Az megelevenâtette a ti halandã
testeteket.” Meggyãgyultak az å kezeiknek ràteváse àltal.
226 Ás a Szellem megelevenâtette az å Istennel valã
käzässágèket, amig åk annyira bele lettek elevenâtve az Isten
Jelenlátábe, hogy amikor egy szemály meghalt, ás lelke
eltàvozott, akkor Az visszahâvta åt çjra az áletbe. Àmen.
Dicsåság! Most vallàsosan árzem magam.
227 Ez âgy van, megelevenâtette! Az Å feltàmadàsa nem csupàn
Änmaga szàmàra volt, hanem annak aki csak akarja, ennek az
eleve elrendelt Magnak, amely itt fekszik. Megelevenât,
megelevenâti a halandã testet!
228 Åk ràtetták kezeiket a betegekre; ás azok helyrejättek. Åk
imàdkoztak; a Szellemben làtomàst làttak, visszahâvtàk a
halottat az áletre. Ez âgy van. “Megelevenâtette az å halandã
testèket.”
229 Ha Az belátek jän; ha çgy lenne^Nos, te mondhatod,
hogy az çgy van; de ha az çgy van, akkor ezek a jelek kävetik
azt, làtjàtok. “Az megelevenâti a ti halandã testeteket.” Az
megelevenât benneteket.”
230 Most figyeljátek meg, megelevenât az Isten Jelenlátábe.
Miárt? Az az Isten Szelleme volt, amely feltàmasztotta Jázust a
sârbãl. Ás az Isten Szelleme, “Án nekik Äräkkávalã Áletet adok,”
a gäräg szãbãl ered, ás ha kikeresitek, akkor Zoe, ami Azt
àtmozgatja rajtatok ás azutàn megelevenâti mág az elmájèket is.
231 Most figyeljetek. Hogyan mondhatod, hogy a Szellem
benned lakozik? [Branham Testvár ätszär kopog a
szãszáken_Szerk.] Noha mindent megtettál amirål azt
gondoltad, hogy helyes, de âme itt van a bizonyâták, hogy Az
meg van neked, vagy nincs. Ha az a Szellem amely Krisztusban
volt bennetek van, akkor Az megelevenât benneteket az Igáhez
is, mert Å az Ige. Ás ha Az ellenkezå irànyba elevenât
benneteket az Igátål, akkor az nem a Krisztus Szelleme!^
engem nem árdekel hogy mit csinàltàl mindaddig amâg Az
táged az Igáben nem mozgat. “Az Án juhaim halljàk az Án
Hangomat, ás åk minden Ige àltal fognak álni,” minden Ige
àltal! A napokban errål beszáltem.
232 Az án sajàt anyàm, aki màr eltàvozott, ás å egy nagyon
furcsa asszony volt. Ás å amint ti tudjàtok, kärèlbelèl fál
Indiàn volt, ás furcsa volt. De ott bent å egy olyan szemály volt,
aki nem àlmodott. De án nem hiszem^Neki egász áletáben
csak nágy vagy ät àlma volt. De valahànyszor egy àlmot
àlmodott, akkor az igaz volt. Ha å àlmodott, akkor az igaz volt.
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233 Emlákszem egy idåre, amikor án elåszär elkezdtem
prádikàlni sok ávvel ezelått. Mi käzvetlenèl itt fent laktunk az
çton, áppen itt feljebb. Ápp itt ebben a gyèlekezetben
prádikàltam. Ás å azt àlmodta, hogy án itt àlltam hàrom
lápcsåfok mellett. Ás ott àlltam ás mindenkinek prádikàltam,
hogy nekik fel kell mennièk ezen a hàrom lápcsån, mielått
elárik a fåutat. Ás a fåuton van egy kis gyängyszeræ fehár
vonal, amely egyenesen bevezet a_a_a Menny ajtãiba, a
gyängykapuhoz. Ás az a gyängy kinyçlott ezeknek a
lápcsåknek a tetejáig. Hàt ha ez nem pontosan az án mai
Èzenetem; megigazulàs, megszentelådás, a Szent Szellem
keresztságe! Ás án azt mondtam, hogy egy szemálynek ezen a
hàrom lápcsån kell jännie ahhoz, hogy kápes legyen ràmenni a
fåçtra. Ás azt mondtam, hogy^
234 Ás arra jätt egy hälgy. Nos, ti tudjàtok, hogy milyen fajta
cipåt viseltek az emberek harmincät ávvel ezelått. Arra jätt egy
hälgy, aki egy olyan nagy cipåt viselt, amilyent ma viselnek,
magassarkç cipåt. Ás å odajätt. Ás án azt mondtam, “Vàrj egy
percre testvárnå. Te nem láphetsz rà a fåçtra azzal.” Ás án azt
mondtam, “Te_te, te nem teheted ezt.”
235 Ás å azt mondta, “Ah!” Mondta å, ás kärbenázett a täbbi
asszonyra, ezt mondva, “Ne higgyetek neki. Årèlt. Làtjàtok?
Ne higgyetek neki. Án megmutatom nektek, hogy án
megigazulhatok, megszentelådhetek, ás betältekezhetek a
Szent Szellemmel, ás mágis ugyanâgy jàrhatok.” Ás å^Án
egyszeræen bákán hagytam. Täbbet nem tudtam tenni, nem
tudtam åt megàllâtani. Ás å felugrott a fåçtra. Ás azutàn
visszatekintett a testvárnåre ezt mondva, “Làtod, án
megmondtam neked!” Elkezdett szaladni felfele, ás azutàn^
236 Tudjàtok, amint a Biblia mondta az Ásaiàs 5. rászáben,
hogy nekik “kinyçjtott nyakaik” lesznek. Muszàj nekik; åk
hanyattestek, làtjàtok. “Affektàlnak, mint^” Nekik muszàj,
vonaglaniuk kell, “Affektàlnak amint mennek, ás csilingelnek
a sarkaikkal; làtjàtok a Sion lànyai az utolsã napokban.”
237 Ás å megindult fel a fåçton, olyan gyorsan, amennyire csak
futni tudott. Ás egy idå utàn az çt egyre keskenyebb ás
keskenyebb lett. Elkezdett imbolyogni, ás âgy affektàlni, ás
azutàn leesett.
238 Ás anyàm azt mondta, “A legborzasztãbb sikâtàs volt, amit
áletemben hallottam, amikor ez az asszony belezuhant azokba
làngokba ás fèstbe, amint zuhant lefelá ilyen mãdon.” Azt
mondta, hogy án “megfordultam ás azt mondtam, ‘Làtjàtok.’”
239 Å egy Szã kivátelável egyszeræen mindennek
engedelmeskedett, làtjàtok, egy Szã kivátelável mindennek. Az
biztos, hogy Pènkäsdi asszonyok meg lehetnek mentve,
megszentelve, ás a Szent Szellemmel betältve, ás azutàn
kudarcot valnak. Minden bizonnyal. “Az ember nem csak
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kenyárrel ál, hanem minden kiàradã Igável.” Làtjàtok?
Làtjàtok? Ás å elmulasztotta Azt. Ás amint án mondtam,
làtjàtok å bement volna rendben, de làtjàtok, å elmulasztott
odafigyelni; arra ami elmondta neki, hogy mi kävetkezik. Ás
Å az Evangáliumot a tanâtvànyok, apostolok ás az apostolok
Tanâtàsa ás a prãfátàk àltal ârta, ás âgy tovàbb, ás åk nem
figyeltek oda.

240 Most figyeljátek meg ezt a megelevenâtå Eråt, Zoe, amely
az Igát hozza, azt az ártelmet, amely Krisztusban volt, hozta
belátek. Án megprãbàlom ezt nektek megmutatni, hogy amikor
ti feltàmadtatok. Amikor Isten feltàmasztotta Jázust a
halàlbãl, akkor Å benneteket is feltàmasztott. Ás meg is
elevenâtett benneteket az Áletre Åvele, ás most ti meg vagytok
elevenedve az Áletre, noha ti akkor mág csupàn egy
tulajdonsàg voltatok az Å gondolataiban, de Isten az ässzest
làtta Åbenne a vágnál, làtjàtok. Amikor Isten letekintett a
testre^

241 A Szellem elhagyta Åt a Gecsemàná Kertjáben. Neki meg
kellett halnia emberkánt. Emlákezzetek baràtaim, hogy Neki
azt nem volt muszàj megtennie. Az Isten volt. Isten felkente azt
a testet, amely emberi test volt. Ás ha Å nem^Ha Å çgy ment
volna oda fel mint Isten, akkor Å soha nem szenvedte volna el
azt a fajta halàlt; Istent nem lehet megälni. De Neki azt nem
volt muszàj megtenni.

242 De emlákezzetek, hogy Å oda veletek ment Åbenne.
Làtjàtok, Isten soha nem vàlasztotta el a Menyasszonyt a
Vålegánytål mág. Tehàt amikor Isten letekintett Krisztusnak a
testáre, akkor Å làtta a fárfit is ás a nåt is. Az egász abban az
egy testben lett megvàltva. Làtjàtok? Åk egyek, ugyanaz,
ugyanaz az Ige. Ugyanaz az Ige, amely a Vålegányrål beszált,
az beszál a Menyasszonyrãl is.

243 Nos, hogyan jähet a Menyasszony, ás käzben nem tudja
szemmellàthatãvà tenni mindazt ami Årãla volt megâgárve; ás
hogyan jähetne a Vålegány ás käzben nem lenne Å a
Menyasszony? De amikor Å mindent megtett, mág çgy is
bizonyâtva, hogy feltàmasztotta Änmagàt a halàlbãl azutàn,
akkor a Menyasszonynak nem kellene_nem kellene ugyanazt a
dolgot megtennie, nem pontosan annak kellene lennie, amit az
Ige mondott, hogy Å ezekben az utolsã napokban lesz? Nem a
Malakiàs 4-en keresztèl kell neki visszatárnie? Nem çgy kell
Åneki szemmellàthatãvà lennie, mint ahogy az Sodoma
napjaiban volt? A vilàgnak nem pontosan olyannak kell lennie
amilyen az volt? Ezek a dolgok nem az Isten Igájánek täkáletes
azonosâtàsai, amelyek szàmunkra tudatva lettek?

244 Nos, baràtaim, án tudom, hogy hosszç ideig feltartalak
benneteket, mág tizenät perc van az ebádig, de talàn addig a
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vágáre árek. De figyeljátek meg, názzetek ide, hogy milyen
täkáletes dolog ez. Nem tudom hogy mikor làtlak benneteket
çjra. Làtjàtok?

245 Názzátek, figyeljátek meg ezt. De Isten elåre làtta a
Menyasszonyt a Vålegányben. Hallelujah! Làtjàtok, azárt, hogy
megmentse az Å Feleságát, çgy mint Àdàmnak Neki is az
Asszonnyal kellett mennie. Àdàm tudta, hogy mit csinàl; Áva
nem tudta hogy mit csinàl, de Àdàm kiment az å feleságável.
Làtjàtok? Ás Jázus elfoglalta az Å Feleságánek a helyát ás
bænná lett Árte. Emlákezzetek arra, hogy Å olyannà lett mint
ti, ás Å kiàllta a ti bèntetáseteket azárt, hogy ti odaàllhassatok
az Å helyábe. Å a ti helyeteken àllt azárt, hogy ti
odaàllhassatok az Å helyábe. Micsoda szeretet! Micsoda
käzässág! Hogyan tudnànk ezt megtagadni? Hogyan tudnànk
bàrmi màst tenni ahelyett, hogy szeressèk Åt baràtaim? Ãràkat
tälthetnák ezzel, de mozduljunk egy kicsit tovàbb.

246 Mint a pènkäsdi megtapasztalàs manapsàg, ás a Szent
Szellem eljävetele ezekben az utolsã napokban, ahogy az meg
lett âgárve, mint a kivonat a telekkänyvhäz. Làtjàtok?

247 Nos ti kaphattok egy telekkänyvet. Biztosan. Làtjàtok?
Kaphattok egy helyre vonatkozã telekkänyvet, de az mág nem
jelenti azt, hogy az a tietek. Nem, uram. Valaki egászen rágen
jähetett ás igányt tarthatott arra. De amikor te kapsz egy
kivonatot amely megmutatja hogy minden ami valaha az ellen
volt, le van vonva egyenesen az alapoktãl. Igy van ez?

248 Ás amikor egy ember azt mondta, hogy å hiszi az Igát, ás
aztàn amikor a Szent Szellem eljän akkor Az a kivonat a
telekkänyvhäz. Ás az ad neked engedályt, amikor megvan
neked a kivonat, hogy annak minden egyes rásze hozzàd
tartozik, ás azon minden hozzàd tartozik. Àmen! [Branham
Testvár hàromszor kopog a szãszáken._Szerk.] Ás az megadja
nekènk a kivonatot, amikor a Szent Szellem ràszàll erre a
telekkänyvre, amelyet Isten làtott egászen a vilàg
fundamentumànak megalapâtàsa elåttål, ás beletette a nevet az
Álet Känyvábe; de emberben ás asszonyon keresztèl szèletett,
ás bænnek alàrendelve, ás bænäskánt. De amikor án Abban
hittem, akkor megkaptam a telekkänyvet; de amikor a Szent
Szellem eljätt, akkor az volt a kivonat mág akkor is, ha minden
ellenem volt, akàr az án anyàm tette azt, vagy az apàm, vagy az
án nagymamàm tette azt^

249 Mint az a kis epilepsziàs gyermek, akiárt án imàdkoztam
egy pàr perccel ezelått, ás a betegság a nagyszèlåkän keresztèl
jätt. Az epilepszia àtäräklådätt a gyermekre, ahogy mondtam.

250 De amikor a kivonat eljätt, akkor azt levonta, ás
elengedett mindent. Akkor án egy kivonat tulajdonosa vagyok.
Àmen! Ás olyan biztosan, ahogy az a Szellem amely
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feltàmasztotta Krisztust a halàlbãl, nekem çgy van egy
Kivonatom arrãl, hogy án ennek a Testnek rásze vagyok, a
Szent Szellem kivonatàval okozva, hogy az Igánek teste
pontosan çgy áljen, ahogy Az Åbenne tette, ahogy Å megâgárte
az utolsã napokra. [Branham Testvár nágyszer kopog a
szãszáken._Szerk.] A kivonat! Az án ässzes bæneim le vannak
vonva, a ti ässzes bæneitek is le vannak vonva Jázus Krisztus
Váre àltal, ás a Szent Szellem eljätt mint kivonat a
telekkänyvhäz, amelyet Isten adott nekem kegyelembål, ás
elåre ismeret àltal. Ãh nekem!

251 Mitål fáltek? Nem csoda hogy Å azt mondta, “Ne fáljetek;
Án vagyok Az, aki halott voltam ás çjra álek; ás Án äräkká
álek; ás Nàlam vannak a halàlnak ás a pokolnak kulcsai.” Ne
aggodalmaskodjatok semmi felål. Mág a halàl sem fog àrtani
nektek. Figyeljátek meg. Csodàlatos!

Menjènk most gyorsan tovàbb.

252 A a telekkänyv kivonat! Az adãssàg le van rendezve.
Minden ami ellne szãlt, ki lett tärälve. Ha-ha-ha! Dicsåság!
Lehet hogy bolondul viselkedek, de jãl árzem magam.
Figyeljátek meg. Làtjàtok? Ãh, egy birtoklevál, felismeritek
hogy ez mit jelent? Felismered, hogy ez mit jelent testvár?
Semmi nincs, ami ezt elveheti tåletek. Àmen. Án egy birtokos
vagyok. Àmen. Micsoda egy^

253 Milyen birtok? Án ezt most bevàltottam az án javamra az Å
halàlàbãl, temetásábål, ás feltàmadàsàbãl. Å ánná vàlt, azárt
hogy án Åvá vàljak. Nos, Å egy bænässá lett azárt, hogy án egy
fiçvà legyek, àmen, ás megkapjam Az okirat kâvohatàt. “Mert
ezek a jelek fogjàk kävetni azokat, akik hisznek,” làtjàtok, az
okirat kivonat!

Most gyorsan, mielått^Mág van kärèlbelèl tâz percènk.

254 Figyeljèk meg most gyorsan a Szellem megelevenâtását.
Fogok neketek mutatni náhàny jelet azárt, hogy megártsátek.
Názzetek, most figyeljátek meg, hogy mi ez a “megelvenâtå
erå”, ami az án támàm volt. Miutàn a Fiç feltàmadt, názzátek
meg, hogy Az mit tett velèk Pèndkäsdkor, hogy Az mit tett
nekik, az a megelevenâtå Erå mit csinàlt velèk. Az
megelevenâtette åket.

255 Most figyeljátek meg, hogy Az mit tett Istvànnal. Istvàn
telve volt megelevenâtå Eråvel. Nem âgy volt? Làtjàtok, å telve
volt megelevenâtå Eråvel. Az nem ijesztette meg åt. Å azt
mondta, “Ti kemány nyakç ás szâvetekben ás fèleitekben
kärèlmetáletlenek, akik mindig ellene szegèltetek a Szent
Szellemnek; ahogy a ti atyàitok tettek, ti is çgy tesztek. Melyik
prãfátàt nem kävezták meg a ti atyàitok, akik megmutattàk az
eljävendå Igazat?” Ãh nekem! Ez valamit tett åvele. Az biztos,
å telve volt megelevenâtå Eråvel.
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Ás åk azt mondtàk, “Meg fogunk szabadulni ettål a
fickãtãl!”
256 Ás amikor å meghalt, megkävezták åt; ás az å szegány kis
feje, a kävek hozzàètådtek. Å felnázett ás azt mondta, “Làtom
az Egeket megnyâlni.” A megelevenâtå Erå dolgozott. “Làtom
az Egeket megnyâlni, ás Jázust àllni az Istennek jobbjàn.” Ez
az, amit a megelevenâtå Erå Istvàn szàmàra tett.
257 Figyeljátek meg egy màsik szemályt, akinek megvolt az a
megelevenâtå Erå, az å neve Fèläp volt. Å annyira telve volt
megelevenâtå Eråvel. Volt neki egy nagy ässzejävetele lent
Samàriàban. Ärdägäk lettek kiæzve. Emberek lettek
megkeresztelve a Jázus Krisztus Neváben. Nekik egy igazi
ässzejävetelèk volt. Ás a Szellem szãlt hozzà, ãh, a_a
Dinamika leszàllt ás azt mondta, “Hagyd el ezt az ábredást.”
De mit fognak mondani a lelkászek? Semmit nem szàmât, hogy
åk mit mondanak. Làtjàtok? Å telve volt megelevenâtå Eråvel.
Neki meg volt a benzin ás a_a Dinamika ràszàllt. Azt mondta,
“Menj ki a pusztàba.”
258 Ás å talàlt ott egy eunukot, ás megkeresztelte åt a Jázus
Krisztus Neváben; egy embert, aki elvitte az Èzenetet le
Etiãpiàba. Igy van ez? Ás å Istennek engedelmeskedett.
259 Az Istennek valã engedelmesságben, ha te mág soha nem
lettál megkeresztelve a Jázus Krisztus Neváben, akkor tedd
meg, ás figyeld meg a megelevenâtå Eråt, ahogy az felvesz
táged. Làtjàtok?
260 Amikor Istvàn ezt a nagy dolgot megtette^illetve nem
Istvàn. Hanem Fèläp tette azt a nagy dolgot, hogy elhagyta azt
a nagy ábredást, ás engedelmeskedett az Isten
parancsolatainak, amikor å betältätte çgy, hogy^Hogy
megkeresztelte azt az eunukot az Istennek valã
engedelmesságben, akkor å annyira telve volt a megelevenâtå
Eråvel, hogy Az åt elragadta. [Branham Testvár kátszer
ässzecsapja a kezeit._Szerk.] “Ez meg fogja elevenâteni a ti
halandã testeteket, ha ez a Szellem, amely feltàmasztotta
Jázust a halàlbãl.” Az çgy megelevenâtette Fèläpät, hogy åt
nem làttàk talàn szàzätven márfäldän àt, odaàt valahol màshol
egy màsik orszàgban. Az megelevenâtette az å halandã testát.
Hogyan tette å azt? Å annyira telve volt a megelevenâtå Eråvel.
261 Ãh, az álå Isten Gyèlekezete, mi nem àllhatunk itt kärben
kis cukorkàkkal, amelyeket itt manapsàg szopogatunk.
Nekènk telve kell lennènk beimàdkozva a megelevenâtå Eråvel
a Szent Szellem megelevenâtásáig! Nekènk egy napon el kell
ragadtatnunk odaàtra, az Elragadtatàsban. Igen, uram. Àmen!
Ãh nekem!
262 Bocsàssatok meg a kifejezásárt. Egy anyàra gondoltam, aki
azokat a kis zsàkokat csinàlja, melyet mi is szoktunk a
babàknak csinàlni. Náhànyan käzèletek az äreg mamàk
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emlákeznek erre. A kisbaba kezdett nyäszärägni; vettál egy kis
kàváårlemányt ás cukrot, becsomagoltad egy zsàkocskàba, ás
odaadtad neki, hogy szopogassa azárt, hogy megnyugtasd.
Nincs semmi erå abban. Az megäli åt. Làtjàtok? Az abban lávå
koffein, ás dolgok egy kicsit megádesâtve azárt, hogy
lenyelessák vele, ás belejuttassàk a koffeint.
263 Mi az effále anyagokba màr bele vagyunk fàradva. Gyertek
vissza! Ti sasok vagytok; vissza az Isten Igájáhez! Legyetek
szâvãsak; semmi nem àrthat a ti árzáseiteknek, ás ezárt ti
szabadok vagytok az emberek ässzes botrànyaitãl. Bàrki
bàrmit is mond ellenetek, az csak mág täbb szeretetet hoz.
Àmen. Ás a megelevenâtå Erå elragadta a Mennyekbe a sast
amely felrepèlt a csirkák fälá, egászen fel àt Krisztus Jázusban
lávå Mennyei Helyekre! Ãh!

Az Fèläpän volt. Az megelevenâtette åt, elragadta åt.
264 Vegyènk egy màsik embert. Volt egy Ánãk nevezetæ ember.
Nos, å Isten minden Igájável jàrt kärèlbelèl ätszàz ávig. Neki
egy olyan bizonysàga volt, hogy “Egyetlen egyszer sem
mulasztotta el az Å Igáját.” Å annyira telve volt a megelevenâtå
Eråvel, hogy amikor a Dinamika megragadta åt a Mechanikàn,
akkor neki mág csak meg sem kellett halnia; å egyszræen
felment Haza. Egyszeræen elkezdett jàrni. Å annyira^Mint
Fèläp, å annyira telve volt a megelevenâtå Eråvel, hogy
ahelyett hogy Gàzàba ment volna àt, å egy màsik helyre ment,
ahol åt fent a felså parton talàltàk meg. Amaz çt helyett å
egyszeræen ment, ás ãh, azt mondta, “Án egyábkánt is äreg
ember vagyok. Nekem egyszeræen olyan sok megelevenâtå
Eråm van, hogy egyszeræen elsátàlok a fäldrål.”
265 Ez ugyanaz a megelevenâtå Erå, amely nekènk ápp most
van. Làtjàtok, ez megelevenâti a ti halandã testeteket. Igy van
ez? Ez a megelevenâtå Erå.
266 Ánãk azzal a täkáletes bizonyosàggal, hogy “Mindent amit
Isten mondott nekem hogy tegyem, án megtettem. Mindent
amit án làttam, hogy Å szàmomra mondott hogy tegyem, azt án
megtettem.” Ás å annyira telve lett a_a Dinamikàval, illetve_
illetve a Mechanikàval, hogy amikor a megelevenâtå Erå
megragadta åt, a Mechanikàt, akkor Az egyszeræen felemelte
åt. Å tovàbbment ki a fäldrål, a Mennybe.
267 Nos, most figyeljátek meg. Illásben, miutàn^Figyeljátek
meg Illást, azt a nagy prãfátàt, az å napjai emberát.
Bocsàssatok meg nekem. Testvárek, testvárnåk, azokban a
napokban å tänkretette a kifestett arcç asszonyokat, a
Jázabeleket ás Akhàbokat, ás addig àllt, amâg^Ás çgy tænt,
hogy senki nem tartott vele. Ás å dorgàlt, ás emásztett, ás ott
àllt ás Isten gondoskodott rãla ás segâtett neki mindenhol.
Tudjàtok, az idås pajtàs egy napon elfàradt. Azt mondta,
“Kezdek vánèlni, ezárt màr egyszeræen nem tudok
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tovàbbmenni.” Án azt hiszem, hogy å kilencven áves koràig
folytatta; egászen äreg volt ás kärbejàrt ott, ás annyira telve
volt megelevenâtå Eråvel. Tudjàtok mit? Å àtnázett a Jordànon.

Ãh Istenem! Majdhogynem làtom a màsik oldalt. Ti is?

268 Annyira telve volt a megelevenâtå Eråvel, amâg làtott odaàt
egy szekeret kikätve, Tæzlovakat ás Tæzszekereket odaeråsâtve
fàkhoz odaàt. Å egyszeræen àtsátàlt a folyãn ás hazament
análkèl, hogy maghalt volna. A megelevenâtå Erå elkèldätt,
arra kásztetett egy szekeret, hogy lejäjjän a Mennybål ás
felvigye åt. Åk mág a palàstjàt is levetták rãla ás visszadobtàk
azt Elizeusnak. Ez âgy van.

269 Nos azutàn az a tàrs felemelte azt a käntäst, ez çjra a
Gyèlekezet jelkápe, làtjàtok, felvette azt a käntäst. Nos, å
kátszeresen megcselekedte a csodàkat, ami Krisztusnak ás a
Gyèlekezetnek a jelkápe. Làtjàtok? Illás nágyet cselekedett; å
pedig nyolcat. Làtjàtok most, hogy neki_neki kátszeres ereje
volt, mert kárte azt. “Nagyobb dolgokat is meg fogtok
cselekedni, mint amit Án teszek.” Làtjàtok? De å annyira telve
volt a megelevenâtå Eråvel, meg mindennel, hogy å mindazokat
megcselekedte kátszeresen, amit Illás tett, täbbet mint å tett.
Ás figyeljátek meg, hogy å egászen kärèlbelçl nyolcvan vagy
kilencven áves koràig ált, megäregedett ás azutàn_azutàn
meghalt. Meghalt, ás åk_åk kivitták åt ás eltemetták.

270 Ti tudjàtok, hàt, hogy a megelevenâtå Erå nem hagyta el åt.
Sok, sok ávvel azutàn, amikor a hçs màr mind lerohadt a
csontjairãl, ás å ott fekèdt a sârban. Ás egy napon vittek egy
halott embert, ás làttàk az ellenságet ás akkor egyszeræen
ràdobtàk azt az embert Elizeus csontjaira. Olyan sok
megelevenâtå Erå volt azokon a csontokon, hogy az az ember
çjra felugrott az áletre. Ãh!

271 “Az meg fogja elevenâteni a ti halandã testeteket.” Noha
halott volt ás el volt rohadva a sârban, ás mágis az a
megelevenâtå Erå ott nyugodott a fäldje felett. Hallelujah! Ah!
“Å aki feltàmasztotta Krisztust a halàlbãl, a ti halandã
testeteket is megelevenâti.” Az Illás akkor ott, Elizeus ás Illás^

272 Emlákezzetek arra, hogy az a halott ember, az a prãfáta
telve a megelevenâtå Eråvel, ás ott fekèdt a sârban ás elrohadt;
ott annyi megelevenâtå Erå volt, mâg vágèl ràdobtak egy halott
embert, ás az áletre kelt. Å mág rà tudta tenni a kezeit a
betegre. Nem? Àmen! Ime itt van.

273 Ás emlákezzetek arra, hogy mi az Å, Jázus Krisztus testábål
valã test vagyunk. “Mi az Å testábål valã test vagyunk, ás az Å
csontjaibãl valã csontok.” Ãh, abbãl nincs is kiçt. Mi fel
fogunk tàmadni, ás ez minden. Ti fel fogtok tàmadni, ás ez
minden.
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274 A hçsvát täbbet jelent, mint csupàn egy tradâciã. Az màr
most is, mivel a mi testènk Vele egyètt meg van elevenedve ás
mi a Mennyei helyeken èlènk.
275 Ás ez a test elrohadhat a tengerben; elrohadhat a fäldben;
esetleg nem lesz egy kanàlnyi hamu sem; de elå fog jänni. Mert
az a Szellem, amely feltàmasztotta az án Uramat a halàlbãl, az
megelevenâtette ezt a halandã testet. Ez megelevenâtette a ti
halandã testeteket. Ás mi az Å feltàmadàsànak a
kedvezmányezettjei vagyunk, az Å Äräk Áletre szãlã kätványe,
amelyrål án olyan sokat beszálek, tudjàtok. Nem csoda, hogy Å
azt mondta, “Ne fáljetek.” Å tudta.
276 Mert ahogy Pàl mondta, “Halàl, hol van a te fullànkod? Sâr,
hol van a te gyåzelmed? Án telve vagyok megelevenâtå Eråvel.
Hàla legyen Istennek, Aki megadja nekènk a gyåzelmet a mi
Urunk, Jázus Krisztuson keresztèl.” Igen, uram! A
megelevenâtå Erå. Ãh nekem!
277 Å ál äräkká, “ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.” Zsidãk
13:8. Figyeljátek meg, hogy a Messiàs, a Felkent; ugyançgy az Å
Menyasszonya a Messiasi, làtjàtok, a Felkentek.
278 Figyeljátek meg, hogy a Halàl nem àllâtja meg Istennek a
megelevenâtå Ereját. A Halàl Azt nem tudja megàllâtani.
Amikor neked Az megvan, akkor Az Oräkkávalã. Azt semmi
nem fogja megàllâtani. Te Azt nem tudod megzabolàzni; nem
tudod_nem tudod Azzal te nem tudsz semmit csinàlni. Te
vágig áled a te áletedet, ás az mágsem fogja Azt megàllâtani;
amilyen jã Az volt, çgy marad.
279 Figyeljátek meg, hogy Mãzes telve volt a megelevenâtå
Eråvel. Igaz? Å egy prãfáta volt, akihez az Ige jätt. Å az Igánek
rásze volt. Å azoknak a napoknak az Igáje volt. Igy van ez? Ás
miutàn å meghalt, nyolcszàz ávvel kásåbb, az Àtvàltozàs
Hegyán å ott àllt Illássel. Igy van ez? A megelevenâtå Erå, a
halàl soha nem veszi Azt el. Nem, nem. “Án azt çjra
feltàmasztom.” Az Angyalok eljättek, eltemetták åt a välgyben.
Å elrohadt ás elmçlt, a csontjai eltæntek, meg minden màs, de a
megelevenâtå Erå mág ott volt. Az megelevenâtette åt ás
elåhozta. Ás å ott volt, ott àllt. Figyeljátek meg.
280 Te azt mondod, “Igy van ez Branham Testvár, nyolcszàz áv
utàn?” Ãh nekem!
281 Ha olvasnàtok a Màtában, nekem van itt egy Iràshelyem, a
Màtá 27:51. Irhatjàtok, lejegyezhetitek. Amikor mindazok ott
akkor, akik hitták hogy Å el fog jänni^A Biblia azt mondta
itt, miutàn Å eljätt, hogy åk ott aludtak a fäldben. A
megelevenâtå Erå rajtuk volt, ás åk Neki egy rásze voltak, azok
a szentek. Åk Neki egy rásze voltak, mert åk hittek Åbenne.
282 Potenciàlisan nekik meg volt az az Álet egy bàràny
àldozatàn keresztèl, egy engesztelå, ami egy bàrànynak a
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szellemát soha sem hozhatta vissza az emberre. Hàt mi a
helyzet akkor most, az Embernek, Istennek Magànak a
Szellemável, amely Årajta volt, làtjàtok, akkor nekènk
mennyivel täbb megelevenâtå Erå van! De a bænäkárt valã
engesztelå àldozatkánt egy bàràny lett felkânàlva jelkápben. De
ami nekènk van az nem jelkáp; ez maga a káp. Mitål ijedtènk
meg? Ás azoknak az embereknek csak a jelkáp volt, amely az Å
feltàmadàsàra mutatott, ás åk azzal lementek a sârba.

283 Amikánt akkor rágen Jãb az å nagy megprãbàltatàsa alatt,
Istenem, minden el lett váve tåle! Az ärdäg azt mondta, “Hadd
kapjam meg åt. Án elvágzem, hogy å megàtkoz Táged a Te
szemedbe!” Ás azutàn szabadra kelt.

284 Isten azt mondta, “Az áletát ne vedd el.” Ás å az áletán
kâvèl mindent elvett tåle.

285 Ás mág az å feleságe is ellene fordult. Azt mondta, hogy az
å lehelete is idegen lett szàmàra. Màs szavakkal å_å
semmilyen käzässáget nem akart vele vàllalni. Çgy tænt, hogy
màr nem szereti åt, hanem egyszeræen elvetette. “Jãb, te olyan
nyomorçsàgos vagy! Miárt nem àtkozod meg egyszeræen Istent
ás miárt nem halsz meg?”

Å azt mondta, “Çgy beszálsz mint egy bolond asszony.” Ãh
nekem!

286 Làtjàtok, å ragaszkodott ahhoz, ami neki volt. Nos, å egy
prãfáta volt. Azt mondta, “Án nem egy bænäs vagyok. Án
felajànlottam az ellàtott àldozatot.” Àmen. Å tudta, hogy hol
àll. Å az Igán volt. Nem szàmât, hogy mit mondtak a täbbiek,
de å pontosan az Igán volt. Aztàn abban a nagy borzasztã
ãràban^Azt mondta, “Çgy beszálsz mint egy bolond
asszony.” Azt mondta, “Az Çr adta, az Çr vette el; hàt, àldott
legyen az Çr Neve!” Mondta, “Án semmi nálkèl jättem erre a
vilàgra. Meztelenèl jättem ide, ás ugyançgy megyek ki. Àldott
legyen az Çr Neve!” Ott èlve, fekályes kiètásekkel, a
gyermekei meghaltak, szegányságbe zuhant, ás az ässzes
baràtai ellene fordultak, az å gyèlekezeti tagjai, ás minden
màs, å pedig vakarta magàt egy^Ás milyen egy szerencsátlen
nyomorult! Käzèletek mág senki nem ment àt azon. Ás mágis å
ragaszkodott az Igáhez.

287 Å egy sas volt. Ãh nekem! Nem tarthatod mindig a fàtyolt
az å szemei elått. Nem, nem. Azutàn hirtelen, mialatt az Igán
àllt, mi tärtánt? Az egek szátvàltak, a mennydärgásek kezdtek
zengeni, a villàmlàsok kezdtek villanni, ás Jãb felnázett ás
meglàtta a làtomàst, ás ezt mondta, “Án tudom, hogy az án
Megvàltãm ál. Az utolsã napokban Å a fäldän fog àllni. Ás
noha a fárgek màr elpusztâtottàk ezt a testet, a csontokat ás
mindent, az a megelevenâtå Erå ott lesz. Magam fogom
meglàtni Istent, Akit án a magam szàmàra fogok meglàtni. Az
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án szemeim fogjàk szemlálni ás nem a màsá.” Igy van ez?
“Noha inaim màr fel lesznek emásztve bennem, noha a fárgek
amelyek most a testemben vannak el fogjàk azt pusztâtani.”
288 Tudjàtok, a fárgek nem jännek hozzàtok. A fáreg màr
bennetek van, a ti sajàt fárgeitek. Ászrevettátek màr ezt? Ha
betesznek benneteket egy koporsãba, ás azt lágmentesen
lezàrjàk; a fárgek mágis felemásztenek benneteket ugyançgy,
mert azok bennetek vannak. Ti csupàn egy csomã bogarak
vagytok kezdjèk azon, belèlrål.
289 “Noha a fárgek, az án fárgeim elpusztâtanak engem, a
testemet, de mágis az án testemben fogom meglàtni Istent.”
290 Ás azon a feltàmadàsi reggelen! Dicsåság! Hallelujah!
Màtá, ez a nagy ârã a 27:51-ben azt mondta, “Miutàn Å
feltàmadt a halàlbãl, akkor az Ã Testamentum szentjei, sokan
azok käzèl akik a fäld poràban aludtak, kijättek a sârokbãl, ás
bementek a vàrosba ás sokaknak megjelentek.” Az a
megelevenâtå Erå mág rajta volt Elizeus csontjain, amikor ott
màr csontok sem voltak, rajta volt mág Jãbon is, amikor ott az
å testábål màr egy kanàlnyi por sem volt. De a megelevenâtå
Erå mág ott volt.
291 “Ha ez a Szellem amely feltàmasztotta Jázust a halàlbãl
bennetek lakozik, akkor Å a ti halandã testeteket is meg fogja
elevenâteni.” Figyeljátek meg most gyorsan.
292 Ti azt mondjàtok, “Ãh bàrcsak akkor áltem volna^” Ti
egy jobb idåben áltek. Most ha ti mindnyàjan^
293 Làtom amint lejegyzitek az Iràshelyeket. Rendben van,
akkor ârjàtok le az I.Thessalonika 4:16-ot. Figyeljátek meg,
hogy milyen gyänyäræ, làtjàtok. A^ “A szenteket, akik
Krisztusban elaludtak, Isten Åvele elåfogja hozni,” làtjàtok, a
sârokban nyugvã szentek. Ahogy Illás volt; náhànyan çgy ahogy
Elizeus volt; làtjàtok, náhànyan megelevenednek, náhànyan
elvátetnek, ás náhànyan a sârokban lesznek. Åk az Çrral
fognak elmenni. “Az Isten Trombitàja fog megszãlalni, ás
elåszär a Krisztusban meghaltak tàmadnak fäl, ás mi akik
álènk ás megmaradunk, egyètt el leszènk ragadva åvelèk, hogy
talàlkozzunk az Çrral a levegåben.” A megelevenâtå Erå az
álåkän; a megelevenâtå Erå a halottakon. Làtjàtok?
294 Ugyanaz a megelevenâtå Ereje Istennek bemutatva mind a
kát prãfátàban. Figyeljátek meg, hogy az å nevèk majdnem
ugyanaz, Elizeus, Illás. Làtjàtok a Menyasszonyt ás a
Vålegányt? Az egyikèk Jázus Çr; a màsik pedig Jázus Asszony.
Làtjàtok, majdnem ugyanaz, áppen_áppen a_az Çr ás az
Asszony käzätt. Làtjàtok?
295 Illás, ás figyeljátek meg, hogy ez mikáppen van itt
kápviselve. Nos, Illás^Fel lett vitetve az elragadtatàsban, a
Gyèlekezetet kápviseli, rendben, Illás; ás Elizeus pihent a
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feltàmadàsig. Làtjàtok? Ez ápp olyan mint egy madàr,
amelynek kát szàrnya van szèkságe ahhoz, hogy egyensçlyozza
magàt. Làtjàtok? A Gyèlekezet volt ott jelkápezve abban a kát
prãfátàban. “Mert mi akik álènk ás megmaradunk az Çr
eljäveteláig, nem maradunk le azoktãl, akik elaludtak; mert az
Isten Trombitàja fog szãlni,” mind a kát szàrny ässze fog
talàlkozni ás mi el fogunk repèlni, hallelujah, elrepèlènk. Mert
(micsoda?) az álåkben, vagy a halottakban az a megelevenâtå
Erå mág mindig ál.
296 Figyeljátek meg. Emlákezzetek, emlákezzetek most,
megelevenedve, hogy làthassàtok hogy mik ezek a dolgok.
Názzátek meg ezeknek a napoknak a megelevenâtå Ereját.
Emlákezzetek arra, hogy mi megelevenedtènk. Nem olyan
rágen, segâtság káppen^
297 Ás án_án azt hiszem, hogy a mi Urunk mondta, ás Pàl is,
“Mit az Atya megmutatott nekem, án abbãl semmit nem
tartottam vissza. Elmondtam nektek.” Ás ezekben az utolsã
napokban amikor mi làttuk az Å megelevenâtå Ereját rajtunk,
Å mág arra is adott megelevenâtå Eråt nekènk, hogy làssuk a
betegeket meggyãgyulni. Mi làttuk a Megelevenâtå Eråt
käzättènk munkàlkodni, ahogy az årajtuk volt a korai
napokban, làtjàtok, ás mi làttuk Azt visszahozva làtomàsok ás
a halottak feltàmadàsa àltal, ás làttuk Azt amint a betegeket
meggyãgyâtja.
298 A napokban elmondtam valakinek. A kis Donovàn Weerts
itt, án azt hiszem, hogy ti mindnyàjan ismeritek åt. Fent
voltam vele vadàszni. A szegány kis pajtàs^Å egy kedves kis
fickã. Ide jàr gyèlekezetbe, ás nekem egy nagyon jã baràtom.
Ás å csak^Å azt mondta, “Nem akarlak hàborgatni táged.”
299 Án rànáztem, ás az å fèle teljesen ki volt fordulva belèlrål.
Ás azt mondtam, “Hogy vagy Donovàn?” Egyszeræen
megfogtam åt a kezánál, ilyen mãdon, ás az ràk volt. Azt
mondtam, “Donovàn, mi van a fèleddel?”
300 Å azt mondta, “Nem tudom Branham Testvár. Kärèlbelèl
hat, hát hãnapja, ás egyre jobban^”

Azt mondtam, “Miárt nem mondtàl errål valamit?”
301 Å azt mondta, “Án_án nem akartalak hàborgatni táged
Branham Testvár.” Án azt mondtam, “Tudod hogy mi ez?”

Azt mondta, “Van egy elkápzelásem.”
302 Án csak àtkaroltam åt, ás egy szãt sem szãltam. Kát nappal
kásåbb mág egy karcolàs sem volt ott. Mi ez? A megelevenâtå
Erå, làtjàtok, az meg fogja elevenâteni a ti halandã testeteket.
Az å fèle el lett volna emásztve, az agya eltænt volna, làtjàtok,
ás å meghalt volna. De a megelevenâtå Erå! Làtjàtok?
303 Ás egy napon amikor ki voltam magam is merèlve, mert^
Azt mondtam, “Ha te^Fiç, jobb ha mász tovàbb elåre, mert
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màr ätven áves vagy. Te, ha mág bàrmit is akarsz tenni az
Çrárt, akkor jobb ha sietsz ás teszed. Kezdesz äregedni.”
Làtjàtok? Ás ott azon a reggelen a megelevenâtå Erå eljätt, ás Å
megengedte nekem, hogy àtnázzek a fèggänyän tçlra, ás
làttalak mindannyiotokat odaàt. A-ha. Làtjàtok? Å azt mondta,
“Mindenki akit te valaha szerettál, ás mindenki aki táged
szeretett, åk oda vannak adva neked.” Làtjàtok? Án mindenkit
làttam odaàt âgy. Mi volt az? A megelevenâtå Erå.
304 Jànos a Kijelentå be volt tältekezve a megelevenâtå Eråvel,
aki ott àllt fent ás làtta a váget a kezdettål.
305 Ásaiàs telve volt a megelevenâtå Eråvel, ás felàllt ás làtta a
Milleniumot, ás mindent.
306 A megelevenâtå Erå! “Ás ha az a Szellem, amely
feltàmasztotta Krisztust a halàlbãl bennetek lakozik, akkor Az
meg fogja elevenâteni a halã testeteket^a halandã
testeteket.” Emlákezzetek, a megelevenâtå Erå!
307 Figyeljátek meg, hogy mit làttunk ezekben a napokban. A
Megelevenâtå Erå hozzànk jätt azárt, hogy megnyissa a Hát
Pecsátet. Mi volt ez, egy embernek az intellingenciàja? Nem,
hanem Istennek a megelevenâtå Ereje. Làtjàtok, az Isten
megelevenâtå Ereje elåre megmondta, hogy ez meg fog tärtánni.
Làtjàtok, az Isten megelevenâtå Ereje okozta, hogy a vilàg
bizonysàgot tegyen Arrãl, hogy ez az Igazsàg. Az Çr Angyala,
án elmondtam nektek, ott volt kärben egy Tæzoszlopban; a
megelevenâtå Erå bizonyâttatta a vilàggal, hogy Ez az Igazsàg.
Ás mindezekben åk nem tudtàk, hogy mi volt Ez; ás mi tudtuk,
csak âgy názzátek ás Ez a mi Urunk ott fent, làtjàtok.
308 Å Az, Aki megnyitotta azokat a Pecsáteket. Azok a
Pecsátek Å, mert Istennek az egász Igáje Krisztus, ás Krisztus a
Pecsátek, melyek ki lettek nyitva. Akkor mi az a Pecsáteknek a
kinyitàsa? Krisztus kijelentáse.
309 Ás maga az a hát Angyal, akik teljesen befejezett Hát
Gyèlekezetet jelkápezták, ás mi Azt mág csak nem is làthattuk.
Åk làttàk, åk kászâtetták a fánykápet, ás nem mi. Ás Å ott van,
ott àll, a Legfelsåbb Bârã; megmutatva, hogy Å az Alfa ás az
Omega, a kezdet ás a vág. Micsoda azonosâtàs! Ezt nekènk a
megelevenâtå Erå tette.
310 A megelevenâtå Erå engedi làtnunk az Å eljävetelát. A
megelevenâtå Erå kiragadott bennènket a halàlbãl az Áletre. A
megelevenâtå Erå adja a felismerást; hogy tudjam, hogy mi a
baj veletek, ás hogy mit kell tenni; hogy mit tettál, ás hogy mit
nem kellett volna tenned; ás hogy mit kellett volna tenned, ás
hogy mi leszel. A megelevenâtå Erå, mindezeket a dolgokat!
311 A mi Urunk Jázus annyira telve van a megelevenâtå Eråvel,
Å mindez egyètt volt. Å annyira telve volt megelevenâtå Eråvel,
hogy ezt mondta, “Romboljàtok le ezt a testet ás Án
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feltàmasztom azt hàrom nap alatt.” Micsoda bizalom a
megelevenâtå Eråben! “Romboljàtok le ezt a testet, ás Án^ezt
a templomot, ás Án felápâtem hàrom nap alatt.”
312 Miárt, miárt mondta Å ezt? Å tudta, hogy az meg volt ârva
Årãla, làtjàtok, hogy az meg volt ârva Årãla az Isten Igáje àltal,
amely nem hibàzhatott. Az Ige mondta, “Án nem engedem,
hogy az Án Szentem rothadàst làsson, ás az Å lelkát sem
hagyom a pokolban.” Ás Å tudta, hogy a megelevenâtå Erå fel
fogja Åt tàmasztani, hogy nem lesz egyetlen egy megrothadt
sejt sem.
313 Azt mondta, “Romboljàtok le ezt a templomot, ás Án hàrom
nap alatt çjra felápâtem azt.”
314 Miárt? Az prãfácia volt, az Isten Igáje. Ás a prãfácia, ha Az
az Isten igaz Igáje, akkor nem hibàzhat. Ás ugyanaz a prãfácia
ás Istennek ugyanaz az Igáje amely mondta, hogy Å fel fogja Åt
tàmasztani, ugyanaz mondja, hogy mi màr fel vagyunk Åvele
tàmadva. Nem csoda hogy Å ezt mondta, “Ne fáljetek!” Ás meg
van ârva, hogy “Az a Szellem amely most van, ez Åbenne volt,
ás most bennènk van, ás a mi halandã testènket is meg fogja
elevenâteni.” Ne fáljetek baràtaim, mert a F-i-ç fent van. A Fiç
fent van. Ne^
315 Most názzetek az àtvàltozàsra. Mi ott mindnyàjan
kápviselve voltunk. Ott voltak az álå szentek, akik
elragadtattak, ás ott àllt Illás; ás ott àllt Mãzes, a halott
szentek^?^Mindkettåjèknek szintán megvolt a
megelevenâtå Erå. Az hogy az egyik meghalt, ás a màsik nem
halt meg, de åk mind ott voltak.
316 Figyeljátek meg, ãh, názzátek meg, hogy mit làtunk most
ezekben az utolsã napokban. Ugyanazt a dolgot, amelyet Å
megâgárt, a Jànos 14:12-t. Most figyeljetek. [Ères hely a
szalagon_Szerk.] Biztosan.

Az emberek kárdezik, “Te azt àllâtod, hogy van eråd?”
Nem, nem, nem.
317 Mi csupàn olyanok vagyunk mint åk az Àtvàltozàs Hegyán,
làtjàtok. Biztos, hogy nem àllâtjuk azt, hogy van erånk. De
mi_mi amint åk voltak^Az Àtvàltozàs Hegyán åk nem azt
mondtàk, Mãzes nem azt mondta, “Názzátek hogy ki, názzátek,
hogy ki vagyok án,” a tanâtvànyok nem azt mondtàk,
“názzátek, hogy ki vagyok án, názzátek, hogy ki vagyok án.”
Tudjàtok, hogy mi tärtánt? Figyeljátek meg, hogy åk làttàk
Jázust megdicsåèlve. Ez minden amit åk bemutatva làtni
akartak, Jázust megdicsåèlve.
318 Ás âgy van ez ma is, mi nem prãbàlunk valamilyen nagy
szemály lenni. Minket nem árdekel, hogy az emberek mit
mondanak rãlunk. A mi nevènk semmi; ez az Å Neve. A mi
áletènk az semmi; ez az Å Álete. Ez az Å Ereje, ás nem a mi
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erånk. Ás csak egy dolog van, amit mi szeretènk tenni, hogy
làssuk Åt megdicsåèlve. Ás hogyan lehet ez? Amikor Å meg van
dicsåèlve bennènk, az Å feltàmadàsa àltal amely bennènk van.
Ma çjra làtjuk Åt bemutatva, ahogy Å volt.
319 Megártettátek ezt? Làtjàtok, a mi vàgyunk nem az, hogy mi
legyènk megdicsåèlve. A mi vàgyunk az nem valamilyen nagy
náv. A mi vàgyunk az nem az, hogy fellendâtsènk valamilyen
gyèlekezetet, vagy hogy täbbet bevigyènk a vasàrnapi
iskolàba, vagy hogy behozzunk, guzsba kässènk, beläkjènk,
hogy pikniket ajànljunk, vagy partit, vagy hogy csillagokat,
gombokat, vagy valami màs hasonlãkat hozzunk. Nem ez a mi
vàgyunk. A mi vàgyunk az, hogy Åt làssuk megdicsåèlve.
Megdicsåèlve, (mi?) nem sajàt bèszkesággel; hanem bennènk, a
mi áletènkben, hogy bebizonyâtsuk azt, hogy Å eleven ás
bennènk ál.
320 Ha fálre tehetem magamat az çtbãl çgy, hogy William
Branhamrãl mág csak szã se legyen, ás rãlatok se legyen szã,
amâg Jázust làthatjuk megdicsåèlve käzättènk. Åt làtni, ez a mi
vàgyunk. Ez a megele-^ez adja nekènk a megelevenâtå Eråt.
Ás ez ad nekènk ärämät azárt, hogy tudjuk, hogy Vele vagyunk,
ás az Å teste ás csontja is vagyunk, ás az Å Menyasszonya; ás
làtjuk az Å ugyançgy igazolt mãdszereit bebizonyâtva bennènk,
hogy Å most feltàmadott a halàlbãl. Làtjàtok?
321 Nem csoda hogy Å azt mondta, “Ne fáljetek,” mert most
figyeljátek meg, hogy mi Å àltala meg vagyunk vàltva, ás most fel
vagyunk tàmadva Åvele. Ez az, amit a Hçsvát jelent az emberek
szàmàra, “feltàmadva Åvele!” Figyeljátek meg. Most bennènk
van az Å Szelleme, az okirat kivonata teljesen kifizetve.
322 Ne, ti ne mondjàtok azt, hogy “Hàt, án remálem, hogy
elárem.” Te màr elárted. Nem hogy “el fogom árni.” Án màr
elártem. Án soha nem ártem el; Å árte el szàmomra. Làtjàtok?
Nem án; Å! “Nos, Branham Testvár, åk azt mondjàk^”
Engem nem árdekel, hogy åk mit mondanak. Å ott megtette azt
szàmomra. Ez minden amit án akarok, amivel án tärådäk.
323 Án csak_án csak Åt akarom megnyilvànulva làtni. Hogyan
tudnàtok megtenni azt, hogy Åt lehâvjàtok? Nem. Å bennetek
van. Làtjàtok, Å bennetek van. “Hàt akkor Uram, ha án fálre
tudom tenni magamat az çtbãl, akkor te szemmellàthatãvà
lehetsz. Án magam^Hogyan tudod Te megtenni? Mert Te ezt
âgy rendelted. ‘Mindenki akit az Atya Nekem adott, Hozzàm
fog jänni.’” Figyeljátek meg. Dicsåság!
324 Ma reggel a velènk lávå ässzes ässzegyæjtätt bizonyâtákkal,
ãh, án erre az ánekre gondolok:

A feltàmadàs reggelán,
Amikor a halàl kätelei meg lesznek tärve,
Mi fel fogunk tàmadni, (Hallelujah!) fel

fogunk tàmadni!
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325 Hiszitek ezt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Fel
fogunk tàmadni! Benne mi az Å rászává lettènk, a Hçsvát
rászává, az Isten kijelentett titkàá, ahogy az akkor volt, a halàl
utàni Álet rászává. Mi most álènk, akik egykor halottak
voltunk a bænäkben ás vátkekben. Az igazi Hçsváti Pecsát
feltärte kärèlättem a halàlt, ás án álek. A Hçsváti Pecsát
kezdetben feltärte a Rãmai pecsát pecsátját, a Hçsváti Pecsátet,
amellyel Å be volt pecsátelve. Ás az emberek amikor
meghaltak, akkor elmçltak; de Å feltärte a pecsátet, ás
kijelentette a titkot. Ás most Isten az Å Szent Szelleme àltal
feltärte a pecsátet a mi áletènkrål, ás Krisztus ki van jelentve,
hogy Å bennènk ál, mert mi most Åvele meg lettènk elevenâtve.
Ãh, lap lap utàn!

Fel fogunk tàmadni, (Hallelujah!)
Fel fogunk tàmadni! (Àmen!)
A feltàmadàs reggelán,
Amikor a halàl ràcsai fel vannak tärve,
Fel fogunk tàmadni, (Hallelujah!) fel fogunk

tàmadni!
326 Ãh, hàt nem ärèltäk! Án olyan boldog vagyok! Egász rágen
odaàt lent egy rági kis szenes kamràban egy reggelen a
pecsátek fel lettek tärve, ás án feltàmadtam Åvele, egy çj
teremtmány lettem. Az å megelevenâtå Ereje; a Fiç fent van.
327 Nem olyan rágen mondtak nekem egy kis tärtánetet egy_
egy halàszrãl. Egy szemály odajätt, ás bárelt egy äreg halàszt
azárt, hogy elvigye åt horgàszni a Nyugati Partra. Azon a
reggelen kimentek.
328 Ha valaki käzèletek horgàszott màr lazacra, nos akkor ti
tudjàtok, hogy mi tärtánik, ott kint borzasztãan kädäs. Làtom
az án kis testváremet Eddie Byskal-t ott lent, aki misszionàrius
volt ott kint az indiànoknàl. Ás mi magunk is horgàsztunk ott
kint azokon a partokon.
329 Tehàt ez a horgàsz valahogy egy zäldfèlæ volt, làtjàtok.
Elment horgàszni, ás åk kisodrãdtak. Vàrtak a napvilàg
eljäveteláre, tudjàtok. Ás åk_ás åk màr nem hallottàk a
kädkèrtät, ás ez a horgàsz teljesen izgatott lett, ás azt mondta,
“Figyelj, mi kifelá sodrãdunk a tengerre! Há!” Teljesen izgatott
lett.
330 Azt mondta, “Èlj le fiam. Èlj le.” Az idås halàsz nyugodt
volt, làtjàtok. Å tudta, hogy mirål beszál. Azt mondta, “Csak
vàrjàl, amâg a nap felkel, ás akkor làthatjuk, hogy hol
vagyunk.”

Te azt mondod, “Nekem Metodistànak kell lennem?
Baptistànak? Pènkäsdinek?”
331 Csak vàrjàl. A Fiç felkel, ás akkor mi làtni fogjuk, hogy hol
vagyunk. Å az Ige. Vàrjàl, amâg làtod az Igát szemmellàthatãvà
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lenni, ás ràsètni a Magra, a lengetett Káve, ás akkor làtni
fogjuk, hogy hol vagyunk. Szeretitek Åt? [A gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.]

332 Sajnàlom, hogy ilyen sokàig tartottalak benneteket.
Hànyan fognak käzèletek estáre itt maradni? Ãh, akkor
jäjjetek vissza maeste, làtjàtok. Hát ãra kärèl? Van valaki màs
lelkászetek? [Neville Testvár mondja, “Nem.”_Szerk.]

Hajtsuk meg a fejènket.

333 Van itt valaki, vagy vannak-e olyanok, akikben mág nincs
meg ez a megelevenâtå Erå? A Fiç ràsètätt, ás te itt èltál a
Tabernacle-ban, hallgattad a szalagokat, de mág a Szellem
soha nem elevenâtett meg táged çgy, hogy tudjad kävetni az
Isten Igáját? Bàrcsak ti asszonyok ás fárfiak tudnàtok minden
Igánek engedelmeskedni, amit Å leârt! Ãh, ez egy veszályes
dolog. Mi lenne, ha te egy halott mag lennál, ás nem lenne
benned Álet? De van benned valami, ami azt mondja neked,
“Án_án ma reggel fel akarok kelni. Fel akarok emelkedni
abbãl a helyzetbål, amelyben vagyok. Án nem akarok csupàn
egy halott mag lenni, nem akarok a szemátben ás hordalák fa
käzätt maradni. Fel akarok emelkedni.”

334 Felemelnád a kezedet, ás azt mondanàd, hogy “Imàdkozzàl
ártem testvárem?” Isten àldjon. Isten àldjon. Istenem, názzetek
a kezekre; nincs egyàltalàn lehetåság az oltàrhoz hâvàsra. Amit
mi oltàrhoz hâvàsnak nevezènk, hogy az emberek idejãnnek az
oltàr kärá, án egyábbkánt nem sokra tartom azt. Ez csupàn a
Metodista ábredás napjai alatt lett hozzàadva a gyèlekezethez.
Làtjàtok?

335 A Biblia azt mondta, “Akik hittek, làtjàtok, åk
megkeresztelkedtek.” Van itt egy medence telve vâzzel, ás vàr
bàrmely jelältre, aki kászen àll, hogy meghaljon änmagànak.

336 Nos, te be lehetsz merâtve sokszor az Çr Jázus Neváben; de
amâg a Mag nem Álet, làtjàtok, addig Ez nem fogja azt
megelevenâteni. Nem, nem, nem. A vâzkeresztság az olyan, mint
a harmat, amely az ágbål esett; az csupàn ràeshet a magra, de
ha ott nincs Álet, akkor az nem álhet.

337 De ha az valãdi vâzkeresztság, az änmagad szàmàra valã
halàl, ás kászen àllsz arra, hogy minden szàmàra kihaljàl,
amelyet neked hitvallàsok ás felekezetek tanâtottak, melyek
ellentátesek az Igável, ás te çgy fogsz álhi mint Istennek egy
fia, vagy lànya, ás te azt a szâvedben is çgy gondolod, akkor
názd meg hogy a vâzkeresztság mit fog tenni szàmodra ma
reggel. “Tárjetek meg mindannyian, ás keresztelkedjetek meg a
Jázus Krisztus Neváben, a ti helytelenságetek, bæneitek
bocsànatàra, ás akkor veszitek a Kávát, a lengetå-àldozatot.
Veszitek a Dinamikàt, a Szent Szellemet. Mert náktek adatott
az âgáret ás mindenkinek. Minden generàciãnak ez lesz.”
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338 Atyànk, Istenènk, án_án hosszan beszáltem, ás az
embereknek sok ideját felhasznàltam, de Uram Istenem, ebben
nincs megàllàs. Çgy tænik szàmodra, hogy egyszeræen abba
kell hagynod ás el kell menned pihenni, ás azutàn visszajänni.
Mi egy haldoklã vilàgban álènk, haldoklã emberek käzätt; az
Áletnek Èzenetável, ás a feltàmadàsnak a bizonyâtákàval.
Kedves Istenènk, mi csak egyszer vagyunk halandãk, ás mi lesz
akkor, ha elengedjèk menni magunk mellett ezt az alkalmat?
339 A szâvènk ág; a lelkènk megremeg; ezek akik bejättek. Ás
sokan halljàk itt ma reggel ezt az Èzenetet. Igen, kettå vagy
hàromszàzan emelták fel kezeiket. Åk hinni akarnak, Uram.
Ãh, biztos hogy a mag nem halott, Uram. Màskápp hogyan
emelhetták volna âgy fel a kezèket? Van ott valami. Ãh
Istenem, ez a rági án, ez a Jãb feleságe, aki ott àll, ás azt
mondja, hogy “Ãh!” De Uram, engedd, hogy a Jãb, a hâvå
menjen be ma reggel, haljon meg teljesen, ás legyen eltemetve
itt a vâznek keresztságáben.
340 A harmatcseppek, amelyek a Mennybål jännek, az Isten
Igáje amely azt mondja, hogy Ez el fog mosni minden bænt ás
elengedi azokat! Ti miárt vagytok a Jázus Krisztus Neváben
megkeresztelve? A ti bæneitek bocsànatàárt, a bænäk meg
vannak bocsàtva a Jázus Krisztus Neváben.
341 Hadd legyen azutàn Atyàm, hadd^Ha åk betegek, akkor
egászágesen jäjjenek ki. Ás ha åk nyomorákok, akkor menjenek
ki a Szent Szellem Ereje alatt. Ha bænäsäk voltak, akkor
megmosãdva ás tisztàn menjenek ki. Ás a mechanika a
bemenetel àltal; ás jäjjän a Dinamika Felèlrål, a Szent Szellem,
ás ragadja el åket Uram. Elevenâtse meg az å halandã testèket,
ás akkor mi igazi çj nyelveket fogunk hallani, az Isten ereját,
kimondhatatlan szeretet, meghalã kegyelmet ás álå kegyelmet;
ás egy feltàmadott Krisztust, egy Testet, egy Menyasszonyt, aki
Åt kápviseli a fäldän.
342 Atyàm, åk a Tieid. Felemelták a kezeiket. Án prádikàltam
az Igát. Most Atyàm, fogadd el åket, ezt kárem. A Jázus
Krisztus Neváben kárem. Àmen.
343 Szeretitek Åt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Hàt
nem csodàlatos Å? [“Àmen.”] Elágedettek vagytok azárt, mert
rászei vagytok a hçsváti feltàmadàsnak, hogy Åvele
feltàmadtatok? [“Àmen.”] Emeljátek fel a kezeteket. Ti bele
vagytok foglalva.
344 “Kisgyermekeim,” amint Pàl mondta volna. Nem azárt,
hogy megprãbàljam åt utànozni, hanem a szeretet, án szeretlek
benneteket. Viharokban jàrom az utakat meg minden màs,
azárt hogy idejäjjek, hogy beszáljek veletek. Jäväk a
sivatagbãl, hãviharon àt ás âgy tovàbb azárt, hogy idejäjjek.
Repèlågápen repèläk. Ti vágig utazzàtok az orszàgot azárt,
hogy egyètt lehessènk. Mi szeretjèk egymàst.



50  A MONDOTT IGE

345 Rászei vagyunk egymàsnak. Soha ne engedjátek, hogy
Sàtàn bàrmi màst mondjon nektek. Azàltal, hogy egymàsnak
rászei vagyunk, mi az Å rászei vagyunk. Ás a Kiràlysàgnak
tàrspolgàrai vagyunk álvezve a feltàmadàsnak ezeket az
àldàsait egyètt.

346 Ás, most, làtjàtok, most ti màr feltàmadtatok. Amikor Isten
Åt feltàmasztotta, akkor Å feltàmasztott titeket. A Fiç ápp
most van rajtatok, ás ti most nävekedtek az Álet viràgzàsàba,
amint Å volt azárt, hogy teljesen feltàmadjatok az utolsã
napon. A ti feltátelesságetek most megvan nektek. Mibål
tudjàtok? Mert a lelketek megvàltozott, ugye? Testetek az
Ennek valã engedelmesságre jätt, ugye? A minek valã
engedelmesságre (egy gyèlekezetnek?) az Igánek, ami az Álet,
ás akkor ti most feltàmadtatok a halàlbãl. Ez Hçsvát Jázussal
ás ánvelem. Ez Hçsvát veletek ás Jázussal. Ás ez Hçsvát
veletek, velem, ás Jázussal. Mi mindnyàjan^Illetve Jázus, ti
ás án, mi mindnyàjan egyètt feltàmadtunk.

347 Ás fel fogunk tàmadni az utolsã napon, mág akkor is ha
szellemènk elhagyja a testènket, mág ha a testènk el is rothad,
porrà lesz, vagy elág, vagy a tenger mályábe kerèl. A Biblia
mondta, hogy “Egy Angyal kiäntätte az å kelyhát a tengerre, ás
minden ami meghalt, feljätt.” Semmi nem tud bennènket
elrejteni, vagy elvàlasztani attãl az Istentål, akit mi annyira
szeretènk, aki bennènket egyètt feltàmasztott.

348 Isten àldjon meg benneteket. Sokàig itt tartottalak
bennteket. Ha az emberek mág telefonvonalban vannak, akkor
åk biztosan^Ätven cent percenkánt, åk ma reggel valãban
fizettek. De án egyszeræen nem tudtam megàllni ebben az
ãràban, hanem egyszeræen tovàbb kellett folytatnom.

349 Nos, ha az Çr çgy akarja, akkor ma este visszajäväk, hogy
çjra beszáljek veletek. Ás ha nem tudnák, ás akkor ti
mindnyàjan tudjàtok^Azt hiszem hogy mi nem vagyunk^
illetve nem^Nem vagyunk màr telefonvonalban? Màr nem
vagyunk a vonalban.

350 Mindnyàjan tudjàtok hogy hova megyek ugye? Afrikàba!
Màr hosszç ideje megvoltam hâvva; áveken àt prãbàltam
visszamenni. Most egy làtomàs, az Çr Szelleme elkászâtette az
utat. Åk azt mondtàk, amikor azok a szegány bennszèlättek ezt
hallottàk, hogy án nem jättem az utolsã alkalommal, amikor
ott voltam, akkor åk lefekèdtek a fäldre ájjel ás nappal,
sãhajtottak ás sârtak, ás azt mondtàk, “Urunk, mit tettènk?”
sok ezren käzèlèk. Az emberek mág azt sem hiszik, hogy nekik
van lelkèk. Làtjàtok? Ás åk sârtak ás sãhajtoztak ás sârtak.

351 Ne kèldjetek elåre èzenetet. Kárlek ne tegyátek. Làtjàtok,
ha vâzum sikerèlne ott ás odakerèlne a prádikàtorok käzá a
dolog, akkor åk ott azonnal leàllâtanànak. Nekem çgy kell
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odamennem, mint egy vadàsz. Oda fogok menni a kiràlynåhäz
aki tizenhát teherautã embert hozott oda ás lejättek az
ässzejävetelre. Felmehetek ás vadàszhatok az å terèletán. Ás án
çgy megyek be, hogy az çtlevelem ás minden màs egy vadàsz
szàmàra van kiàllâtva, ás nem vallàsi szolgàlatra.

352 Ás azutàn fog ott velem talàlkozni egy testvár, aki azt
mondja “Miárt ne tartanàl szàmunkra egy kis ässzejävetelt?” A
stadionok màr ki vannak bárelve. Azok mág csak nem is
tudjàk. Làtjàtok? Ãh, dicsåság!

353 Imàdkozzatok, hogy az Isten akarata ne legyen
akadàlyoztatva. Hogy az án lelkem amely Afrikàárt sârt azãta,
miãta eljättem onnan, kápes legyek çjra visszamenni ás azutàn
szàmotokra egy nagy ässzejävetelrål szãlã èzenetet hozni.
Valãszânæ, hogy màtãl kezdve nem làtlak benneteket
mindaddig, amâg vissza nem jäväk. Most egy pàr nap mçlva
fogunk menni, Màjus tizedikán. Imàdkoztok ártem? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]

354 Emlákezzetek, addig nem tudjàtok hogy milyenek a bajok,
amâg oda nem kerèltäk; boszorkàny doktorok minden oldalrãl,
ás az ärdäg, ás ne gondoljàtok, hogy åk nem tudjàk, hogy mit
tegyenek. Làtjàtok? Ás jobb ha tudod hogy mirål beszálsz,
amikor elåttèk àllsz. “De án tudom, hogy Kiben hittem, ás meg
vagyok gyåzådve arrãl, hogy Å kápes megtartani azt, amit án
Årà bâztam erre a napra vonatkozãan.”

Nos, fekszik itt náhàny zsebkendå.

355 Kedves Istenènk, ahogy ez a ma reggeli Èzenet a
feltàmadàsrãl, ás án itt àllok Uram, ás bizonyâtom az Ige àltal
hogy a megelevenâtå Erå a hâvå gyermekben van. Ezárt hit
àltal, hitben, hogy a megelevenâtå Erå megvàltoztatta az án
áletemet. Ás ezek az emberek hiszik Uram, ás Ez
megvàltoztatta az å áletèket. Ás mi imàdkozunk egymàsárt.

356 Án ràteszem a kezeimet ezekre a zsebkendåkre, hogy^
Hadd Isten, Aki megelevenâtette Jázus Krisztust, ás kihozta Åt
a halàlbãl, ás az a Szellem amely feltàmasztotta Åt a halàlbãl,
lakozzon a mi testènkben.

357 Az a Szellem, amely Elizeus testán volt, amely miutàn å
meghalt ás nem volt semmi màs csak csontok, de abban
megelevenâtå Erå volt. Az apostolok kezáben megelevenâtå Erå
volt. Az apostolok elmáje, az apostolok làtàsa, a_a hâvåk
nyelveiben, mind ott volt a megelevenâtå Erå.

358 Most hadd hogy ez a megelevenâtå Erå, amint án
ràhelyezem ezt az Igát, ás a kezeimet azárt, hogy tulajdonost
kápviseljem kegyelem àltal a megelevenâtå Erå tulajdonosàt,
akkor Ez elevenâtse meg az ässzes beteg testet, ás legyenek åk
çjra egászságásek Istenem, Jázus Krisztus Neván keresztèl.
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359 Ne csak ezekárt a zsebkendåkárt legyen, hanem azokárt a
hallgatãsàgban kint lávå emberekárt is, mindenki aki szenved.
Azok a kisgyermekek, az idåsemberek, bàrkik is åk, elevenâtse
meg åket a megelevenâtå Erå ápp most, a Jázus Neváben.
Àmen.

360 Nos, hànyatoknak van megelevenâtå Ereje? [A gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Most tegyátek egymàsra a
kezeiteket, ha a megelevenâtå Erå bennetek van.

361 Nos, csak egyetlen dolog van, ami Attãl visszatart,
megakadàlyoz, ás ez a ti hitetlenságetek. Egy asszony
megárintette az Å käntäsát, ás meggyãgyult; egy rãmai katona
arcul käpte Åt, ás elment a pokolba. Làtjàtok? Tehàt annak^
ez attãl fègg, hogy hol àllsz. Hiszitek ezt? [A gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Hiszitek?

362 Most azt akarom, hogy hajtsàtok meg a fejeteket ás
imàdkozzatok egymàsárt. Csak_csak imàdkozzàtok ki
egyenesen, csak mondjàtok, “Uram, ez a szemály^” Làtjàtok,
csak imàdkozzatok egymàsárt.

363 Kedves Istenènk, mi ezt a Jázus Krisztus Neváben tesszèk,
az egyetlen Návben, amely az emberek käzätt adatott, amely
àltal mi èdväzèlhetènk, vagy meggyãgyulhatunk. Ezek az
emberek, akik a Kiràlysàgnak tàrspolgàrai, a megelevenâtå
Erånek tulajdonosai, elevenâtsd Ezt szàmukra Uram, ápp most.
Ás menjen a Szellem sasrãl sasra, Igárål Igáre, amâg Jázus
Krisztus teljesságe szemmellàthatãvà nem lesz valamennyi
testben fizikai, szellemi vagy bàrmely szèkság árdekáben,
amelyre nekik szèkságèk van, amint mi egymàsra tesszèk
kezeinket. Jázus Krisztus Neváben. `
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