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Millióból Egy

` Käszänäm, Shakarian Testvár. Ás jã reggelt, baràtaim.
Biztos jã çjra itt lenni Los Angeles-ben ma reggel, mág a

nagy ässzejävetel elått, ás az eljävendå hát talàlkozãi elått,
melyek odaàt a Nagykävetsági Szàllãban lesznek. Arra
szàmâtok hogy mindnyàjatokat làssam odaàt. Ás mi
mindnyàjan egy nagy vàrakozàs alatt vagyunk hogy
talàlkozzunk a mi Çr Jázusunkkal, hogy làssuk Åt odaàt. Å
megâgárte hogy ott lesz. “Ahol ketten vagy hàrman
ässzegyælnek,” Å ott lesz.
2 Ás án biztos vagyok benne hogy talàlkoztam Vele ma reggel
amint feljättem ide a lápcsån ebbe az elåadãterembe, mikor
minden ember nagy vàrakozàsban van, vàrva a reggelire ás a
beszádre. Ás jã ässzegyælni veletek, ás a ràdiã hallgatãsàgàval.
Olyan sokan vannak itt, hogy le kellett mennièk a màsik
emeletre, ás szãlni egy keveseknek. Ás olyan sok kárást làttam,
szâvbetegság, ás testèk kèlänbäzå betegságei, ás mi most azárt
vagyunk itt hogy imàdkozzunk a betegekárt ás a szenvedåkárt.
3 Ápp mikor a lápcså tetejáre ártem^Egy idås çriemberre
názek most. Feljätt hozzàm, ás azt mondta, “Branham Testvár,
ávekkel ezelått^” Azt mondta hogy olyan sçlyos
szâvbetegságe volt hogy å^åk azt gondoltàk hogy meg fog
halni. Ás imàdkoztunk árte, ás az Isten kegyelme
meggyãgyâtotta åt. Ás ma reggel itt van, jãval nyolcvan felett,
ärvendezve. Igy ez minket çj eråre sarkall.
4 Ás most án feltátlenèl kárem az emberek imàit kint a
ràdiãknàl, áppçgy mint itt is. Miutàn elhagytam ezeket az
ässzejäveteleket, Eurãpàba megyek, ás le Afrikàba ás kärbe,
ässzejävetelekre. Ás ez làtomàs alapjàn megy, âgy án biztos
vagyok benne hogy nagy ässzejävetelek lesznek ott. Ás án
ávekig áreztem hogy az Çr akarata hogy visszamenjek. A kis
alàzatosan, alàzatos szolgàlat amit Å adott nekem, nem hiszem
hogy Å azt màr teljesen befejezte, odaàt. Çgy tænik lehet mág
ott valahol egy lálek akit án befoghatnák az Evangálium
hàlãjàba, abba amit Å adott nekem hogy azzal halàsszak az
emberekre, az Isteni gyãgyâtàs çtjàn, imàdkozva a betegekárt.
Ás án feltátlenèl kárem imàitokat, mind akik itt vagytok ás
azok is kint a ràdiã hallgatãsàgàt.
5 Most nincs arra idåm hogy csak vegyek egy szäveget ás
prádikàljak, amit çgy szàmâtok hogy itt egy pàr perc mçlva
fogok a_az^ebben az elåadãteremben, de csupàn beszálni
hozzàtok_hozzàtok egy pàr percig, hogy megismerkedjènk. Ás
az emberekhez kint az orszàgban, imàdsàgot kárek az ott kint
lávåkárt, most rägtän, ás itt is. Ás biztos hogy án ärèläk hogy
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talàlkozhatok mind ezekkel az çj jã baràtokkal akikkel mág
soha ezelått nem talàlkoztam, csupàn ma reggel láptem velèk
kapcsolatba.
6 Nagyszeræ idåket tältättènk a szolgàlatokban màs helyeken.
Nem jutok ki tçl gyakran täbbá, mert annyira elfoglalt vagyok.
Mi egyszeræen megprãbàljuk forrãn tartani az utat
Jeffersonville, Indiana ás Tucson, Arizona käzätt, ahovà ávekkel
ezelått kikältäztènk, egy làtomàs àltal az Çrtãl, ami oda
kikèldätt bennènket, szintán, nem tudva hogy hovà megyek. Ás
sokan käzèletek itt, a Clifton-ban, beszáltem hozzàtok räviddel
mielått a Phoenix-ben lávå ässzejävetelekre mentem, a
làtomàsrãl amely jätt. Làttam hát Angyalt egy csoportban.
7 Ás án tudom, a ràdiã hallgatãk felá, talàn sokan käzèletek
nem teljes Evangáliumiak, ás ez egy kicsit titokzatosnak tænhet
nektek. Ami, nekem lenne, de van^Bàrki, aki bàrmit
magyaràzhat, azt egyàltalàn nem kell elfogadnotok hit àltal.
Ezek olyan dolgok melyeket nem tudunk megmagyaràzni, ás
amiket hit àltal kell elfogadnunk. Mi nem tudjuk Istent
megmagyaràzni. Senki nem tudja Istent megmagyaràzni. Å
szuverán, ás Å nagy ás hatalmas. Mi egyszeræen _ mi
egyszeræen elfogadjuk mert tudjuk hogy Å ott van. Ás aztàn a
mi hitènk àltal, azt elfogadva, Å visszahozza nekènk a vàlaszt,
a Szent Szellem keresztságát.
8 Amirål, án ápp akarok beszálni nektek, egy pàr percig itt,
az, “Istennek çtja az imàdàsnak egy helye.” Ás az egyetlen
hely, ahol Åt imadhatod, az egyetlen hely ahol Å valaha
talàlkozik veled, az kell hogy^Van egy gyèlekezet, egy hely,
egy idå, egy náp, mindezekben Isten talàlkozik. Ás án remálem
hogy az Çr megàldja az Èzenetet a ti szâvetekhez itt.
9 Nos, visszatárve Tucson-ra, furcsa volt, azok a làtomàsok
szãlnak hozzàtok az Çr Neváben. Käzèlèk egy sem amire
vissza tudok emlákezni, bàrki màst megkárdezhettek ha
bàrmikor vissza tudnak emlákezni, hogy Å bàrmit mondott az
volt az Igazsàg. Az mindig çgy tärtánik ahogy Å mondja hogy
tärtánni fog.
10 Ás Neki, az Iràsok szerint vissza kell tárnie hozzànk
ezekben az utolsã napokban, ebben a tâpusç szolgàlatban. Az
lesz a Szellem keresztságe utàn, ás a nyelvekenszãlàs, Isteni
gyãgyâtàs utàn, ás âgy tovàbb, ezek a dolgok. A pènkäsdi
èzenet csçcsa az amirål ma beszálènk. Ez a szolgàlat Magànak
Krisztusnak a szolgalata Aki nápe käzätt van
megszemályesâtve, ugyanazokkal a dolgokkal melyeket Å tett
mikor itt volt a fäldän; az Å Testáben, a Menyasszonyban,
amely rásze Neki, ugyanazokat teszi, mint Fárj ás Feleság, vagy
Kiràly ás Kiràlynå, käzvetlenèl a Hàzassàg ceremãniàja elått.
11 Ezen a háten, ha az Çr akarja, arrãl kâvànok valamit
szãlni, kint a kampànyunkon itt, a_a Nagykävetsági
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Szàllãban, ás valahogy megismerkedènk az án alàzatos
mãdomon. Az_az idå ás ãra amelyben álènk, ha egy szemály
nem tudja merrefelá menjen, mit tegyen vagy merre forduljon,
akkor ti_ti màr nem hit àltal jàrtok; ti csak talàlgattok, ti
feltátelezgettek. Ás feltátelezni az_az “elårehaladàs hivatalos
meghatalmazàs nálkèl.” Tehàt ha nekènk nincs meg a valãdi
hivatalos meghatalmazàsunk hogy tudjuk mit mondott Isten
hogy tärtenni fog ebben az ãràban, akkor hogyan fogunk
valaha is szembeszàllni ezzel az ãràval? Ás nekènk szembe kell
szàllnunk ezzel, tudvàn, az Å Igájábe vetett hit àltal, a
dolgokat melyeknek most meg kell tärtánnièk; ás a nemzetek
àllapota, a nápek àllapota, a gyèlekezet àllapota, ás âgy tovàbb.
12 Tudnunk kell azt, ás aztàn hogy mikánt induljunk ki hogy
szembeszàlljunk azzal. Ha nem tudod hogy mikánt tegyed azt,
akkor csak_csak az vagy ahogy mi nevezni szoktuk, valahogy
vaktàban; csak beleugrani, remálve hogy itt lesz, remálve ezt ás
remálve azt, ás “meg lesz?” De Isten nem akarja hogy azt tegyèk.
Å azt akarja hogy tudjuk mit mondott Å errål a naprãl, ás aztàn
hit àltal talàlkozunk azzal, mert Å azt mondta hogy çgy lesz.
Akkor mi_mi tudjuk hogy te Igazsàgban vagy akkor, mert
neked nem valamely szemálynek a szava van arra; te kaptad az
Å Igáját hogy mit kell tennènk. Ás mi remáljèk hogy a Mennyei
Atyànk meg_meg fogja ezt adni nekènk ezen a háten.
13 Nos, elnázást kárek hogy fálbeszakâtottam azt, amit
mondtam pàr perccel ezelått, a Tucson-ba valã jävetelrål. Ás
án magam azt gondoltam, hogy az volt áletem váge. Azt
gondoltam hogy senki nem tudna kiàllni annak az àllapotnak a
megràzkãdtatàsàt, amely abban a làtomasban tärtánt azon a
reggelen, tâz ãra felá otthon, hogy azutàn mág álni tudna
valaki. Nos, án Tucson-ba jättem, fiammal intázkedtem, a
feleságem irànt ás_ás hogy a gyermekek menjenek vele, miutàn
eltàvoztam, mert azt gondoltam hogy az án vágem volt az. Ás
án, Phoenix-ben, az embernek az ässzejäveteleken mielått
megtärtánt, elmondtam nektek çgy ahogy tärtánni fog.
14 Nos, pàr hãnappal azutàn, fent voltam a Sabino
Canyon-ban egy reggel, amely Tucson-tãl käzvetlen ászakra
van. Ott voltam fent hogy imàdkozzam. Ás mialatt
imàdkoztam, kezem fent volt a levegåben, mondvàn, “Atyàm,
kárlek Táged, hogy valahogy segâts nekem, adj eråt arra az
ãràra amely most elåttem àll. Ás ha az án munkàm be van
fejezve itt a fäldän, akkor nekem Hozzàd kell mennem. Ás nem
az hogy sajnàlom hogy jäväk, de tudom hogy Te gondoskodni
fogsz a csalàdomrãl. Ás án_án csupàn eråt kárek erre az
ãràra.” Ás valami eltalàlta a kezemet!
15 Nos, ràdiãt hallgatãk, ez furcsànak tænhet amit mondtam,
de ez az igazsàg. Ás Isten az án Bâràm.
16 Belenáztem a kezembe, ás ott volt egy kard, volt egy
burkolata a markolati rász fälätt. Ás maga a markolat gyängybål
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kászèlt, ás çgy nezett ki mintha egy arany-fále kázvádå lenne a
markolat fälätt. Ás maga a_a penge inkàbb olyan fányes,
valamilyen krãm vagy valami amely ragyogott a napban.
17 Nos, ez tâz vagy tizenegy ãra kärèl volt dálelått, egász fent
egy hegyen. Kápzelhetitek egy szemály hogyan (aki çgy árzem
az eszemnál vagyok) árezne ott àllva egy karddal a semmibål,
emberek sok sok márfäldre tàvol, a kezedbe tartvàn azt. Án
áreztem azt, vettem ás a pengát ide-oda lengettem, hàt, az egy
kard volt.
18 Ás án kärèlnáztem. Mondtam, “Hàt, most, ez hogyan
tärtánhetett? Án itt àllok, áppen itt, ás kärben senki nincs
sok-sok márfäldre, ás az honnan jätt?” Ás mondtam, “Nos,
án_án azt gondolom hogy ez talàn az_az Çr mondvàn nekem
hogy ez az án vágidåm.”

Ás egy Hang beszált ás azt mondta, “Ez az Çr Kardja.”
19 Ás án azt gondoltam, “Nos, egy kard, akkor ez egy
kiràly-fále szàmàra van, lovagnak.” Tudjàtok, hogyan
csinàltàk Angliàban ás kèlänbäzå helyeken. Azt gondoltam,
“Ez az amiárt ez van, lovagnak.” Ás azt gondoltam, “Nos, talàn
kezeimet emberekre kellene hogy tegyem, vagy^” Án kezelek
mindenfále^Az emberi ártelem teljesen ässze lehet
zavarodva, tudjàtok. Nem tudhatod. Ártelmènk váges; Å
vágtelen. Igy, ás amint án^Aztàn elhagyta kezemet ás án nem
tudtam hova ment, csak eltænt. Nos, ha egy szemály nem ártene
egy kicsit a szellemi dolgokrãl, akkor te_te çgy megårèlnál.
Ott àllnàl, ás csodàlkoznàl mi tärtánt.
20 Ás Å azt mondta, “A làtomàs nem a te vágidåd. Ez a
szolgalatodra van. A Kard az Ige. A Hát Pecsát ki lesz nyitva, a
titkok^”
21 Ás aztàn kát háttel azutàn, vagy kát hãnappal inkàbb,
azutàn, án fent voltam a hegyen egy náhàny baràtommal mikor
az megtärtánt. Hát Angyal, ápp olyan tisztàn mint ahogy ti itt
àlltok, szàguldva lejättek a Mennybål. A sziklàk a hegyen
gurultak ás lefelá a dombokra, ás_ás az ott àllã emberek
kiabàltak ás fáltek, tudjàtok, Ás a por mindenfelá szàllt. Ás
amikor az volt, Å azt mondta, “Tárj vissza az otthonodba. Most
lesz, mindegyik Angyal egy_egy pecsát a Hát Pecsátbål.”
22 Ami, ez szalagon van. Ás a känyv rävidesen kint lesz, mivel
most nyelvtanosâtsàk. Amint tudjàtok, az án nyelvtanom nem
nagyon jã, ás az emberek nem^ csupàn olyan emberek
legyetek akik szerettek ás tudjàtok hogyan ártsetek a
nyelvtanomban. De egy bizonyos teolãgus helyesbâti
nyelvtanilag nekem, ás kivesz minden^Nos, talàn hibàs szãt
hasznàltam. Mág csak nem is tudom. Igy, hallottam valakit
nevetni, tehàt gondolom hogy a “nyelvtan” nem volt helyes. De
mint a hollandi embert, fogadjatok azárt amit mondani akarok
ás nem azárt amit mondok valãban.
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23 Ás màr csak hàrom perc van, azt mondjàk, a program
zàràsàig.
24 Most, kedves emberek kint a ràdiãknàl, ás ti akik betegek
vagytok ás szèkságben itt az elåadãteremben, tegyátek
kezeiteket egymàsra most mialatt elmondjuk az imàt a
betegekárt. Nos, Jázus mondta, az Å utolsã utasâtàsa a
Gyèlekezethez, “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat akik
hisznek.” “Azokat,” azokat akik hisznek! “Ha kezeiket
betegekre teszik, azok meggyãgyulnak.”
25 Kedves Mennyei Atyàm, mi ma mint gyermekek vagyunk,
engedelmeskedènk annak amit Te mondtàl hogy tegyènk.
Ràtesszèk kezènket mindezekre a telefonkárásekre. Te làtod
åket kint az orszàgban, hogy milyen szèkságèk van, a
szenvedást. Làtod az itt lávåk szèkságeit, szenvedását. Ás mi
àtadjuk åket Neked, Kedves Istenènk, ezzel a Te Igádbe vetett
hittel, amit Te mondtàl, “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat
akik hisznek. Ha kezeiket betegekre teszik, azok
meggyãgyulnak.” Add meg, Urunk, Jázus Krisztus Neváben.
Àmen. [Ères hely a szalagon_Szerk.]

[Branham Testvár befejezi az elså ràdiãadàst]
✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

26 Käszänäm, Shakarian Testvár. Igen nagy megtiszteltetás
hogy çjra itt vagyok a ràdiãmæsoron, hogy beszáljek náhàny
baràtunkhoz kint a ràdiãknàl, ás a jelenlevåkhäz is.
27 Ás mi feltátlenèl kiterjesztjèk ràtok azt a meghâvàst, hogy
gyertek el holnap dálutàn a Nagykävetsági Szàllãba, hogy
imàdkozzunk ártetek. Ás nem csak azárt, hanem hozzàtok el a
bænäsäket, ás akik visszaestek. Ha mi csupàn betegekárt
imàdkozunk, ás àllandãan làtjuk hogy Isten nagy csodàkat
tesz, de az màsodlagos. A få dolog az hogy èdväzèlj,
betältekezni Isten Szellemável, amirål beszálni fogok nektek itt
egy pàr perc mçlva, ás az alkalmassàgrãl, hogy mikánt kell
nekènk betältekezni az Isten Szellemável.
28 Ás az Isteni gyãgyulàs àltalàban felhâvja a figyelmát az
embereknek, ás behozza åket az Isten Jelenlátábe. Mikor Isten
tesz valamit, amirål_amirål tudjàk hogy az-^hàt, azt nem
ártik. Mechanikusan nem tudjuk megmutatni hogy mikánt van
csinàlva. Isten teszi azt az Å Sajàt nagy mãdjàn. Aztàn az
vonja az emberek figyelmát, hogy tudjàk hogy egy Hatalomnak
Jelenláte van valahol, ami valamit tud tenni ami tçlmegy az
emberi ártelmen, ás az kászteti åket hogy az Isten Bàrànyàra
názzenek. Ás mindig, Isteni gyãgyâtàs; mondtàk nekem, ás án
hiszem, magam, hogy a mi Urunk szolgàlatànak çgy hatvan,
vagy talàn hetven szàzaláka Isteni gyãgyâtàs volt. Ás Å azt az
emberek vonzàsàra tette. Aztàn mikor åk ott voltak, Å azt
mondta, “Ha nem hiszitek hogy Án Å vagyok, akkor elvesztek
bæneitekben.”
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29 Nos, az Isteni gyãgyâtàs egy nagy vonzãkàrtya arra, hogy az
emberek az Çr Jázusra názzenek. Ás Doktor F. F. Bosworth,
akivel sokan baràtsàgban voltatok, ás ismertátek, ás az å
szolgàlata olyan sokat jelentett szàmomra fiatal szolgàlãkánt.
Elkezdtem az ässzejäveteleimet, ás megismertem Bosworth
testvárt. Å szokta mondani hogy, “Isteni gyãgyâtàs,” nos ez egy
kissá nyers kifejezás, azt mondta, “Isteni gyãgyâtàs a csali egy
horgon.” Mondta, “Soha nem mutatod meg a halnak a horgot.
A csalit mutatod meg neki, ás akkor ràmegy a csalira ás
ràkerèl a horogra.” Tehàt az az amit mi tenni prãbàlunk. Az a
mi^a mi Cálunk hogy a nápet az Çr Jázus Krisztushoz
vigyèk. Ás Å ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká. Tehàt ha Å
volt a Gyãgyâtã az elmçlt napokban, akkor Å a Gyãgyâtã ma.
30 Csak egy szemályes bizonysàg mielått imàdkozom a
betegekárt kint a ràdiãknàl. Egy pàr nappal ezelått volt, fent
èltem a hegyekben ahol egy nagy dolog tärtánt tizenät vagy
hçsz testvár elått ott, ahol az Çr Angyala çgy lejätt, ás nagy
Vilàgossàg szàllt mint egy èstäkäs, szaggatva kärbe a
hegyeken, ás szikladarabok repèltek kátszàz làbnyira vagy
täbbre a fäldän, levàgva a fàk csçcsàt. Ás án käzvetlen Alatta
àlltam. Ás mondtam nekik ápp egy pàr pillanattal elåbb mint
ahogy megtärtánt, hogy ott lesz ás mi fog tärtánni; åszintán, az
egy nappal elåtte meg lett mondva. Ás mindezek az emberek
elfutottak a teherautãk ás minden alà, prãbàlva hogy
elkerèlják. Åk nem tudtàk hogy mi tärtánt. Ás Å szãlt hogy mi
fog tärtánni käzvetlenèl azutàn.
31 Ahogy ott èltem azon a bizonyos sziklàn, ápp ahol Å
megjelent, volt egy_egy baràtom aki velènk volt, aki fentrål
Minnesota-bãl jätt le. Csalàdja itt van ma reggel ás án nem
vagyok biztos de å itt lehet valamelyik màsik emeleten.
Donavon Weerts volt, ás egy kedves fiatalember, egy
Lutherànus aki ápp akkor adta àt áletát Krisztusnak ás be lett
tältve a Szellemmel. Nagyon alàzatos Námet fiç, harminc áv
kärèli, csalàdos, kettå vagy hàrom kis gyemekkel. Lekältäzätt
Tucson-ba csakhogy szomszádom legyen, ahovà hàrom
vagy nágyszàzan kältäztek hogy a szomszádsàgban legyenek.
Igy å^
32 Ás án ärèläk hogy ilyen szomszádaim vannak. Åk kävettek
engem egász le Dál-Afrikàig, ás mindenfelá kärbe, csakhogy
käzel legyenek ás làssàk a^velem, ás hogy velem legyenek ás
álvezzák az Çr ärämeit.

Ilyen alàzatos ember, soha sem figyeltem å-rà nagyon.
33 Persze, az emberek akiket ismerek ás akikkel tàrsulok, åk
ápp olyanok mint a sajàt testváreim, testvárnåim. Figyelem
åket, ás megárzem ha azt hiszem hogy eltárnek az çtrãl, ás
oldalra hâvom åket ás beszálek velèk, mert szeretem åket. Mi
egyètt akarunk álni Dicsåságben. Ás náha talàn, az
ässzejäveteleken, ti çgy gondoljàtok hogy szigorçan beszálek



MILLIÃBÃL EGY 7

hozzàtok. Az nem attãl van. Nem azárt van hogy nem szeretlek
benneteket, hanem az a szâvembål jän, mert án_án^Csak egy
çtnak kell lenni. Csak egy çt van hogy Istent szolgàljuk, ás
az^Ás nekènk az Å çtjàn kell maradnunk, nem szàmât hogy
mik a gondolataink. Az Å çtjàn!
34 Ás ászrevettem Donavon-t, hogy fèlánek jobb csçcsàn meg
volt dagadva, talàn hàromszorosàra, ás nagyon väräs volt. Hàt,
gondoltam most talàn mivel pàr napot a sivatagban volt, ahol
mi voltunk, hogy talàn megszçrta a fèlán egy kaktusz. De,
megfogva a kezát, megtudtam hogy ràk volt. Igy azt mondtam
Donavon-nak, mondtam, “Donavon, van^Miãta van ez a
fèleden?” Csak hogy valahogy eltereljem, mintha nem tudnàm.
Azt mondtam, “Miãta van az ott, Donavon?”

Azt mondta, “Branham Testvár, çgy hat hãnapja,” mondta.
Azt mondtam, “Miárt nem emlâtetted azt nekem?”

35 Azt mondta, “Ãh, làttam hogy olyan elfoglalt vagy,”
mondta, “Nem akartam hogy_hogy mondjam.” Azt mondta,
“Gondoltam hogy talàn valamikor az Çr megmondhatnà
neked.”

Igy azt mondtam, “Felismerted hogy mi ez?”
Azt mondta, “Van egy gondolatom.”
Mondtam, “Ez igaz.”

36 Ás a màsodik reggelen. Nem volt täbb attãl, hogy
megfogtam a fiçnak a kezát; a màsodik reggelen, mág egy
sebhely sem volt a fèlán. Teljesen elmçlt.
37 Olyan sokszor mi eråltetjèk, prãbàlunk ehhez, ahhoz
eljutni. Vagy^Làtjàtok, ez, “Ezek a jelek fogjàk kävetni a
hâvåt.” Nem azt mondta hogy “ha imàdkozni fognak a
betegekárt.” “Ha kezeiket betegekre teszik, åk meg fognak
gyãgyulni!” Nekènk magunknak kell legyen hitènk abban,
amit csinàlunk. Rendben.
38 Tehàt Donavon valãszânæleg itt van. Talàlkozni fogtok
vele. Å itt lesz. Å itt lesz ma reggel, valamelyik màsik emeleten.
Talàlkozni fogtok vele, ás å tudni fogja a bizonysàgot.
39 Ás mit tudnák täbbet mondani? Azt hiszem Lukàcs, vagy
Jànos, az egyik mondta hogy a vilàg nem tudnà tar-^
megtartani a känyveket melyeket meg lehetett volna ârni amit
Å tett az emberek käzätt ezekben az utolsã napokban; ahogy
betegek meg lettek gyãgyâtva, alkoholistàk megszabadultak,
ezrável, ás mindenfále betegságek ás szenvedásek.
40 Most, ti kint a ràdiãknàl, ás itt is, itt tartok most egy nagy
halom kárást melyek telefonon jättek be ma reggel, àllandãan
csängätt miãta itt vagyunk. Ás âgy mi^Szàzkilencvenhat
kárás jätt be ma reggel, telefonon, miãta itt vagyunk. Tehàt
csatlakozzunk most imàba mindnyàjan amint mindegyik^
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Bàrhol vagy, kint az orszàgban, tegyátek kezeiteket egymàsra,
ha hâvåk vagytok. Ha nem, tedd a kezedet a Bibliàra vagy
valamire ott kint, mialatt mi imàdkozunk itt is, ott is.

41 Kedves Mennyei Atyànk, Donavon Weerts kis bizonysàga,
csak egy az ezrekbål, Urunk, hogy Te olyan kegyelmesen^
Imàdkozom hogy názz le az emberek szâvábe mind itt ás a
ràdiãknàl is. Ás mindegyikèk gyãgyuljon meg. Hagyja el åket a
gonosz, ás szabaduljanak meg minden szenvedásèktål. Add
meg, Atyànk. A te fiad, Jázus Krisztus neváben, kárjèk. Àmen.
Àmen. “Käszänäm, Uram^” [Ères hely a szalagon_Szerk.]

[Branham Testvár befejezi a màsodik ràdiãadàst]

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩
42 Nos, ez hàrom alkalom szàmomra itt ma reggel. Ã, nekem!
Ás, tudjàtok, áppen mondtàk hogy ki kell èrâtenènk az ápèletet
çgy tizenkát, tizennágy perc alatt, vagy valami. Ás a vezetåság
mondta, akik ott a màsik emeleten vannak, ás åk nem tudnak
átelt felszolgàlni. Átelènk meg lett toldva. Sok fogàsunk van,
tudjàtok. Tehàt mi nagyon, nagyon boldogok vagyunk hogy
nekènk van ez a nagy szellemi, gasztronãmiai ènnepènk,
ahogy án hâvnàm ezt, ma reggel itt ezzel a kedves
embercsoporttal.

43 Szeretnák emlâtást tenni hogy mi vagyunk^a szolgalatok
çjra, holnap dálutàn, odaàt a Nagykävetságnál lesznek. Nos, mi
imàdkozni fogunk a betegekárt ott, ás vàrjuk Istent hogy
talàlkozzon velènk. Ás án eljättem hogy beletegyem rászemet,
szolgàlatomat (mindazt amit tudunk) hogy ezeket az
ässzejäveteleket sikeressá tegyèk. Nem azárt sikeres mert ez a
mi ässzejävetelènk, hanem az emberek sikere akik megtalàljàk
Jázus Krisztust. Az a siker. Bàrmely ässzejävetelek, nem szàmât
mennyire dicsárjèk Istent, mennyi nagy dolgot làtunk amit Å
tesz, hànyszor beszál Å hozzànk a Szellemben, ás âgy tovàbb;
hacsak nincs valami megvalãsâtva, valamely lelkek behozva a
Kiràlysàgba!

44 Ás Shakarian Testvár ápp most tett egy - egy valãdi
àllâtàst, ápp most arrãl amit å gondolt ezekrål a napokrãl
melyekben mi_mi álènk. Án igazàn hiszem teljes szâvembål
azt, hogy mi ápp a zàrã idåben álènk, ápp a^ápp az esti
àrnyákokban. A Nap messze elårehaladt. Ás mikor mi làtunk
dolgokat megtärtánni çgy ahogy azok vannak ma, hàt, neház
megmondani hogy egy màsik generàciã mit hozna. Pàr nappal
ezelått^

45 Csak hadd adjak nektek egy kis belså valamit. Vágeztek
egy elemzást Arizonàn àt, ahol án lakok, az ässzes iskolàkrãl.
Adtak a gyermekeknek, çgy hogy åk nem tudtàk, egy ártelmi
tesztet. Ás mit gondoltok mi tärtánt? Beleártve a fåiskolàkat ás
_ ás käzápiskolàkat, a gyermekek nyolcvan szàzaláka szenved
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ártelmi hiànyossàggal. Hetven szàzalákuk televiziãnázå volt.
Làtjàtok, a gonoszsàgok, csak rànk telepednek ás mi nem^
Csodàlkoztok miárt jän. Hallhatjàtok Isten Hangjàt amint
ellene kiàllt, ás mágis mi_mi itt behàlãzva talàljuk magunkat.

46 Hadd adjak nektek valami megdäbbentåt. Làtjàtok, “Nem
mindenki aki azt mondja Nekem hogy ‘Uram, Uram,’ fog
bemenni; hanem aki teszi az Án Atyàm akaratàt.” Az Å
akarata az Å Igáje. Lehetènk mindig akàrmilyen vallàsosak,
nagyon jãl árezhetjèk magunkat, kiabàlva, ugràlva, ezeken az
ässzejäveteleken melyeket mi^Án nem_nem akarok kritikus
lenni. De nekem van egy_egy kätelessegem amit Istennek
teszek, ás az a kätelesság hogy legyek åszinte ás azt mondjam
amit Å akar hogy mondjak. Ás án_án feltátlenèl hàlàs vagyok
a Kalifornia kàpolnànak akik velem tartottak a_a
meggyåzådáseimben. Ha án nem a meggyåzådáseimet szãlom,
akkor kápmutatã vagyok ás most mág becsèletes sem lennák
veletek. Ás ha veletek nem tudok becsèletes lenni, akkor hogy
leszek becsèletes Istennel, mert làtlak benneteket ás beszálek
hozzàtok. Persze, mi tesszèk, Istennek is, de igazan åszintánek
ás becsèletesnek kell lennènk egymàssal. Mi bizonyosan egy_
egy borzasztã, borzasztã korban vagyunk. Ás megàlltatok màr
valaha^

47 Csak hadd adjak nektek egy kis elemzást. “Nem mindenki
aki mondja Nekem, hogy ‘Uram, Uram,’ fog belápni; hanem az
aki cselekszi az Án Atyàm akaratàt.” Jázus mondta, a fäldän,
“Az ember nem csak kenyár àltal ál, hanem minden Ige àltal.”
Minden Ige! Nem csak náha náha egy Igável, hanem minden
Igável.

48 Egy Szã helytelenèl volt elhâve, az Isten^Isten
parancsolataibãl, amely halàlt, szomorçsàgot okozott, ás
minden betegságet ás szâvfajdalmat, Isten egy Szavàt elhibàzni,
egy Szãt! Ha å halàlba vitte az emberi fajt elhibàzva, táves
hittel egy Szãt, “bizonnyal,” bizonnyal. De Å azt mondta hogy
az meg fog tärtánni. Sàtan azt mondta, “Bizonnyal nem fog.”
De megtärtánt.

49 Tehàt, nekènk meg kell tartanunk Isten minden Igáját. Ás
ha az emberi ás mindezek a szenvedásek ás dolgok, melyek az
emberi fajra mentek, fálremagyaràzàs àltal, vagy_vagy táves
hittel egy Szãt, hogyan megyènk mi vissza Egyet eltávesztve,
ha az mind ebbe az àrba kerèlt, mág az Å Fiànak áletábe is?

^sokan vannak az elhâvottak,^kevesen a
vàlasztottak.

^sokan vannak az elhâvottak,^kevesen a
vàlasztottak.

50 Nem tudok ebbål támàt venni, mert nincs idånk, de csupàn
hogy valamit ràtok hagyjak. Gondoljunk a^
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51 Egy napon Shakarian Testvárrel mentem, ahol marhàkat
kereszteztek. Ás làttam a_a^laboratãriumban ahova
Shakarian Testvár bevitt engem. Ás åk belemàrtottak a hâm
tehán spermàjàba, csak egy kicsi^mint egy kis eszkäzt, egy
gyufaszàr, ás kivettek a spermàbãl egy mennyiságet, ás ezt az
èveg alà tetták, amely felnagyâtotta täbb szàzszorosàra. Ás
voltak kis csârasejtek ugràndozva abban, abban a spermàban.
Ami, mi tudjuk hogy a csâra a hâmbål jän, ás a pete a
nåstánybål. Ás án ott megkárdeztem a vegyászt, mondtam, “Mi
az ott amely azokat a picikáket teszi hogy çgy ugràljanak?”

Å azt mondta, “Azok_azok kis bikàk ás borjçk.” Làtjàtok?
Ás án azt mondtam, “Abban a kis cseppben?”
Å azt mondta, “Igen.”

52 Azt mondtam, “Talàn az egász spermàban egy milliã is
lehet?”

Å azt mondta, “Ãh, igen.” Làtjàtok? Ás käzelrål figyeltem.
53 Nos, mikor ez a nagy dolog tärtánik, van ott egy pete vàrva
egy csâràt a milliãbãl. Ás senki nem tudja megmondani hogy
melyik csâra az, vagy melyik pete az. Ha megfigyelitek a
termászetes szèletást, akkor az titokzatosabb mint a^mint a
szæz szèlás. Mert, ebben a spermàban, egy van amely el van
rendelve hogy áljen, ás a täbbi meg fog halni. Ás nem az elså
amely talàlkozik; hanem az elså amely ässzejän a petável. A
pete talàn a sperma hàtuljàbãl vesz fel, vagy a sperma
käzepábål; a csâra ugyanazt teheti, a tojàssal. A csâra
belemàszik a tojàsba, ás leesik rãla a kis farok, ás ott kezdådik
a gerinc. Csak egy van az egász adagban, a milliãbãl, amely
megmarad, csak egy; ás azt valamilyen, az ember szàmàra
ismeretlen Hatalom hatàrozza meg, az embernek. Bàr ti,
mindenki, hasonlã, azoknak a csâràknak mindegyike hasonlã.
Ugyanez az àllatokban. Ugyanez emberben. Meg van hatàrozva
hogy az fiç lesz-e, làny, väräshajç, fekete-hajç, vagy mi lesz.
Isten àltal van meghatàrozva. Mindegyik ugyançgy náz ki,
termászetesen, de egy van ott amely az áletre van elrendelve;
milliãbãl egy, mágis mindegyikèk hasonlã.
54 Mikor Izràel elhagyta Egyiptomot, akkor hozzàvetålegesen
kát milliã ember ment ki ugyanakkor. Mindegyikèk hallotta
egy prãfáta èzenetát. Mindegyikèk làtta a Tæz Oszlopot.
Mindegyikèk meg lett keresztelve Mãzesre a Väräs Tengerben.
Mindegyikèk kiabàlt a_a Szellemben, ètätte a csärgådobok ás
szaladgàlt fel ás le a parton, Miriammal, mikor Mãzes ánekelt a
Szellemben. Åk, mindegyik, ivott ugyanabbãl a lelki
Kåsziklàbãl. Åk, mindegyik, friss Mannàt evett minden este.
Mindegyikèk! De kettå árte el az orszàgot, egy a milliãbãl.
55 Mi volt a prãba? Mindnyàjan ugyanabban a Sziklàban
ittak, mindnyàjan ugyanazt a lelki Mannàt etták amint mi
eszènk ma reggel, de az Ige prãba bebizonyâtotta åket. Mikor
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Kàdes-barnea ideje eljätt, mikor megindultak az âgáret
fäldjáre, ás nem mehettek àt amâg meg nem lettek prãbàlva az
Ige àltal. Ás mind a_a màsik tâz visszajätt, ás azt mondtàk,
“Nem tudjuk megcsinàlni! Az emberek olyanok mint^Mi
olyanok vagyunk mint a szäcskák, hozzàjuk, ás az å nagy falç
vàrosuk. Tçl nagy az ellentát.”
56 De Jãzsuá ás Kàleb csendesâtette a nápet. Azt mondtàk,
“Täbb mint kápesek vagyunk azt megtenni!” Miárt? Isten
mondta, mielått elhagytàk az âgáret fäldját, “Odaadtam nektek
a fäldet. Nektek adtam. Az a tiátek.” De minden milliãbãl egy
volt.
57 A vilàgban ma kärèlbelèl ätszàz milliã çgynevezett
Keresztány van, ás minden nap váge egy generàciãnak. Ás
most, mi lenne ha az Elragadtatàs ma jänne ás ätszàz ember,
egyetemesen, elvátetne az Elragadtatàsban? Soha nem
tudnàtok vagy mág az çjsàgban sem làtnàtok, hogy åk
elmentek. Ás az Çr Eljävetele egy titok Jävetel. Å jänni fog ás
ellop. Olyan kissebbság lesz, mâg^
58 Ápp çgy mint azokban a napokban volt mikor a
tanâtvànyok megkárdezták Jázust, “Miárt mondjàk az
Iràstudãk hogy_hogy elåszär Illásnek el kell jännie?”

Å azt mondta, “Å màr eljätt, ás ti soha nem ismertátek
meg.”
59 Elgondoltàtok màr hogy a náp mit tett? Egybål tovàbb
mentek, ás hitták hogy Mã-^hogy Illás el fog jänni. Ás å ápp
käzättèk volt, ás åk nem tudtàk.
60 Igy lesz az ember Fiànak eljävetelekor! Åk ugyanazt teszik
Vele. Az Isten Szelleme itt van. Nos, mit fogunk tenni Vele?
Mannàt fogunk enni, ás âgy tovàbb, ás folyamatosan nem
haladni amint nävekedènk?
61 Ászrevettetek-e valaha egy magot, ahogy Pitts Tiszteletes
beszált pàr perccel ezelått, ás ahogy egy mag a fäldbe esik? Sok
mag van ott a fäldben. Mikor Isten mozgott a vizen, a
Vilàgossàggal, ás a Vilàgossàg szèlt. Az Isten elså Jelenláte,
mondott Vilàgossàg jätt Isten Igáje àltal. Ás Isten Igáje az
egyetlen dolog amely mág Vilàgossàgot hoz. Ás mikor a vizek
visszamentek, a mag màr a fäldben volt, ás a Vilàgossàg csupàn
elåhozta a magokat melyek csâràval bennèk maradtak,
elåjättek. Isten alkotja az Å teremtását.
62 Ás most, Hçsvát reggel volt egy màsik Vilàgossàg amely a
fäldre hullott, amikor a Szent Szellem meg lett adva. Ás Az
azárt adatott hogy Vilàgossàgot hozzon azoknak a Magoknak
melyeket Isten, az Å elåreismerete àltal tudott, hogy itt lesznek
a fäldän. Amint Å tudta az elså termászetes magot, çgy Å tudja
hogy hol van a szellemi Mag. A ti testetek itt fekèdt màr akkor
a fäldän, mikor Isten elåszär látrehozta a fäldet. Mi a fäldnek
egy rásze vagyunk. Mi ott fekèdtènk. Ás az Å elåreismerete
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àltal tudta pontosan hogy ki fogja Åt szeretni ás ki fog Neki
szolgàlni ás ki nem. Az Å elåreismerete elmondja azt. Ha nem,
akkor Å nem Isten. Å nem lehet Isten annálkèl hogy vágtelen
lenne. Ás ha Å vágtelen, akkor Å mindent tud.
63 Tehàt, làtjàtok az embereket amint csinàljàk
melláfogàsaikat. Åk megètkäznek rajta. Neki szaladnak, ás
gondoljàk ezt ás azt, de ez nem mækädik helyesen, làtjuk azt.
De van egy helyes mækädás, az Isten täkáletes akaratàt
megtudakolni ás megàllni abban, amire Isten táged elhâvott.
64 Amint Jack Testvár mondta egy pàr perccel ezelått, arrãl
ott lent, a _ a Perzsa Nágyszägben, az egász zærzavarrãl. Egy
erre, ás egy arra; ás a teolãgusokrãl, ás âgy tovàbbb, hogy ha te
ismerni akarsz egy kis teolãgiàt, akkor menj le oda.
65 Azt gondolom hogy ez ápp olyan mint Londonban a Hyde
Park-ban. Án ott voltam, mindenkinek meg van a sajàt
elkápzeláse. Az egy_egy modern-napi vilàg tämärèláse
Babylonban.
66 De ászrevettátek amint_amint Pitts Testvár folytatta az å
kedves èzenetát ma reggel nekènk? Amint å elkezdett kifelá
menni a parkbãl, talàlt ott egy kis Hçsváti liliomot. “Az ässzes
zærzavar käzepette,” amint å ezt kifejezte nekènk, “annak nem
volt mãdja ‘igent’ vagy ‘nemet’ mondani. Volt egy Isten álete
amely fánylett benne, az ässzes zærzavar käzepette.” Ott volt
az å sugàrzàsàban, mert Isten elrendelte hogy ott legyen. Az
ässzes konfliktus käzepette, senki nem vette ászre. Åk nem
làttàk annak a lelki alkalmazàsàt.
67 Ás âgy van ez ma a mi ässzes nagy ässzejäveteleink käzätt
ás csoportok, ás gyèlekezetek ás felekezetek, ás âgy tovàbb. Az
egyik erre hçz, “Nekènk Baptistàknak kell lennènk, vagy
Presbiteriànusoknak, ennek, annak, vagy amannak kell
lennènk.” Az egásznek a käzepán van egy nävekedå viràg. Van
Istennek egy hatalma ápp käzättènk, amint felemelkedik
mindnyàjunk käzätt. Csak àlljunk meg ás szemláljèk egy pàr
percig, ás figyeljèk ezen a háten, ás názzèk amint kibontakozik
käzvetlen elåttènk. Mi hisszèk hogy Isten meg fogja tenni.
Hiszitek? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.” _Szerk.]
68 Làtom, hogy most màr lent kellene lennènk. Tehàt
imàdkozzunk, mindannyian.
69 Kedves Istenènk, amikor meghajtjuk fejènket a Te
Jelenlátedben, árezzèk hogy olyan alkalmatlanok vagyunk arra
hogy kárjènk. De Te megâgárted nekènk, hogy ha jävènk,
akkor Te nem utasâtol vissza bennènket. Ás ezek a nyers
àllâtàsok, amelyek ápp elhangzottak, semmi esetre sem azárt
hogy egy tanâtàs legyen, “egy milliãbãl egy,” hanem csak
valahogy emlákeztetåèl. Mert Te azt mondtad:

^szæk a kapu, ás keskeny az çt, amely az  áletre
vezet, ás kevesen lesznek akik megtalàljàk.
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Mert sokan vannak elhâvottak, de kevesen a
vàlasztottak .

70 Ã Äräk Atyànk, kèld el az Evangálium Vilàgossàgot ezen a
vàroson àt, ezen az eljävendå hát ässzejävetelein àt. Ás ha van
valami Mag, valahogy a Te Sajàt nagy, bälcs gondviselásed
àltal, ahogy prãbàltam àbràzolni azt a hâm spermàjàban ás a
nåstányben, gärdèljenek åk be az ässzejävetelbe. Adjon nekik a
Szent Szellem Vilàgossàgot. Felismerjèk hogy az idå talàn
kásåbbre jàr mint gondoljuk. Imàdkozunk, Istenènk, hogy
amint mi idejävènk, azzal a hittel hogy talàn van itt valami
amit tenni lehetne ami segâtene az embereknek, vagy_vagy
elkapni az utolsã juhot. Tudjuk, hogy mikor az akol megtelik,
akkor a Pàsztor be fogja zàrni az ajtãt.

71 Ahogy az Noá napjaiban volt, mikor a csalàd utolsã tagja
be lett hozva, Isten bezàrta az ajtãt. Ás åk ètätták ás verták, de
az tçl keså volt. Kedves Istenènk, nekik volt lehetåságèk.

Te mondtad, “Án vagyok az Ajtã a juhok aklàhoz.”

72 Ás milyen feltænå az ánek a kältåtål, “Kilencvenkilenc nem
elág Neked? De, nem, volt ott mág egy.” Az talàn egy kis fekete
juh, vagy talàn egy kis senki, lehet egy kis nå vagy fárfi. Nem
tudjuk hol vannak, de annak az utolsãnak be kell jännie ás
aztàn az ajtã be lesz zàrva. Ã Istenènk, Aki minden dolgot
tudsz, vizsgàld meg ma reggel az áletènket. Ás kèldjál
bennènket ahovà menni tudunk, hogy megtalàlhassuk azt az
utolsãt, hogy az ajtã be legyen zàrva ás a Pàsztor belèl a
juhokkal. Add meg, Urunk. Ha az egy itt van ma, ha az egy
amelynek be kellett jännie^

73 “Mind akiket az Atya adott Nekem, Hozzàm fog jänni. Ás
egy ember sem tud jänni, ha az Án Atyàm nem vonta åt.”

74 Ás ha van egy hçzàs, vagy egy kis árzás, hogy ez lehet az
ãra valakinek itt ebben a hallgatãsàgban, itt vagy lent, vagy
bàrhol legyenek, vàlaszoljanak, “Igen, Uram, án az a kis
kãborlã vagyok aki elkãboroltam; ás aki Ellene kèzdättem
egász áletemben. Án_án_án áreztem hogy jännäm kellene, de
ma án a vereság oldalàn vagyok. Nem tudok fel vagy lemenni.
Semerre nem tudok menni.” Ãh, hadd jäjän a nagy Pàsztor, ás
lenyçljon gyengád kezeivel ás behozza azt biztonsàgosan,
vàllaira helyezze ás biztonsàgosan visszahozza.

75 Talàn van itt egy, Urunk, aki beteg, egy hasonlã
àllapotban, hogy az orvos azt mondta, “Semmit nem lehet
tenni.” Å nagyon megprãbàlta megmenteni, de nem tudta
megmenteni. Az elárhetlen szàmàra. Nincs_nincs semmi amit å
tehet. Az å gyãgyszere vagy káse nem árhet oda. De, Ã Urunk,
semmi nincs tçl messze a Te nagy karodnak, ás a Te Igád a Te
karod. Tehàt mi imàdkozunk, Kedves Istenènk, hogy, ma
reggel, amâg Hozzàd beszálènk, hogy Te nyçlj le ás vedd fel azt
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aki beteg ás nem tud magàn segâteni, az ässzes tudomànyos
dolog nem árheti el, tàvol az orvostãl, hadd gyãgyuljanak åk
meg. Add meg ezt, Urunk.

76 Amint Dàvidra gondolunk, amint egy pàr juh rà lett bâzva,
csak egy kevás. De egy napon bejätt egy medve ás elkapta azt
az egy kis juhot ás kivitte, ás megette volna (amint egy ràk
megenná egy testet), vagy egy hatalmas oroszlàn. De Dàvid,
nem tçlsàgosan jãl felszerelve egy_egy puskàval, vagy, nem
volt kardforgatã, hanem csak egy parittyàval, a juh utàn ment.
Ás mikor megtalàlta az_az àllatot amely ápp megakarta älni a
kis juhot, akkor å megälte azt parittyàval. Csak egy egyszeræ
kis fegyver egy darab bårrel ás madzaggal, ás, de neki abban
bizalma volt.

77 Käzèttènk nincs egy nagy zseni sem, Urunk. Mi egyszeræ
emberek vagyunk egy egyszeræ imàval, de ma reggel mi jävènk
az Atya juhai utàn. Az asszony aki az utcàkon ment,
nyomorçsàgosan, cigarettàzva, megprãbàlva bákát talàlni a
cigarettàn àt; az ember aki megâzlelte a poharat ás
megprãbàlta visszatenni, de az ellenság szorosan tartja åt; a fiç
vagy a làny akik helyesen prãbàltak tenni, akik csak nem
talàlhatnak eråt hogy kitärjenek a rossz dolgokbãl; mi jävènk
az Çr Jázus Neváben, hogy käveteljèk azt a juhot ma reggel. Mi
szembeszàllunk az ellensággel; mert ez egy egyszeræ dolog, egy
parittya, egy ima, de mi jävènk hogy visszahozzuk azt az egyet
az Atya aklàba, hogy mi elszàmolhassunk azokkal a dolgokkal
amelyek àt lettek adva kezènkbe. Gyçjtson az Isten ereje most
hitet, lent az emberek szâváben, ás tárjen vissza az elveszett
lálek ma reggel. Utasâtsa el ennek az áletnek a kâsártáseit,
engedje el åt. Ás talàlja å magàt biztonsàgban a Mester vàllain,
hogy çjra biztonsàgba legyen szàllâtva. Mi ezt a Jázus Neváben
kárjèk. Àmen.

78 Isten àldjon meg mindnyàjatokat. Amâg holnap talàlkozom
veletek, àtadom a szolgàlatot Shakarian Testvárnek. [Ères hely
a szalagon_Szerk.]

[Branham Testvár befejezi a harmadik rászt]

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩
79 Ez, án_án remálem hogy ti fogtok^hogy án täbb
kegyelmet talàltam Isten szemáben ás elåttetek, hogy azt
hinnátek hogy itt àllnák ás olyan valamit mondanák nektek
ami helytelen. Àtláptem az ätvenhatodik szèletásnapomat a
napokban. Ez nem csak egy äreg ember Èzenete. Án ezt hittem
miãta egy kis fiç voltam. Ás ha ez nem igaz, akkor án a
legbolondabb szemály voltam aki Istennek volt a fäldän.
Odaadtam az egász áletemet Ezárt. Ás hadd mondjam ezt
åszintesággel: ha tâzezer áletem lenne, akkor sem vàltoztatnàm
meg válemányemet.
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80 Nos, a gyãgyulàs minden szemálynek elárhetå.
Emlákezzetek, hogy a gyãgyulàs bennetek van. Isten
belehelyezett a barackfàba minden barackot amely valaha
benne lesz, amikor Å azt a Kertbe elèltette. Làtjàtok, ti
csupàn^a barackfànak vagy az almafànak, vagy a
gyèmälcsfànak csak nånie kell, ahogy issza a vizet a fäldbål.
Most mindnyàjatokban megvannak azok a lehetåságek, hogy
megszabadâtsanak benneteket, mert az Isten, miãta bele
lettetek plàntàlva Krisztusba a keresztság àltal (nem
vâzkeresztság), hanem lelki keresztság. Nem vâzkeresztság àltal
jättäk Krisztusba. Lelki keresztság àltal!
81 Holnap dálutàn, ha az Çr is akarja, beszálni fogok arrãl,
hogy, hogyan ás mi Annak a valãdi alkalmazàsa. Dálutàn lesz
ás âgy ez nem fogja zavarni egyiketek szolgàlatàt sem.
82 Most názzátek, mindnyàjan çgy àlltok itt mint hâvåk,
làtjàtok, ás akkor az Álet amely Krisztusban volt bennetek van.
Igy lehet, bàrcsak làtnàtok!
83 Az az Ärdäg ègye hogy Ettål elzàrva tartson benneteket,
hogy elvakâtva tartson. Å csupàn hagyhat benneteket
megvakâtva, az az, làtjàtok, akkor nem tudjàtok hogy hovà
mentek. Egy ember aki vak nem tudja megmondani hogy hovà
megy, ás âgy keresnie kell az ártelmet valakitål aki làt. Amig
ártelemre jutunk, addig valakinek meg kell mondania nekènk
hogy mi az Igazsàg.
84 Ás Krisztus meghalt ártetek, ás àt lettetek èltetve a
vilàgbãl Krisztusba. Ás minden amire szèkságetek van az
bennetek van, a Szent Szellem keresztságe àltal. Çgy van az?
Most az egyetlen dolog amit tennetek kell csak kezdjetek el
inni Ebbål.
85 Ás amint a fa iszik, elkezdi hajtani leveleit, règyeit, hajtja
gyèmälcseit minden ávben. A gyèmälcs nem a talajban van; a
gyèmälcs a näványben van. Hànyan ártitek azt, mondjàtok
“àmen.” [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Tehàt,
làtjàtok, a gyèmälcs a näványben van, ás minden näványnek az
å forràsàbãl kell innia. Amint az eså lejän, annak a näványnek,
áletet ad, hogy igyon belåle. Ás, ahogy iszik, çgy nävekszik.
86 Ás nävekedik amâg a teljes règyre jän, ápp çgy mint a
Gyèlekezetnek kell, hogy kiviràgozzon ebben a korban.
87 Ás, ahogy mi iszunk, çgy nävekedènk. De ha a nävány nem
akar inni, a nävány nem nåhet. Ás bàrcsak hinnátek most,
egyánileg!
88 Persze, ti tudjàtok hogy az Çr mikánt teszi, mutat
kèlänbäzå dolgokat, amit tettál ás amit nem kellett volna
tenned, ás âgy tovàbb, az ässzejävetelen. Remáltèk hogy a
Szent Szellem rànk hullik ma reggel ás ilyent tesz, amint ott
àlltunk. De án tovàbb vàrtam.
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89 Azt hiszem hogy ez az ideges rász, gondolva hogy lent åk
azt akarjàk hogy kimenjènk innen, làtjàtok. De åk akarnak
bennènket; kásènk most.
90 De higgyátek ezt, teljes szâvetekkel. Kárlek benneteket. Ha
án_ha án kegyelmet talàltam elåttetek, mint egy szavahihetå
szemály, higgyátek ezt. Most tegyátek kezeiteket egymàsra.
91 Most figyeljetek, nos, a Biblia nem azt mondta, hogy “Ezek
a jelek fogjàk kävetni William Branham-ot.” Nem mondta,
hogy “Ezek csak Oral Roberts-et fogjàk kävetni.” Nem
mondta, hogy “Kopp Testvárt fogja kävetni,” vagy valakit.
92 “Ezek a jelek fogjàk kävetni åket,” täbbesszàm, “akik
hisznek. Ha kezeiket betegre teszik, azok meg fognak
gyãgyulni.” Ez az Isten Ereje amely bennetek van, amely
odahozza az Áletet ahhoz a szemályhez akin rajta van a
kezetek, a Szent Szellem Áletadã forràsa.
93 Kedves Istenènk, a Jázus Krisztus Neváben, ebben a däntå
pillanatban mikor a gyèlekezet^àlljanak ennál a
màsodpercnál, idegesság nálkèl, ás az az Erå amely
feltàmasztotta Krisztust a sârbãl, elevenâtse meg nekik áppen
most az Evangálium Igazsàgàt, hogy Jázusnak megbâzatàsa
volt, hogy ha åk “kezeiket betegre teszik, azok
meggyãgyulnak.” Minden dámoni erå, minden betegság,
minden kãr, minden gyengeság, minden kânzã dolog amely
tärtánt az emberekkel, hagyja el åket ápp most hit àltal. Mint
hâvå emberek, kárjèk ezt Jázus Krisztus Neváben. Àmen.
94 Most emeljátek fel kezeiteket ás adjatok Neki dicsáretet, ha
hiszitek hogy Å megteszi.
95 Kedves Istenènk, ez a baba meghal, Urunk, ha nem teszed
meg. Án elutasâtom ezt a csomãt, a Jázus Krisztus Neváben.
Hagyja el az àrtatlan gyermeket. Àmen.

Nos, az orvosok megprãbàltàk, ás kudarcot vallanak. Csak
higgyetek. `

Milliãbãl Egy, Vol. 4  No. 1
(One In A Million, Vol. 18  No. 1)

Ez az Èzenet William Marrion Branham Testvártål, eredetileg kázbesâtett
Angolban, 1965, Àprilis 24-án, Szombaton reggel, egy Full Gospel Business
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Angolban. Ez a Magyar fordâtàs 1997-ban lett kiadva:

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



Copyright notice

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

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

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

www.branham.org



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

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


