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Ennek A Gonosz Kornak Istene

` ^minden lehetságes, csak higyi;
Csak higyj, csak higyi.

Hajtsuk meg a fejènket. Kedves Mennyei Atya, hàlàsak
vagyunk ma reggel, hogy hihetènk. A Te Fiad Jázusnak
kiontott Váre àltal lehetåvá lett táve szàmunkra, hogy mi az Å
kegyelmánek rászesei lehessènk; ás hogy Isten fiaivà ás
lànyaivà vàlhassunk, az Å halàlig valã engedelmesságe àltal a
kereszten, ás megigazulhattunk az Åbenne ás az Å
feltàmadàsàban lávå hitènk àltal, ás most a Szent Szellem ki
lett äntve a mi szâvènkbe.
2 Hàlàsak vagyunk ezárt az alkalomárt, hogy ma reggel
idejähettènk, hogy megosszuk gondolatainkat ás imàdatunkat,
az ánek ás bizonysàgok àltal valã kifejezáseinket, a Zsoltàrok
olvasàsàt, a Te Igádnek olvasàsàt, ás ènnepályesen vàrakozunk
a Szent Szellemre, hogy adja àt nekènk azt az Èzenetet, amely
erre az ãràra van kijelälve. Add meg ezt Urunk. Hadd
szolgàljon a javunkra az, hogy ma itt vagyunk. Ás amikor
elhagyjuk az ápèletet, akkor mi is mondjuk çgy, mint azok
akik Emmausbãl jättek, “Hàt nem gerjedezett a szâvènk
bennènk, amikor Å beszált hozzànk ma reggel?” Add meg
ezeket a dolgokat, Äräkkávalã Istenènk, a Jázus Krisztus
Neváben. Àmen.

Èljetek le.
3 Jã reggelt baràtaim itt kint a tabernacle-ban, ás a
baràtainknak szerte az orszàgban egászen a Nyugati Parttãl
ma reggel çjra a Keleti Partig ás ászakra meg dálre a
telefonässzekättetásen àt.
4 Száp nap van itt Indiana-ban, egy kicsit enyhán felhås,
hæväs, nagyon ragyogã. A tabernacle tele van egászen az
udvarig ás a falak mentán kärbe. Nagy vàrakozàssal vagyunk
az Çr irànt, hogy ma meglàtogasson bennènket. Ás remáljèk,
hogy Isten egy ragyogã napot adott nektek ahol csak vagytok.
Ás ez egy jã nap, mert az Çr adta. Nem szàmât hogy milyen az
idåjàràs, de ez egy jã nap. Boldogok vagyunk hogy itt lehetènk,
boldogok azárt, hogy mág alkalmunk van kifejezni hitènket
Jázus Krisztusban a vilàg felá. Ás minden lehetåságet meg
akarunk ragadni amit csak tudunk, hogy kifejezzèk az Å
szeretát, ás amit ártènk tett. Ma mi^
5 Egy pàr pillanattal ezelått kaptam egy_egy bejelenti valãt,
ás azutàn van nekem itt egy pàr dolog, amit szeretnák
elmondani. Ás az egyik, az elmçlt este lávå testèleti
ässzejävetellel kapcsolatos bejelentás. Ás volt a gyèlekezetbål
egy diakãnus, aki Arizona-ba helyezte àt a lakhelyát, ás ez
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Collins Testvár, a mi nemes testvárènk. Ás mialatt å odavan,
åk, a testèlet kijelälte Charlie Cox Testvárt, hogy vegye àt a
helyát amâg tàvol van. Ás Charlie Cox Testvárt a megbâzottak
hivatalosan kijeläták^illetve a gyèlekezet diakãnusi testèlete
arra, hogy vegye àt Collins Testvár hivatalàt az å tàvollátáben.
6 Ás egy dolog, amit çjra mondani szeretnák, hogy megakarom
käszänni mindannyiotoknak emberek, mert náhànyan käzèletek
esetleg haza fognak menni mág mielått a gyãgyâtãszolgàlat ma
este váget ár, megkäszänäm a száp kis ajàndákokat,
emláktàrgyakat. Sok álelmet hoztak hozzànk miãta itt vagyunk.
Ás a feleságem ás án meg a csalàdom, mi bizonyosan nagyra
ártákeljèk ezt. Náha mág arrãl is elfeledkezem, hogy bàrmit
mondjak errål. Annyira el vagyok foglalva, làtjàtok. A
gondolataim olyan ärványlásben vannak àllandãan. Eltudjàtok
kápzelni, hogy mit jelent ez, az emberek, nem csupàn innen
ebbål a gyèlekezetbål, hanem kärbe a vilàgrãl. Làtjàtok? Ás ez
valahogy táged àllandãan egy ärványlásben tart.
7 Valaki beszált a csecsemåk felajànlatàrãl, meg keresztelå
szolgàlatokrãl, ás âgy tovàbb. Ez nagyon ragyogã. Bàrcsak meg
tudnàm tenni, de minden annyira ässze van zsçfolãdva, hogy_
hogy alig van idåm. Elmámet ezen, ezen az Èzeneten kell
tartanom. Tudjàtok a Biblia mondta az apostoloknak,
illetve^Helyesebben az apostolok mondtàk a Bibliàban,
“Menjetek, ás vàlasszatok ki magatok käzèl jã bizonysàgç
embereket ás becsèleteseket, akik be vannak tältve a Szent
Szellemmel, hogy åk foglalkozzanak az ègyekkel.” Ás
mondtam Billynek^

Å azt mondta, “Te fogod most felajànlani a csecsemåt,
papa?”

Án azt mondtam, “Ãh nekem!” Làtjàtok? Ha^Sokan
vannak akik felajànlàsra vàrnak, ás ez rendben van, nekem
egyszeræen vissza kell jännäm, ás kijeläläk egy kèlän napot a
csecsemåk felajànlàsàra. Tehàt án ezt most szeretnám
megtenni.
8 De mindegyiketeknek meg szeretnám käszänni a
szâvènkbål; a feleságem, án ás a csalàdunk. Az emberek hoztak
nekènk konzerveket, friss vajbabot, gärägdinnyáket,
kantalubdinnyát, ãh, fäldiepret. Egyszeræen amit csak ki
lehetett gondolni, åk hoztàk.
9 Egy dràga testvár ás az å testvárnåje az egyik nap hoztak
nekènk egy nagy pulykàt. Mág mindig azt eszem. Ás âgy
egyszeræen^Ãh, nekem el kell takarâtanom ezt mielått
elmegyek, azt hiszem. Mert ha nem, akkor a feleságem elhozza
velènk. Ás âgy_âgy mi^Mi nagyon nagyra ártákeljèk ezeket a
dolgokat. Az emberek käzèl sokat ismerek; náhànyat nem
ismerek. Ott lesznek a tornàcon, amikor bemegyènk. Ás âgy án
ezt nagyon nagyra ártákelem.
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Ás sokat ismerek. Án tudtam^sokakkal talàlkorrtam ás
sokan vannak, akikkel nem tudtam talàlkozni. Án_án biztos
vagyok abban, hogy mindenki megárti azt, hogy án_án
mindenkihez szeretnák odamenni ha tudnák, de csak egyedèl
vagyok. Làtjàtok? Hogy^Nem tudok mindenkihez odajutni.
Mindent megteszek amit csak tudok, hogy hogyan tegyem.
10 Tehàt, Isten legyen veletek. Biztos vagyok abban, hogy van
Valaki, aki veletek lesz; ez Jázus Krisztus, ás Å meg tudja
tenni. Å az egyetlen Szemály, aki mindenètt jelenlávå. Ás Å
mindenhatã is, tehàt Å mindennel el tud làtni. Ás mindentudã
is, ás ismeri a szèkságeiteket, hogy mire van szèkságetek.
11 Felszãlâtok mindenkit, hogy án nem fogok^Olyan
gyorsan mentem amennyire csak tudtam màr ma reggel ãta is
miãta itt vagyok, ás mindenkit sorra fogok venni akit csak
tudok. Ás ha^Amit án elmulasztok, azt a mindenhatã Isten
fogja_fogja minden szèkságeteket be  tälteni az Å gazdagsàga
szerint Dicsåságben.
12 [Branham Testvár szènetet tart, azutàn Neville Testvárrel
beszál.] Nem tudom jãl làtni ezt. Felolvasnàd Ezt?

Ez egy fajta kèlänleges bejelentás. Ás çgy gondolom, hogy
Billy Paul ârhatta ezt. Tehàt å olyan mint án; án mág a sajàt
âràsomat sem tudom elolvasni. Ás âgy nekem van egy teljesen
sajàtos gyorsâràsom. Ás ha làtnàtok náhàny szävegemet itt,
melyek ide vannak ârva, gondoljàtok hogy egyàltalàn
ártenátek? [Branham Testvár megmutatja a gyèlekezetnek az å
ârott szävegát, ás velèk egyètt nevet._Szerk.] Nekem olyanok
vannak mint egy csillag, àtmenni egy hâdon, ás âgy tovàbb,
egyszeræen minden^

[Neville Testvár felolvas egy bejelentást._Szerk.]
Adair Testvár, Adair Arkansas-bãl talàlkozzon Pearry Green

tiszteletes urral a gyèlekezet mägätt azonnal. Rendben van.
13 Nos, âgy egy màsik dolog amit án szeretnák_szeretnák itt
bejelenteni, hogy_hogy ez a ma este most gyãgyâtãszolgàlatra
van. Imàdkozni fogunk a betegekárt ma este, ás âgy án_án
remálem, hogy itt lesztek.
14 Ás èdväzletènket kèldjèk minden embernek az orszàgon àt
az Çr Jázus Neváben, hogy Isten àldjon meg benneteket ma
reggel. Náhànyatoknàl most màr dál kärèl van. Fent New
York-ban dál kärèl jàr. Ás kint Arizona-ban a  Nyugati Parton
mág csak hát ãra kärèl van. Tehàt ott^Ás mi itt ápp a kettå
käzätt vagyunk. Tehàt Isten àldjon meg benneteket ahogy
hallgatjàtok. Most ez esetleg^

A szâvemre helyeztem, hogy amâg itt vagyok^
15 Ás nem kaptunk engedályt az auditãriumokhoz, ás vágèl åk
adtak nekènk egy fajta engedályt; lehetett volna egy
szolgàlatunk ott, de çgy, hogy ne imàdkozzunk a betegákárt.
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Án_án nem^Ez az án szolgàlatom. Nekem azt kell tennem
amit a Szent Szellem mond hogy tegyem. Igy án_án azt
visszautasâtottam, mert án szabadsàgban akarok lenni azárt,
hogy azt tegyem amit a Szent Szellem mond hogy tegyem.
Làtjàtok? Án azt gondoltam, hogy mi egyszeræen kibirunk
mágis mág egy napot a tabernacle-ban. Ás ma reggel hæväs
van. Az Çr egyszeræen kászâtett nekènk itt egy ragyogã napot,
ezárt mi hàlàsak vagyunk.

16 Nos, mialatt ezt tesszèk, án abbãl a cálbãl jättem ide, hogy
tanâtsak az utolsã Kelyhekrål, az utolsã Hát Kehelyrål, ás az
utolsã Hát Trombitàrãl, ás az utolsã Hát Mennydärgásrål, a
Jelenásek Känyvábål, ässzekätve åket ebben az ãràban
amelyben most álènk; hogy kävessèk a Hát Pecsát megnyitàsàt,
ás a Hát Gyèlekezeti Kort. Tehàt, mi nem tudtunk ehhez
helyságet kapni. Igy án_án remálem, hogy mihelyt tudok,
mi^kaphatunk erre a cálra egy megfelelå helyet akàr itt,
akàr Louisville, New Albany-ban, vagy pedig felàllâtunk egy
sàtrat azárt, hogy addig maradhassunk, ameddig az Çr vezet
bennènket.

17 De ebben most, án megragadtam ezt az alkalmat, hogy
kifejezzem meggyåzådásemet ás Istenben lávå hitemet az
embereknek, ás azutàn elhozzalak benneteket ahhoz az ãràhoz,
amelyben álènk. Ás ezàltal, ez nem valami bizonyos
szemálynek van kijelälve, vagy tantáteleknek, vagy bàrmi
màsnak; hanem ez csupàn ahogy án az Isten Igáját làtom. Ás az
elmçlt vasàrnap nekènk az Isten Igáján volt egy nagyon száp
kiàradàsa a Szellemnek. Nagyon hosszadalmas volt ás án nem
szâvesen maradtam olyan sokàig; de mivel mi nem tudjuk hogy
mikor fogunk utoljàra talàlkozni. Ás nekènk muszàly amint^
akarunk. Helyesebben án çgy akarok lenni, amint a hajdani
Pàl mondta, “Nem vonakodtam kijelenteni nektek az Isten
egász Tanàcsàt.” Jázus azt mondta, hogy semmit nem tartott
vissza az Å tanâtvànyaitãl.

Ás amint án aki annyira tärekszem hogy megprãbàljak a
Szent Szellem kenete alatt maradni azárt, hogy megtalàljam
hogy melyik az_az az ãra, az ãra Èzenete, ás án náha nem
tudok kimenni hogy tegyem a kätelesságemet mint Krisztusnak
a szolgàja, mint egy lelkász. De van nekem náhàny emberem,
akik megprãbàlnak nekem ebben segâteni, amiárt án hàlàs
vagyok az ässzes lelkász testváreimnek.

18 Nos, án nem akarom fenntartani az embereket. Ha ti ott
kint az orszàgban, ahovà az Èzenet elmegy itt àllhatnàtok ás
kärbenázhetnátek ebbe  a gyèlekezetbe ma reggel a sorokban, a
gondozãhelyiságekben, kâvèl, a ràdiã bekapcsolva, buszokban,
utànfutãkban ás âgy tovàbb, szemályautãkban, akkor làtnàtok,
hogy mi a probláma. Ás azutàn minden szolgàlat alkalmàval
sokan, sokan elhajtanak; ás felhâvnak, ás âgy tovàbb, hogy nem
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tudtak bejänni ide. Ás nekènk nagyobb helyiságre van
szèkságènk, hogy az emberek leèlhessenek, ás kányelemben
lehessenek.

Ás azutàn elhozni a_az Èzenetet amelyrål azt gondolom
hogy áletbevàgãan fontos, ás án çgy árzem, hogy nekènk
mindannyiunknak kányelemben ás leèlve kellene lennènk, ás
çgy odafigyelhetènk; ceruzàinkkal ás papârjainkkal, meg
jegyzeteinkkel ás a Bibliàval, ás âgy tovàbb, azárt, hogy_hogy
jegyzeteljènk. De ezen a mãdon án azt gondoltam, hogy
visszamennák az idåben ami nekènk van, amiben álènk, ás
megprãbàlunk elhozni náhàny dolgot, amivel ti talàlkozni
fogtok. Ás nektek ezekre szèkságetek lesz.
19 Ha án azárt jäväk ide ma, vagy bàrmely màs napon, vagy
bàrmely màs lelkász, hogy megprãbàljak az embereknek egy
èzenetet hozni, egy olyan haldoklã embereknek mint
amilyenek mi vagyunk, ás az idå annyira käzel van, amint án
azt ezekre a napokra hiszem; án egy kápmutatã lennák, hogy
ha án olyanvalamit prãbàlnák hozni, amirål tudom hogy ti
ärèlnátek neki, de az az Isten Igájável ellentátes lenne, vagy
valami, ami egy tämeget vonz, vagy_vagy valami ilyen; án_án
nem lennák^án nem az lennák, ami_ami án itt vagyok,
Krisztusnak egy szolgàja. Án valami olyasmit akarok hozni,
amirål gondolom, hogy áletbevàgãan hasznos a szàmotokra, ás
nem csak azárt hogy làssanak; hanem arra gondolva, hogy az
valami olyan legyen, hogy ha án ma meghalnák, akkor holnap
ez le lenne horgonyozva a ti szâvetekben, hogy tovàbb
menjetek, ás Istennek szolgàljatok.
20 Most án azt akarom mondani, hogy van valami, ami áppen
kászen àll hogy megtärtánjen. Án ezt tudom. Sokan käzèletek
emlákeztek, amikor Junior Jackson Testvár eljätt hozzàm
räviddel mielått Arizona-ba mentem, egy àlommal
kapcsolatban. Furcsa dolog! Hànyan emlákeztek erre? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Ás az Çr megadta
nekènk a magyaràzatot, ás az betæszerint megtärtánt. Nos,
åneki áppen volt egy màsik àlma is, valami.
21 Ás az a furcsa dolog, hogy egy ember itt volt a napokban
Oregon-bãl. Alig ismer engem, ás^s ugyanarrãl az àlomrãl
àlmodott, amit Junior Jackson àlmodott, ás_ás eljätt nekem
megmondani. Án_án nem tudom a magyaràzatàt; vàrok az
Çrra. De tudom, hogy valami Istentål lesz. Csak emlákezzetek
erre. Ez IGY SZÃL AZ ÇR. Valami meg fog jelenni Istentål.
Nem tudom, hogy mi az. Valãban meglepå, nagyon meglepå!
Komolyan, az àlomnak megfelelåen, hogy_hogy mindkát
ember^Az egyikèket án^å lehetett Baptista, vagy
Presbiteriànus. Å_å ma reggel esetleg itt èl. Án nem tudom. Az
elåzå napon å itt volt. Án nem ismerem azt az embert.
22 De å elmondta nekem az àlmot kännyekkel a szemáben. Ás
az megràzta åt. Egászen Oregon-bãl jätt ide azárt, hogy
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kifejezze ezt. Jackson Testvár hasonlã mãdon jätt ide ma
reggel. Çgy, hogy az egyik ember nem ismeri a màsikat; az
egyik täbb ezer márfäldre a màsiktãl, ás mindkát àlom
pontosan ugyanarrãl a dologrãl. Viszont a Szent Szellem
visszatartotta tålem ennek a magyaràzatàt. Nem tudom, hogy
mit mondjak az embernek. De azt tudom, hogy Isten kászèl
valamit megtenni, ás az dicsåságes lesz mielåttènk.
23 Nos, a ma reggeli Èzenethez szeretnák olvasni a Galatàk
Känyvábål. Nem prádikàlok, illetve csupàn^Ez egy vasàrnap
iskolai lecke. Ás most ti fárfiak ás asszonyok akik a falak
mentán àlltok, ás valaki ha cserálni akarna, hogy leèlhessetek
egy idåre vagy valami, nos akkor ti nem zavartok engem; csak
legyetek tiszteletteljesek. Ás ha az anyàk, ha az å kicsinyèk sâr,
vagy valami, akkor valaki lápjen ki a gondozãbãl, hogy legyen
szàmukra helyèk a kicsikkel.
24 Ás most vegyátek a ceruzàtokat, a Bibliàt, ás legyetek
kászen arra, hogy lejegyezzetek náhàny Iràshelyet amit
olvasunk. Nem akarom, hogy megkätve árezzátek magatokat.
Azt szeretnám_azt szeretnám, hogy szabadsàgban árezzátek
magatokat, amint èltäk ás tanulmànyoztok. Ás lehet, hogy nem
ártetek velem egyet, ami rendben van. De án csupàn azárt
szãlom ezt ma reggel az egász orszàgon àt, hogy azok az
emberek akik hitták azt az Èzenetet amit az Çr Jázus adott
nekem erre az ãràra, megtudhassàk, hogy mi tärtánik, ás
belehelyezhessák azt a Szentâràsba.
25 A mçlt vasàrnap Az Utolsã Napok Felkentjei-rål
beszáltènk. Ás ha ti, bàrki käzèletek hallgatja a kazettàkat,
akkor tärekedjetek, hogy megkapjàtok a kazettàt. Nem azárt
mert mi szalagokat akarunk àrulni; nem ez az elkápzelás. Az
alapätlet az, hogy terjeszthessèk az Èzenetet. Làtjàtok?
Làtjàtok? Ha van magnãtok, akkor ässzehâvtok egy csoport
embert, ás lejàtszàtok, ás figyelmesen meghallgatjàtok. “A
felkentek.”
26 Halljàtok, amint emberek felkelnek ás azt mondjàk, “Ãh, a
Biblia azt mondta, hogy ‘Az utolsã napokban hamis prãfátàk
fognak tàmadni, ás ezeket a jeleket fogjàk tenni.’” Ez pontosan
a Szentâràs. Akkor ez mire vonatkozik? Ezt helyesen kell
vonatkoztatni.

Ma este ha az Çr is çgy akarja, arrãl akarok beszálni, hogy
Isten Az Å Sajàt Igájáben Van Kijelentve arrãl, hogy a szemet
nem lehet ott alkalmazni, ahol a fèlet kell. Làtjàtok? Ápp çgy,
mint az egász Bibliànak a nyomtatàsa, ás az egász Bibliàban
Jázus Krisztust àbràzolja. Tehàt ma este án errål akarok
beszálni, ha az Çr is çgy akarja. Ás ha nem, akkor valamivel
kásåbb.
27 Nos, a Galatàk Känyváben. Ás a Màsodik Korinthusi
Känyvben a 4:1-6-ig, azutàn a Galatàk 1:1-4-ig, náhàny
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Szentâràst kâvànok olvasni. Most a Galatàk 1:1-4-ig, “Pàl, egy
apostol,” figyeljátek gyorsan a befejezást. Az apostol jelentáse
“a kèldätt,” vagy “egy misszionàrius.”

Pàl, egy apostol, (nem emberektål, sem nem ember
àltal, hanem^Jázus Krisztus ás az Atya Isten àltal,
Aki feltàmasztotta Åt a halàlbãl;)

Ás a velem levå ässzes atyafiak, Galàcia
gyèlekezeteinek:

Kegyelem náktek ás bákesság az Atya Istentål, ás a
mi Urunk Jázus Krisztustãl.

Aki adta Änmagàt a mi bæneinkárt, hogy
kiszabadâtson minket e jelenvalã gonosz vilàgbãl az
Istennek^a mi Atyànknak akaratànak megfelelåen:

Akiá legyen minden dicsåság äräkkän äräkká. Àmen.
28 Most a Màsodik Korinthusi Känyv 4. rászáben, ás olvasni
fogunk az 1.verstål a 6.-ig.

Annakokàárt, mivelhogy ilyen szolgàlatban vagyunk
amint a kegyelmet elnyertèk, nem csèggedènk el;

Hanem lemondtunk a szágyen takargatàsàrãl mint
akik nem jàrunk ravaszsàgban, ás nem is hamisâtjuk
meg az Isten Igáját, de az igazsàg kinyâlvànâtàsa àltal
kelletjèk magunkat minden ember lelkiismeretánek, az
Isten elått.

Ha mágis leplezett a mi evangáliumunk, azoknak
leplezett, akik elvesznek:
Ha ez nem az eleve elrendelást hozza be, akkor nem tudom,

hogy mi.
Akikben e vilàg istene megvakâtotta a hitetlenek

elmáit, hogy ne làssàk a Krisztus dicsåságes
Evangáliumànak vilàgossàgàt, Aki az Isten kápe.
Ugyanaz, mint az Áden kertjáben, “Tedd åket el, hogy ne

árintsák azt a Fàt.”
Mert nem magunkat prádikàljuk, hanem Krisztus

Jázust, az Urat;^magunkat pedig mint a ti
szolgàitokat a Krisztusárt.

Mert az Isten Aki parancsoltt: Setátságbål vilàgossàg
ragyogjon, Å gyçjtott vilàgossàgot a mi szâveinkben, ás
adta az Isten dicsåságes ismeretánek a vilàgossàgàt, a
Jázus Krisztus arcàn.

29 Àmen! Igy olvashatã az Ige! Nos, az án szävegem ma reggel
ez: Ennek A Gonosz Kornak Az Istene. Amikáppen a
Szentâràsban olvastuk, “ennek a vilàgnak, ennek a gonosz
kornak az Istene.” Nos, ez az Èzenet ràvilàgât ennek a gonosz
kornak a gonoszsàgaira, ás hozzà illik ennek a gonosz kornak a
prãfáciàjàhoz.



8  A MONDOTT IGE

Ás az az án meggyåzådásem, hogy minden^hogy a
Bibliànak megvan minden vàlasza minden kor szàmàra, ás az
màr le van ârva a Bibliàban az adott kor hâvåi szàmàra. Án
hiszem, hogy minden amire szèkságènk van, az käzvetlenèl Itt
le van ârva, csak arra van szèkság, hogy a Szent Szellem
ártelmezze azt. Nem hiszem, hogy a fäldän bàrki embernek joga
van hozzàtenni a sajàt ártelmezását az Igáhez. Istennek nincs
szèkságe senkire, hogy ártelmezze az Å Igáját. Å a Sajàt Maga
ártelmezåje. Å megmondta, hogy meg fogja tenni, ás Å megteszi.
30 Amint án sokszor mondtam. Å azt mondta, “Egy szæz
foganni fog,” Å ezt egy prãfáta szàjàn keresztèl szãlta, ás a
szæz fogant. Ezt senkinek nem kell ártelmeznie. A kezdetben Å
azt mondta, “Legyen vilàgossàg,” ás lett. Senkinek nem kell
Ezt ártelmeznie. Å azt mondta, “Az utolsã napokban Å ki fogja
änteni Szellemát minden testre,” ás megtette. Nincs szèkság
arra, hogy Ezt bàrki ártelmezze. Azt mondta, “Az utolsã
napokban ezek a dolgok,” amiket mi làtunk most megtärtánni,
hogy azok itt lesznek. Nincs szèkság semmien ártelmezásre. Ez
màr ártelmezve van. Làtjàtok?
31 Most figyeljátek meg nagyon, amint tanulmànyozzuk az
Igát. Ennek a Gonosz Kornak Istene, amely korban most álènk.
Talàn furcsànak, nagyon furcsa dolognak tænhet a
kegyelemnek ebben a koràban, amikor “Isten vesz egy nápet az
Å Neváárt,” azaz az Å Menyasszonyàt ebben a gonosz korban,
amelyet gonosz kornak kelljen hâvnunk. Pontosan az a kor,
amelyben “Isten kihâv egy nápet az Å neváárt” kegyelem àltal,
ás ez a kor egy gonosz kornak lett hâvva. Most mi be fogjuk
bizonyâtani a Biblia àltal, hogy ez az a kor amirål Å beszált.
Nagyon furcsa dolog erre gondolni, hogy egy ilyen gonosz
korban Isten ekkor fogja hâvni az Å Menyasszonyàt.
32 Ászrevettátek, hogy Å azt mondta, “egy nápet,” nem pedig
“egy gyèlekezetet.” Miárt? Pedig Azt Gyèlekezetnek hâvjàk, de
Å “egy nápet” fog kihâvni. Nos, egy gyèlekezet sok embernek
kèlänbäzå ässzetátelæ ässzejävetele, de Isten itt Egyet hâv. Å
nem azt mondta hogy “hâvni fogom a Metodistàkat,
Baptistàkat, Pènkäsdieket.” Å azt mondta, hogy egy nápet fog
hâvni. Miárt? Az Å Neváárt. Làtjàtok, egy nápet; egyet a
Metodistàktãl, egyet a Baptistàktãl, egyet a Lutherànusoktãl,
egyet a Katolikusoktãl. Làtjàtok?

De Å nem egy gyèlekezeti csoportot hâv, hanem “egy nápet
az Å Neváárt,” amely befogadja az Å Nevát, el van jegyezve az
Å Neváben, elmegy a mennyegzåre, hogy ässzehàzasodjon
Åvele, hogy Neki rászává vàljon eleve elerendelás àltal.
Áppçgy, mint egy fárfi, aki az áletáben a megfelelå feleságet
vàlasztja, aki az å testánek rászává lett elrendelve. Igy tehàt a
Krisztus Menyasszonya lesz, ás most az, rágtål fogva, Isten
àltal elrendelve, hogy annak a Testnek a rásze legyen.
Làtjàtok? Ãh, a Szentâràs annyira gazdag, ás tele van mázzel!
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33 Figyeljátek meg, hogy nem az amit valaki mondott, amit
valaki hâvott; hanem amit Isten vàlasztott a vilàg megalapâtàsa
elått, ás elhâvja ezt a nápet az utolsã napokban; nem egy
szervezetet. “Egy nápet az Å Neváárt.” Ás ebben a gonosz
korban, van amikor Å ezt vágzi, ebben a becsapàshak koràban.

34 A mçlt háten a Màtá 24-ben, az volt minden korok
legmegtávesztåbb kora. A becsapàsok minden kora käzèl, az
Áden kertjátål kezdve egászen vágig soha nem volt egy olyan
megtávesztå kor, mint ez a kor. “Hamis prãfátàk fognak
tàmadni, ás jeleket, csodàkat tesznek, hogyha lehetságes lenne,
becsapjàk magukat a Vàlasztottakat is.” Làtjàtok? Most csak
egy hideg, formàlis, merev gyèlekezetek ás âgy tovàbb,
emberkászâtette teolãgiàk, nem tudnàk; a Vàlasztottak soha
nem fordâtanànak azokra figyelmet. De az ott àll, majdhem
oljan mint az igazi dolog. Minden amit tenned kell az az, hogy
csak hagyjàl ki egy Igát. Errål a korrãl ez van megâgárve;
nagyon nagy idå! Keresztányek mindenhol, figyeljátek az ãràt,
amelyben álènk! Jegyezzátek le, olvassàtok, ás figyeljetek
nagyon.

35 Miárt hâvna ki Isten egy nápet ebbål a gonosz korbãl az Å
Neváárt? Ennek az oka, hogy megprãbàlja Åt, az Å
Menyasszonyàt. Azárt, hogy^Amikor a Å szemmellàthatãvà
lesz, meg lett prãbàlva, bizonyâtva lett, bizonyâtva Sàtànnak.
Amint az kezdetben volt, çgy lesz az a vágán.

36 Amint egy mag elkezdådik a fäldben, az hordozãkon àt jän
fel, annak az álete, de az ugyanabban a magban vágzådik, ami
akkor volt amikor a fäldbe kerèlt.

Ás a becsapàsnak magja ugyanazon a mãdon hullott a
fäldbe az Ádenben, ás ugyanaz a mãd ahogy az vágzådik az
utolsã napokban.

Áppçgy, ahogy az Evangálium volt, amikor belehullott a
felekezetbe a rãmabeli Nicaea-nàl, ás az egy szuper
szervezetben vágzådik.

Áppçgy, ahogy a Gyèlekezet Magja lehullott akkor ott a
jelekkel, csodàkkal, ás az álå Krisztussal käzättèk, çgy az az
utolsã idåkben a Malakiàs 4. szolgàlata alatt vágzådik, ás çjra
helyreàllâtja az eredeti Hitet, amely egykor adva lett.

37 Felismerjèk most, hogy ennek a gonosz kornak bizonyâtania
kell Sàtàn felá, hogy a Å nem olyan, mint Áva, hogy Å nem az a
fajta asszony. Ás Å, a Menyasszony az Çr Igáje àltal meg lesz
prãbàlva, amint Àdàm menyasszonya meg volt prãbàlva az Ige
àltal. Ás Àdàm menyasszonya hitte az Ige minden pontjàt,
mindent, csupàn egy âgáreten zavarodott ässze, hogy “Å
ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká,” ma; de egy âgáreten
kudarcot vallott az ellenság szemtål szembe valã kâsártásánek
hatàsàra. Ás most az a náp amely az Å Neváárt lett elhâvva,
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termásztesen az Å Menyasszonya. Åneki ugyanazzal a dologgal
kell kapcsolatba kerèlnie; nem csupàn felekezeti igazsàggal,
vagy valamivel, hanem minden Igável!

38 Mert a Biblia kezdetekor az embernek oda lett adva az
Isten Igáje, hogy azàltal áljen. Egy Ige amelyet fálreártelmezett
egy_egy Sàtànnak nevezett ember, egy kâgyã nevezetæ àllat
szemályáben. Sàtàn abban a szemályben tudott beszálni
Ávàval, ás fálreártelmezte szàmàra az Igát, ás çgy å elveszett.
Làtjàtok, minden Igánek meg kell lennie.

39 A Biblia käzepán Jázus jätt ás azt mondta, “Nem csak
kenyárrel ál az ember, hanem minden Igável,” Amikor Åt
Sàtàn megkâsártette.

Most Isten azt mondja nekènk itt az utolsã napokban, hogy
“Ennek a vilàgnak istene fel fog tàmadni az utolsã napokban.”

“Ás aki egy szãt Hozzàtesz, vagy Igát elvesz Ebbål, annak a
rásze ki lesz váve az Álet Känyvábål.”

Isten legyen irgalmas hozzànk! Ás ne çgy jàrjunk mint
kemányâtett ingek, kidèllesztett mellel, felemelt fejjel mint aki
mindent tud, mert egykoron mi is engedetlenek voltunk.
Legyènk kegyelemmel ás irgalmassàggal, ás szâvènkben
árezzènk Isten irànt, ás alàzatosan jäjjènk a kegyelem
Trãnjàhoz.

40 Furcsa most, hogy az Evangálium prádikàlàsànak
ezerkilencszàz áve utàn vagyunk, ás most å, azaz a
vilàgrendszer gonoszabb mint azokban a napokban amikor Å
itt volt. A vilàgrendszer gonoszabb. A vilàg egy nagy
csçcsponthoz käzeledik. Ti ezt tudjàtok; Az Çr betälti az Å
Igáját minden oldalrãl.

41 Tegnap, amint ott àlltam^remálem, hogy a kis pajtàs
nem fog^Å nem fog. A feleságemmel, Woods asszonnyal, ás
Roy Robertson Testvárrel jättènk, aki valahol itt van, ás Woods
Testvárrel, ás megàlltunk ideàt ennál a kis Youngstown-i
Bevàsàrlã Käzpontnàl, hogy_hogy àtvegyènk egy csomagot,
ami Woods Testvárnåá volt. Ás a^mialatt ott àlltunk, egy
fiatalember odajätt, bemutatkozott, ás án åt nem ismertem.
Egy màsik fiatalember is odajätt ás azt mondta, hogy åk vagy
Alabamàbãl, Georg-^azt hiszem hogy Georgia-bãl voltak,
mert megkárdeztem åket, hogy ismerik-e a mi Weltsh Evans
Testvárènket. Ás beszálgettènk egy pàr percig. Ás amikor
elmenni kászèlådtem, akkor ez a fiatalember ràmnázett.
Amikor az a màsik fiatal szemály ás az å kisfia eltàvolodtak,
akkor ez a fiatalember ràmnázett. Azt mondta, “Csak egy
dolgot szeretnák mondani.”

Azt mondtam, “Te_te hâvå vagy? Keresztány vagy?”

Azt mondta, “Nem, uram.” Azt mondta, “Án^”
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42 Talàn nem idáznám azt a beszádet, amit å ott mondott, de å
egy kicsit borulàtã lehetett. Án kárdeztem åt az Çr Angyalànak
megjelenásárål. Ás å azt mondta, hogy màr hallott errål, de
ezelått å mág soha nem volt gyèlekezetben, ebben a
gyèlekezetben. Án megkárdeztem, “Te hiszed Ezt?”

Azt mondta, “Igen, uram.” Azt mondta, “Án_án figyeltem
valamit. Azt mondta, “Az emberek beszáltek nekem ezekrål a
jävendälásekrål meg dolgokrãl, ás hallottam egy szalagon, hogy
te megjävendälted, ahogy Kalifornia le fog szakadni olyan
mãdon.” Ás azt mondta, “Amikor án azt làttam az çjsàgban,
akkor elhittem.” Azt mondta, “Elså alakalommal jäväk ma,
vagy holnap,” ás az ma van.

Azt mondtam, “Az Çr àldjon meg fiam,” ás kezdtem kezet
ràzni vele.

Å azt mondta, “De valamit szeretnák mondani neked
uram.” Mondta, “Án annyira el vagyok veszve, amennyire csak
el lehet veszni.” Ás azt mondta, “Olyan vagyok, mint egy
homokdomban lávå pánzárme, elveszett!”
43 Án azt mondtam, “De neked nem kell ebben az àllapotban
maradnod. Valaki itt van jelen most, aki megtalàlhat táged
abban a percben, amikor kász vagy hogy megtalàljanak.”

Azt mondta, “Án kászen vagyok.”
Án azt mondtam, “Meghajtanàd a fejedet?”
Azt mondta, “Án nem szágyellem magam.”
Nem csak ezt, hanem mág le is tárdelt ott a parkârozãban

az ässzes ember elått. Az utcàn lávå emberek figyelták åt. Mi
ott imàdkoztunk vele, amâg å Istennek adta a szâvát. Bænäskánt
jätt oda; ás Isten gyermekekánt ment vissza. Az autã oldalàhoz
halottkánt jätt oda; ás álåkánt ment vissza.
44 Án azt mondtam, “Holnap nyitva lesz a medence.”

Van egy Várrel tältätt kçtforràs,
Amely Immànuel ereibål tàplàlkozik,
Ahol a bænäsäk ha alàmerèlnek,
Elveszâtik ässzes bænäs foltjaikat.

Án azt mondtam, “Kelj fel, ás keresztelekedj meg a Jázus
Krisztus Neváben, kiszãlva az Çr Nevát. Isten be fog táged
tälteni a Szent Szellemmel, ás adja náked ezeket a nagy
dolgokat, ás àtformàl táged hogy làsd meg Ezt.”
45 Mi ez? A vilàg käzeledik egy csçcsponthoz. Miárt? A
tärványtelenságnek, erkälcsi romlàsnak, ás tudomànyos
vallàsnak szelleme elvezette a vilàgot “minden çtàlatos ás
tisztàtalan madàrnak a ketrecábe,” amint a Biblia mondta.
Olvassuk ezt el a Jelenásek 18-at. Csak mialatt ehhez a ponthoz
árènk hogy elkezdjèk, vegyèk a Jelenásek 18-at 1-5-ig. Azt
hiszem, hogy nekem ez fel van jegyezve.
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Ás ezek utàn làttam egy màsik angyalt lejänni a
Mennybål, Akinek nagy hatalma volt; a fäld vilàgâtott
az å dicsåságátål.

Ás hatalmasan kiàltott erås hangon, (nos, ti emberek,
akiknek az àlmaik voltak)^ezt mondva, a nagy
Babilon leomlik, leomlik, ás ärdägäk lakhelyává vàlik,
ás minden tisztàtalan szellem lakhelyává,^
tisztàtalan ás utàlatos madàrnak ketrecává.

Mert minden nemzet ivott az å (gyèlekezet)
paràznasàga haragjànak boràbãl, ás a fäld kiràlyai
paràznasàgot kävettek el vele, ás a fäld kalmàrai
meggazdagodtak az å dobzãdàsànak båságábål.

Ás hallottam egy màsik szãzatot a Mennybål, amely
ezt mondja, fussatok ki belåle án nápem, hogy ne
legyetek rászesek az å bæneiben,^ás ne kapjatok az å
csapàsaikbãl.

Mert az å bæne az ágig hatottak, ás megemlákezett az
Isten az å gonoszsàgàrãl.

46 Micsoda figyelmeztetás! Ez visszaveti a gyèlekezetet
pontosan a Jelenásek 3:14-hez, a Laodiceai korhoz, a
tärványtelensághez; egászen vallàsosak, de tärványtelenek.
“Mivel hogy te azt mondtad, ‘Gazdagok vagyunk, semmire
nincs szèkságènk,’ ás nem tudod, hogy mezâtelen vagy,
nyomorult, vak, ás nem tudod.” Pontosan a Szentâràs szerint
errål a korrãl, nem a Dàniel korànak Szentâràsa szerint, ás nem
azok szàmàra a^a Noá koràban, hanem ebben az utolsã,
gonosz korban.
47 Figyeljátek meg itt, hogy “Te mezâtelen vagy.” Szâvãdjon ez
be egászen mályen. Tudom, hogy ennál a gondolatnàl sok egyet
nem ártás lehet velem szemben, de oda jutottunk, hogy egy
Keresztány alig tud kimenni a hàzàbãl çgy, hogy ne kerèlne
bele ebbe a gonosz korba elágtelenèl ältäzätt asszonyok àltal.
48 Asszonyok, án ezt el fogom mondani, ás szeretnám, ha
figyelnátek. Ás fárfiak ás asszonyok, ti esetleg nem ártetek
egyet ezzel, de án indâtva árzem magam, hogy ezt mondjam.
Tudtàtok azt, hogy minden asszony, aki ilyen mãdon
levetkåzik, az nincs megfelelå ártelmáben? Tudjàtok azt, hogy
å akàr hiszi, akàr nem, vagy ha nem is gondolja, de å egy
prostituàlt? Noha egy asszony àllhat Isten elått kezeit
felemelve, ás megeskèdve hogy åt a fárján kâvèl mág soha nem
árintette egy màsik fárfi, ás ez egy åszinte igazsàg lehet, de å
mágis egy prostituàlt. Jázus azt mondta, “Ha valaki gonosz
kâvànsàggal náz egy asszonyra, az åvele màr hàzassàgtärást
kävetett el.” Ás lehet, hogy az az asszony^
49 Làtjàtok, å “meztelen,” a Biblia mondta, “ás nem tudja.”
Az a Szellem, amely åt felkente hogy ilyen dolgokat tegyen, az
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egy gonosz, prostituàlt szellem. Az å kèlså lánye, fizikai teste, a
hçsa talàn tiszta. Talàn nem kävetett el semmilyen
hàzassàgtärást, ás eskèdhetett Istennek, ás az igaz lehetett,
hogy å soha nem tette, de szelleme egy prostituàlt szellem. Å
annyira el lett vakâtva ennek a divatvilàgnak istene àltal; å
felältäzätt szexisen, ás kiment oda.
50 Valamelyik nap Woods Testvár ás án betoltuk csãnakunkat a
folyãra. Egy pàr percre el akartam menni a hàztãl, hogy
felmenjek a folyãn. Ás akàrhovà mentál, mindenètt ezek az
asszonyok ezekkel a kis csomã^kininek, vagy valami
ilyesminek hâvjàk, az volt rajtuk. Ez egy gyalàzat. Egy asszony
nem lehet eszánál, ás käzben egy ilyet vegyen fel. Meg van szàllva
egy prostituàlt szellemmel. Nos, te ezt rendezd le Istennel
hälgyem, mert egy napon rà fogsz jänni, hogy ez az Igazsàg.
51 Hogyan tudjàtok ti hälgyek ezt tenni, amikor tudjàtok,
hogy testetek mennyire szent, ás mágis kiteszitek azt ezeknek a
gerjedezå ás bænäs ärdägäknek, amelyek ezekben a napokban
az utcàn jàrkàlnak? Ha az Istennek fiai mág mindig Istennek
fiai lennátek, ás a te fárjed Istennek egy fia lenne, akkor å vagy
ruhàt adna ràd, vagy elhagyna táged. Ha egy fiç az Isten fia
lenne, akkor å ilyennel soha nem hàzasodna ässze? Làtjàtok?

Ti azt mondjàtok, hogy “Te csinàlsz^” Nem.
Án nektek az Igazsàgot mondom, ás egy napon ti talàlkozni

fogtok Vele. “Meztelenek, hàzassàgtäråk; ás nem tudjàk.”
52 “Ãh, án eskèszäm, hogy soha nem szegtem meg a fárjemnek
tett fogadalmamat.” A fárjed fog megâtálni táged ezárt, ha
megtetted. De azárt Isten fog megâtálni, hogy milyen fajta
szellem van benned; nem a tested àltal fog megâtálni, hanem a
szellemed, a belså ember àltal.
53 A kèlså ember az egy fizikai lány, melyet hat árzákszerv
irànyât^helyesebben ät árzákszerv. A belså ember az egy
szellemi ember, melyet szintán ät árzákszerv irànyât; a
lelkiismeret, szeretet, ás âgy tovàbb. A kèlså ember; làtàs,
âzlelás, árzás, szaglàs, hallàs.

De a szellemen belèl van a lálek, ás azt egyetlen dolog
irànyâtja, a te szabad akaratod. Te elfogadhatod azt amit az
ärdäg mond, vagy azt fogadod el, amit Isten mond. Ás ez
hatàrozza meg azt, hogy milyen szellem van ott bent. Ha az
Isten Szelleme, akkor az Isten dolgaibãl fog tàplàlkozni, ás a
vilàgbãl semmivel nem fog tàplàlkozni. Jázus azt mondta, “Ha
a vilàgot szeretitek, vagy a vilàg dolgait, akkor az azárt van,
mert az Isten szeretete mág be sem lápett a belså rászbe.” Sàtàn
becsapott táged. “Ás nem csak kenyárrel ál az ember, hanem
minden Igável, amely az Isten szàjàbãl szàrmazik.”

Most figyeljátek meg, hogy azt talàljuk, hogy å “meztelen,”
buja ás csupasz.
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54 Ás çgy tænik, hogy a vilàg a valaha is volt leggonoszabb
korban van. Soha egyetlen korban nem cselekedtek âgy az
asszonyok, kiváve a vâzäzän elåtti vilàg elpusztâtàsa elått. Ás
Jázus utalt erre. Kis idå mçlva ràtárènk erre.

55 Elveszâtette Isten irànyâtàsàt, vagy csupàn megengedi hogy
egy màsik hatãerå irànyâtson? Kâvàncsi vagyok. Erre a
kárdásre az igazi vàlasz az án válemányem szerint az, hogy ma
a vilàgban kát ellentátes szellem munkàlkodik. Nos, nem lehet
täbb mint kettå, kát irànyâtã. Ás ezek käzèl az Egyik a Szent
Szellem munkàlkodàsa; a màsik pedig az ärdägnek szelleme,
amely ezekben az utolsã napokban a megtávesztásben van.

Most án a gondolataimat erre fogom alapozni a támànk
hàtralevå rászán^Æzenetænk hatralevå rászán.

56 A kát szellem. Az egyik Isten Szent Szelleme; a màsik az
ärdäg szelleme, amely megtávesztást munkàl. A fäldnek lakosai
most teszik meg a vàlasztàsukat.

A Szent Szellem itt van, hogy Krisztusnak egy
Menyasszonyt hâvjon ki. Ezt çgy teszi, hogy az Å szàmàra
igazolja az Å megâgárt Igáját erre a korra megmutatva, hogy Ez
a Krisztus.

Ha ebben a korban az ujjaknak kell mozogni, akkor az
ujjak fognak mozogni. Ha ebben a korban a làbnak kell
mozogni, akkor a làb fog mozogni. Ha a szemnek làtnia kell
ebben a korban, akkor a szem làtni fog. Làtjàtok?

Az Isten Szelleme mikäzben Isten teljes mártákáre felnå, az
a kor amelyben most álènk. A Szent Szellem itt van, hogy
igazolja az ãra Èzenetát. Ás a Szent Szellem vágzi ezt azárt,
hogy azok az emberek akik hisznek Istenben, ki legyenek hâvva
ebbål a kàoszbãl.

Az ärdäg szentságtelen szelleme is itt van ás hâvja az å
gyèlekezetát, mint àltalàban hibàk àltal, az Isten Igájánek
elferdâtáse àltal, amint å azt a kezdetben tette.

Làtjàtok çjra visszatár ahhoz a mag idåhäz. Az Ádentål
kezdve ez çjra itt van.

57 Nos, rágen azokon àt ti^a màsik korokban ti
felekezetekhez tartoztatok, ehhez tartoztatok, ahhoz
tartoztatok, vagy a màsikhoz. Mi tärtánt a felekezeti szàrral?
Az megszàrad. A Szellem elhagyja ás tovàbbmegy, ás Az a
Magban vágzådik. Làtjàtok?

58 Ás mindkettånek a kâsártáse ugyanolyan mãdon vágzådik,
ahogy az a kezdetben volt. Figyeljátek meg. Ne_ne, ne, ezt ne
felejtsátek el.

Amint Jànos, Elså Jànos 4:5 ás 6, ha le akarjàtok ezt ârni, å
âgy fejezi ki, “a távelygás szelleme.”
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Áva nem csupàn egyszeræen kisátàlt szàndákosan
çgyszãlva hogy “Án nem hiszek Istenben.” Nem. Az egy
távelygás volt amit å hitt.
59 Sàtàn nem çgy jelent meg hogy azt mondta, “Ãh, hàt ez
mág csak nem is az Isten Igáje.” Å elismerte, hogy Az az Isten
Igáje volt, de å hozzàtette Ahhoz a sajàt ártelmezását. Amirål
Isten vilàgosan megmondta, hogy ne tegyák.

Mit hoz ez látre? “Az egy erås megtávesztást hoz látre, hogy
az emberek egy hazugsàgot higyjenek, ás azàltal
elkàrhozzanak.” Most ha ezt el akarjàtok olvasni, akkor ez a
Màsodik Tesszalonika 2:11.
60 Mivel nekem egász sok Iràshely van itt lejegyezve, âgy mi
nem leszènk kápesek mindezeket felolvasni. Idåkäzänkánt
egyet egyet meg fogok nektek adni. Mivel furcsànak tænhet ás
kárdásetek merèlhet fel, vagy hasonlã, ezárt mi lejegyezzèk ás
felovassuk a ti_a ti javatokra.
61 “Erås megtávesztást okozva,” amint a Biblia mondta a
Màsodik Tesszalonika leválben. “Nos, a bænnek ez az embere
látre fog jänni, ás beèl az Isten templomàba çgy mutatva
màgàt mint Isten, ás az embereket erås megtávesztásbe viszi,
hogy a hazugsàgban higgyenek; ás mikor hiszik, az àltal
elkàrhoznak.”

Ez ugyanaz a dolog amit å Ávàval tett. Adott neki^Å
soha_soha nem mondta Ávànak, hogy az Ige nem helyes,
hanem egy erås megtávesztást adott neki çgy, hogy å egy
hazugsàgban hitt.
62 A megtávesztás szelleme az ärdägtål van. “Az ärdägäk most
az engedetlenság gyermekeiben munkàlkodnak.” Mi irànt
engedetlenek? Mivel szemben engedetlenek ezeknek a
napoknak a gyermekei? Amikánt Áva kezdetben az Isten igaz
Igájável szemben. Ez âgy van. Most ha ti ezt szeretnátek
megnázni^

Lapozzunk oda az Efázus 2-häz, csak egy percre, mert
helyesnek tænik ha mi^Megàllok egy percre, ha nem siettek
tçlsàgosan, ás elolvasok valamennyit ebbål. Efázus 2:1-2-ig.

Ás Å benneteket megelevenâtett, akik egykor
halottak voltatok a vátkek ás bænäk miatt:

Amelyekben az elmçlt idåszakokban jàrtatok ennek
a vilàgnak a folyàsa szerint, a levegåbeli
hatalmassàgok fejedelme szerint, ama szellem
szerint, amely most az engetlenság gyermekeiben
munkàlkodik:

63 “Az engedetlenság gyermekei.” Ás ha az antikrisztus
elkezdte ott az engedetlenság zsenge koràban, akkor mi lesz
amikor å kicsçcsosodik az antikrisztus szemályáben? Hogy az



16  A MONDOTT IGE

mennyire megtávesztå lesz! A megtávesztásnek mennyivel
nagyobb ereját tudnà egy_egy felnått adni a vilàgnak, mint
egy kiskorç gyermek! Ás å azt mondta, “A megtávesztásnek
a_a szelleme munkàlkodik most az engedetlenság
gyermekeiben,” akik az Igánek engedetlenek. Figyeljátek meg.
Most án szeretnák ennál megàllni, csak egy percre, “az
engedetlenság gyermekei,” egy gyermek.

64 Tudtàtok azt, hogy ti a kezdetetekben, án ezt be tudom
bizonyâtani az Isten Igáje àltal, hogy ti, minden szemály itt
áltetek a ti dádnagyapàtokban. Ás a ti dádnagyapàtokon àt
lettetek ti látrehozva a ti nagyapàtokkà, azutàn a ti apàtokkà,
ás azutàn lettetek ti. Tudjàtok ezt?

A Biblia mondta azt hiszem, hogy a Zsidã 7-ben, hogy
Melkisádek, amikor Àbrahàm visszatárt a kiràlyokkal valã
csatàbãl, “Àbrahàm tizedet fizetett Melkisádeknek a
zsàkmànybãl.” Ás most itt mondja Pàl, hogy “Lávi, aki tizedet
vett, pedig å^Å fizetett tizedet, mert å màr Àbrahàm
àgyákàban volt, amikor az Melkisádekkel talàlkozott.” Igy
amit csak Àbrahàm tett, mi çgy talàljuk, hogy akkor Lávi
Àbrahàmban volt, aki az å dádapja volt. Àbrahàm nemzette
Izsàkot; Izsàk nemzette Jàkãbot; Jàkãb nemzette a
pàtriàrchàkot, Lávit.

Most azutàn ti làtjàtok, hogy itt täkáletesen làthatãvà vàlik
az eleve elrendelás.

65 Most ezekben az Èzenetekben án hangsçlyozni szeretnám
azokat a dolgokat, amelyeket az Èzenetben mondtam nektek,
ebben az estideji Vilàgossàgban, melyrål Isten mondta, hogy a
fäldre fog jänni.

66 Ás figyeljátek meg azutàn, “A fenevad amely a fäldre fog
jänni, mindenkit be fog csapni, akiknek a neve nem lett
beleârva az Álet Känyvábe, amely a Bàrànyá, aki megäletett a
vilàg megalapâtàsa elått.”

67 Isten sajàt gondolatàban; Isten, a nagy Szellem. Kezdetben,
mielått mág egy kezdet volt, Å Isten volt, ás tudtàtok azt, hogy
ti akkor màr Åbenne voltatok? Ha te most Keresztány vagy,
akkor te annak ideján Åbenne voltàl.

Ás azutàn ha ez âgy volt, akkor az Istenság egásze testileg
Jázus Krisztus Szemályáben formàlãdott ki. Ás azutàn, amikor
Jázus meghalt a kereszten, án is meghaltam Åvele, mert án
Åbenne voltam akkor; mert Å volt az Ige teljesságe
megnyilvànulva, ás tudta azt, hogy mi kásåbb ki fogunk
nyilvànulni. Ás mi ott voltunk Åvele a Golgotàn. Mi is
elmentènk Åvele a sârba. Ás feltàmadtunk Åvele ás az Å
feltàmadàsàval. Ás most mi felemelkedtènk az Å Szelleme àltal
a kegyelem Trãnjàhoz, ás egyètt èlènk a Mennyei helyeken
Krisztus Jázusban. Mindig!
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68 Mert amikánt a termászetes álet csâràja látre van hozva
apàbãl apàba valã megtermákenyâtás àltal, apàbãl apàba,
ugyançgy van a Krisztus Álete megtermákenyâtve.

Ez az oka annak, hogy Isten ät kèlänbäzå idåben hasznàlja
Illás Szellemát. Mi ez? Ez az àtäräkâtás.

69 Áppçgy, ahogy a te termászetes áleted ás jellemvonàsod a te
apàdnak termászetes nemzásábål lett àtäräkâtve, ugyançgy van
az Isten Szelleme, ami elåre el lett rendelve a vilàg
megalapâtàsa elått.

Ás amikor Istennek a teljes Igáje annak teljesságáben egy
Jázus Krisztusnak nevezett testben csçcsosodott ki, ás abban
fizettette meg velem Isten a bæneim àràt, Åbenne ott. Aztàn Å
feltàmasztott engem, Åvele feltàmasztott engem a
feltàmadàsban. Ás most mi Åvele lettènk beèltetve eråvel ás
hatalommal minden ärdäg fälá. Ãh, bàrcsak hinnátek, hogy mit
adott Isten! De ha te nem vagy oda beèltetve, akkor neked az
nincs meg. Ás ha te be vagy oda èltetve, ás nem hiszed azt,
vagy fálsz mozdulni, akkor te azt soha nem fogod hasznàlni. De
ha te oda be vagy èltetve, akkor te azt hasznàlni fogod, mert te
el vagy rendelve, hogy tegyed azt, amit teszel.

70 “Fàraã,” a màsik oldalon, “ebbål a cálbãl lett tàmasztva,”
a Biblia mondta, hogy Fàraã legyen. “Iskàriãtes Jçdàs azárt
lett tàmasztva, hogy a veszedelem fia legyen.”

Most figyeljátek meg azokat a nagy Igazsàgokat, melyeket
most megkäzelâtènk.

71 Most mi làtjuk, hogy a gyèlekezet megtagadta Isten
Igájánek az elfogadàsàt, hogy Az felettèk uralkodjon, ás
helyette Barabbàst fogadta el. Most ha errål Iràshelyet
akartok, akkor ez a Màtá 27:15-23-ig. Mit okozott ez? Milyen
helyzetet hozott ez látre? Most gondoljàtok ezt el. Amikor a
gyèlekezeti vilàg az å igazsàgos szervezett áletáben, szent
emberáben, ahogy åk gondoltàk hogy azok, ás az emberek
szemáben azok voltak, åk megfeszâtetták Jázust, ás azt
mondtàk, “Mi nem fogjuk engedni, hogy ez az Ember felettènk
uralkodjon.” Ás Jázus volt az Isten Igájánek teljesságe. Az elså
Jànos 1. rász fejezi ezt ki. Ás åk azt mondtàk, “Mi Istennek ezt
az Igáját nem fogjuk engedni, hogy uralkodjon felettènk.”
Pedig Å volt az Ige, de az å szemeik el voltak vakâtva arra, ami
Å volt. Mert Å volt a käzvetlen vàlasz minden prãfáciàra,
melyeknek Åbenne kellett beteljesednièk.

Nos, mi mindnyàjan hisszèk ezt, mert visszatekintènk hogy
làssuk ezt megtärtánni. De ha az a vilàg amely most van, ez a
jelenlegi gonosz kor akkor, abban az idåben lett volna, akkor
åk ugyanazt a dolgot tetták volna meg, amelyet ma tesznek,
mert ez mág mindig ugyanaz az Ige, ezen kor szàmàra
szemmellàthatãvà táve. Åk ugyanazt fogjàk tenni. Semmi màst
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nem tudnak tenni. “Åk az engetlenság gyermekei.” “Egy erås
megtávesztás lett nekik adva, hogy higyjenek egy
hazugasàgnak, ás azàltal kàrhozzanak el.”

72 Figyeljátek meg azt, amikor a gyèlekezeti vilàg nem
fogadta el Jázust, az Igát amely azokban a napokban
nyilvànult meg, mert (miárt?) åk Azt egy màsik mãdon
ártelmezták. De nekik tudniuk kellett volna, hogy Å volt az az
Ige, mert mindent, amit Isten mondott hogy Å meg fog tenni,
azt Å megtette. Ás Å azt mondta nekik, “Kutassàtok az
Iràsokat ezekre az ãràkra; ás ha Án nem felelek meg azoknak a
kävetelmányeknek amelyekrål szãlva lett az Án szàmomra
hogy megtegyem, akkor ne higyjetek Nekem.”

Åk azt mondtàk, “Mi Mãzesben hiszènk.”

73 Å azt mondta, “Ha hittetek volna Mãzesnek, akkor hittetek
volna Bennem, mert Mãzes Rãlam beszált.” Ás åk mág mindig
nem làttàk. A Mennynek Istene haldoklott a kereszten, ás
ugyanazokat a beszádeket mondta, melyeket a prãfáta
mondott, hogy Å mondani fogja, ás mág mindig nem làttàk azt.
Làtjàtok?

Azok nem az Å fajtàjàbãl voltak. Åk nem az Ige voltak,
nem az Ige; ás åk mágis, åk_åk nagyon vallàsosak voltak. De
åk nem az Ige voltak, mert Az_Az felismerte volna az Å helyát
arra az ãràra.

74 Figyeljátek meg hogy az Iràshelyek milyen gyänyäræen
ässzekapcsolãdnak minden korban. Figyeljátek meg most.

Ás amikor a gyèlekezeti vilàg nem akarta hogy az Isten
Igáje uralkodjon felette, akkor åk egy gyilkost, Barabbàst
fogadtak el. Mit okozott az? Felmagasztalta Sàtànt, ennek a
gonosz kornak az istenát arra a helyre, amelyet å mindig is
akart.

Most figyeljetek. Mert Sàtànrãl nincs szã çgy, mint bàrmely
kornak istenárål, kiváve ebben a korban. Noának a koràban
nem volt szã rãla mint istenrål. A-a Mãzes koràban nem volt szã
rãla mint istenrål, vagy çgy mint Illás korànak istenárål. De
ennek a gonosz kornak a^Ãh, ezt ne mulasszàtok el! Å ennek
a gonosz kornak az istene, akit embereknek milliãi ás
milliàrdjai imàdnak, ás åk ezt nem tudjàk. De ma reggel
engedjèk, hogy az Iràs felfedje åt, ás názzèk meg ás azutàn ti
tudni fogjàtok. Engedjèk, hogy az Iràs^

75 Amint a felismerás ajàndákànak ässzejävetelein, amikor a
Szent Szellem bemegy az Å Igáje käzá ás felszãlâtja ezt az
embert ás azt mondja, “Neked semmi käzäd ehhez a màsik
asszonyhoz, miárt álsz vele. Miárt tetted ezt tâz ávvel ezelått,
amikor fálreláptál annak az embernek a feleságável?” Mit
csinàl Å? Felfedi, leleplezi Sàtànt, aki azt az embert
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megkätäzve tartja, vagy az asszonyt, aki valamely màs
asszonynak a fárjável ál, vagy a bænäket melyeket åk tettek, a
dolgokat amiket tettek. Mit tesz ez? Leleplezi åt.
76 Az orvosok mæszereket vesznek ás megprãbàljàk
megtalàlni, hogy mi a baj. Åk nem tudjàk megtenni azt. Mi ezt
nem tudjuk megmondani. De azutàn elåjän a Szent Szellem, ás
felfedi, hogy mi a gonosz, ás leleplezi åt. Làtjàtok? Ez az, ami
az Isten Igáje. Ez egy Vilàgossàg, amely a sätátságben vilàgât.

Ás amikor te hallasz egy zajt a helyiságben, akkor az
rejtályesen hangzik; egy csomã valami amely munkàlkodik, ás te
nem tudod, hogy mi az. Kapcsold fel a vilàgâtàst, ás gyorsan^
Tècskäk, svàbbogarak, ás azok_azok a sätátságnek gyermekei.
Ás amikor a vilàgossàg villan, akkor åk szátszãrãdnak.

“Käzèlènk vàltak ki, mert nem käzèlènk valãk,” mondta a
Biblia. Làtjàtok? Åk nem tudnak álni a vilàg Vilàgossàgàban^
Mert a Mennynek Istene elkèldte az Å Vilàgossàgàt ezekben az
utolsã napokban, hogy megvilàgosâtsa az Å gyermekeinek
äsványát, hogy azok ne a sätátságben jàrjanak, ás meg ne
botoljanak, hanem Jázus Krisztus fányesságánek
Vilàgossàgàban jàrjanak, aki ugyanaz tegnap, ma ás
mindäräkká. Àmen!
77 Figyeljátek meg, hogy Sàtànt egyetlen egy màsik kor
istenánek sem hâvjàk, kiváve ezt a kort. Az å tärekváse az volt,
hogy Istenhez hasonlã legyen màr kezdettål fogva^

Olvassuk el ezt. Mi egyszeræen ràszànjuk az idånket.
Menjènk vissza a^Làtjàtok, án ezt lejegyeztem, az Ásaiàs 14.
Menjènk itt most vissza az Ásaiàs 14-hez csak egy percre, ás
názzèk meg, hogy mit mondott Isten. “Az isten,” amit Sàtàn
tett. Ásaiàs 14:12_14-ig. Figyeljátek meg.

Mikánt estál le az ágbål, Ãh Lucifer, hajnalnak fia!
Mikánt estál le a fäldre te, aki nemzeteket gyengâtettál
meg.

Mert azt mondtad a szâvedben, hogy fel fogok szàllni
a Mennybe, ás felmagasztalom az án trãnomat az
Istennek csillagai fälá (ezek most az Isten fiai): ás án a
gyèlekezetnek hegyán is èlni fogok az ászaki oldalon:

78 Az volt Sàtànnak a tärekváse, hogy åt Istenkánt imàdjàk.
Kátharmad rászt magàhoz vett, a Menny csillagainak
kátharmad rászát. Felemelte magàt azok fälá a csillagok fälá,
ás prádikàlt nekik ás becsapta azok kátharmad rászát. Làtjàtok
ezt? Rendben van. Figyeljátek meg, hogy ez az å tärekváse.

Ás most å kászen àll az å gondosan kivàlasztott ás sajàt
ismerete àltal kiiskolàzott menyasszonyàval, làtjàtok, akik
mindnyàjan ki vannak festve a sàtàn csalàsàban, nagy
ápèletekkel ás nagy felekezetekkel, ás az ismeretnek meg
teolãgiànak festákeivel, okosok, ás intellektuàlisak, jãmæveltek
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azárt, hogy becsapja az egász vilàgot, ás hogy âgy å “istenná”
vàljon. Ez az amit å tett. Minden az antikrisztus szemályáben
csçcsosodik ki, aki màr “Isten helyettesekánt” meg van
koronàzva az å vilàgszeretå, tudomànyos menyasszonya àltal,
akik mindnyàjan fel vannak ältäzve az intellektuàlis, ás
vallàsos tanultsàg pompàjàba. Az å menyasszonya vallàsossà
lett táve az Isten Igájánek sajàt ártelmezáse àltal, ahogy tette
azt ávànak, ás a sajàt fia kain tett.

Most te azt kárded,”A Sàtàn fia?”

79 Mutass nekem a Bibliàban egyetlen helyet, ahol Kain
valaha is Àdàm fiànak volt nevezve. A Biblia azt mondta, hogy
å “a gonosz fia volt,” a kâgyã magja. Nem, testváreim, a lepel
most el lett váve. A piramis ki lett nyitva, amint a
kinyilatkoztatàs megmutatta.

80 Figyeljátek meg, hogy mit fog å tenni, mik a gondolatai. Å
azt gondolta, hogy Isten vilàgi szápságben lakozik. Màr a
Mennyben is azt gondolta. A bæn soha nem az Áden kertjáben
kezdådätt; a Mennyben kezdådätt, amikor Lucifer, a hajnal fia,
felmagasztalta änmagàt szápságben, ás egy gyänyäræbb
kiràlysàgot akart, mint ami Mihàlynak volt. Ás å azt gondolta,
hogy Isten szápságben lakozik.

81 Ás figyeljátek meg Kaint. Å nem akart semmifále váres
àldozatot. Å lejätt ás gyèmälcsät àldozott, illetve_illetve a
szápság mezåit àldozta az å oltàràn. Nagyon vallàsos volt ás
mindent elvágzett pontosan çgy, ahogy Àbel tette; felkânàlt egy
àldozatot, ás imàdatban leborult Isten elått, minden mãdon
engedelmes volt, de az Ige kijelentáse nálkèl volt.

Ás az Ige volt kezdettål fogva Istennek terve. De Isten
kijelentás àltal kijelentette magàt azt a dolgot, amit Å igazolt
ás pontot tett a vágáre, hogy az helyes volt. Nem vallàs, nem
egy oltàr, nem gyèlekezethez valã tartozàs, nem àldozatnak a
kászâtáse, ás nem az hogy åszintánek lenni; hanem az Isten
Igájánek kijelentáse àltal. Isten kijelentette neki azt ami^

Az å anyja nem egy almàt vett amit a kâgyã adott neki,
hanem szexuàlis esete volt Sàtàn szemályável az àllatnak
formàjàban; nem egy csuszãmàszã, hanem a mezånek
legokosabb ás legravaszabb lányável az embernek kápmàsàval,
az egyetlen olyan dologgal, melynek magja keveredhetett. Most
a tudomàny prãbàlja megtalàlni åt. Ás soha nem fogjàk
megtalàlni åt, mert az å testáben minden csont meg lett
vàltoztatva. De a Biblia kijelenti, hogy az çgy volt.

82 Figyeljátek meg, hogy mit fog ez a szemály tenni most. Ez a
szemály, “Å be fog èlni az Isten templomàba,” azaz a
gyèlekezetbe, “änmagàt Istennek kinyâlvànâtva.” Most ha el
akarjàtok ezt olvasni, akkor ez a Màsodik Tesszalonika 2:3-4,
ás a Jelenásek 13:4,11 ás 12; ahol errål szãlt mind a kát prãfáta,



ENNEK A GONOSZ KORNAK ISTENE 21

Jànos is ás Pàl is, arrãl, hogy mi lesz å az utolsã napokban.
Most olvassàtok el ezt, mert án ezt leârtam ide. De án^hogy
most idåt spãroljunk.

83 Ez a nap, melyben álènk a Bibliàban “az ember napjànak”
van nevezve, az ember napja. Ez nem Istennek a napja. Isten
nem ennek a fäldnek az istene; a Biblia mondja, hogy nem az.
Å a Mennynek Istene. De ez nem Istennek a napja.

Ez vàlasztàsok napja. Vagy álsz a mai napra ás meghalsz;
vàlaszd Istent ás álj. Ás Isten az Ige, az Ige pedig az adott ãràk
ás napok szàmàra meghyilvàhult tett Ige.

84 Figyeljátek meg, “embernek napja.” Ha le akarjàtok ezt
jegyezni, án olvasni akartam. De az Elså Korinthus 5:1-5^Az
Elså Korinthus 4:1-5, bocsàssatok meg nekem, Elså Korinthus
4:1, ás 5, ahol Pàl ember àltal valã megâtálásrål beszál az
embernek napjàban.

85 “A nap, miárt hâvod te ezt ember napjànak?” tennád fel te a
kárdást. Ez az a nap, amikor az ember ismerete àltal valã
cselekedetek vannak dicsåâtve.

Figyeljátek meg a kommunistàk ässzes dicsekváseit, amikor
valaki megprãbàl valakit a holdra juttatni. Isten megprãbàl
valakit a Mennybe juttatni. Làtjàtok? De figyeljátek meg ahogy
åk milliãkat ás milliàrdokat, ás dollàr billiãkat kältenek egy
hiàbavalã eråfeszâtásárt. Amikor odajutnak, akkor semmit nem
fognak ott talàlni. Mi a bajuk nekik?

Án nem tärådäm a holddal. Án a hold mellett olyan gyorsan
akarok elhaladni, hogy mág csak ne is làssam; egyszeræen
tovàbbmenni feljebb. Án el akarok menni a Fehár Tejçt mellett
tovàbb, csak tovàbbmenni. Igen!

86 Ás a vilàg ma az ismeretnek szenteli oda magàt, amely
Sàtàn àltal jätt. Ás az ember napja van dicsåâtve, de nem az
Isten Igáje àltal, hanem az ismeret àltal, mely az embernek van.

Most gondoljàtok el. Hadd ivãdjon ez be. Ás amikor
visszajàtszàtok ezt a hangszalagot, akkor ennál a pontnàl
àlljatok meg egy idåre, ás gondolkozzatok.

Az å cselekedetei fel vannak magasztalva Isten Igáje ás
megnyilvànult cselekedetei fälá; ez Sàtàn bälcsesságe, melyet
kezdetben Ávànak adott. Most figyeljetek; ne mulasszàtok ezt
el. Sàtàn bälcsesságe fel van magasztalva az imàdat trãnjàhoz
emberben, Isten igazolt Igáje fälá, mely ezen ãràk szàmàra van.
A mi gyèlekezeteink bizonyâtjàk, azt az å_az å
szeminàriumaik, tanulã iskolàik àltal, ahol täbbet tanulnak
mint az Isten Igáje tud, legalàbbis âgy gondoljàk. Ás ott Doktor
Ez-ás-ez, Ez-ás-ez a Tanâtã, Ez-ás-ez a Professzor
felmagasztaltàk az å sajàt ismeretèket, az çgynevezett
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(Sàtànbãl szàrmazã) igazsàgot, az Isten igazolt âgárete fälá,
amely käzvetlen elåttènk nyilvànvalãvà lett. Az emberek pedig
bedålnek neki. Làtjàtok?

87 Az å tudomànyos vâvmànyaival megprãbàlja bizonyâtani,
hogy Isten Igáje helytelen. Csak gondoljàtok ezt el. Az å, azaz
az emberek teolãgiàja magyaràzza Isten Igáját az embereknek,
ás Azt çjra hatàstalannà teszi, ahogy å azt abban a felekezeti
korban tette, amikor Jázus megjelent a fäldän. Jázus mondta,
“Ti kápmutatãk! Ti a hagyomànyaitok àltal,” ezek az å
ártelmezáseik, “vettátek Istennek Igáját, ás Azt az emberek
szàmàra hatàstalannà tettátek.” Ás ez ugyanaz a dolog, amit åk
ma tettek. Ennek nincs meg a hatàsa.

88 Figyeljátek meg, hogy “Åk,” az emberek, “mindazok felá
felmagasztaljàk åt, ami Istennek neveztetik.” Nem mondja a
Màsodik Tesszalonika, hogy åk ezt fogjàk tenni? Ás a felekezeti
gyèlekezet hatalma, amikor az emberek jobban hisznek a
felekezetnek, mint Istennek. Ás Isten az Ige. Åk a felekezeti
tantáteleiket az Ige fälätt hiszik, ami “mindaz fälá
felmagasztalja åt, ami Istennek hâvatik.” Ás csak egy Isten van,
ás ez az Ige.

“Mindaz fälá, ami Istennek hâvatik; âgy å Istenkánt èl az
Isten gyèlekezetáben bizonyâtva, hogy å Isten,” mert å elárte,
hogy az emberek imàdjàk åt. Isten az Ige. Ás å mindaz fälá
felmagasztalja magàt, ami Istennek hâvatik. Ás csak egy Isten
van, ás ez az Isten az Ige. Làtjàtok? “Ás mindaz fälá, ami
Istennek hâvatik,” ez pedig azt jelenti, hogy ennek a kornak az
istene felmagasztalta magàt az igazsàg, az Isten igazolt Igáje
fälá. Ez pedig a Szent Jànos 1. Làtjàtok? “Mindaz fälá, ami
Istennek hâvatik azárt, hogy å Istenkánt èljän az Isten
templomàban,” hatalommal.

Figyeljátek meg, hogy åt ezárt mág dicsárik is! Ãh, Istenem,
hadd làssàk meg az emberek ezt a megtávesztást! Åt ezárt
dicsárik ás ènnepályesen hisznek neki, ennek a gonosz kornak
az emberei. Most làtjàtok ennek a gonosz kornak az istenát, ás
az å szolgàit?

89 Most figyeljèk meg ahogy megnyâlvànul. Å azt mondja,
hogy szàmukra egy jobb vilàgot kászât, hogy abban áljenek, ás
ezt az Isten soha nem hibàzã Igáje nálkèl teszi az å ismerete
àltal. De az å ässzegyèlekezáse àltal, amely felekezetekben,
tantátelekben, intellektualitàsban, tudomànyossàgban ás âgy
tovàbb van, å egy jobb vilàgot kászât az ember szàmàra, hogy
abban áljen, ás figyelmen kâvèl hagyja az Isten âgáretát,
mágpedig azt, hogy az egyedèli idåszak amikor a vilàg
alakalmas lesz hogy abban áljen, az a Millenium. Làtjàtok, az
án válemányem az, hogy å egy olyan vilàgot kászâtett, amelyben
jobban lehet vátkezni, mint álni.
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90 Figyeljátek meg. Megtette å ezt? Å tärványesâtette a bænt.
Tärványesâtette a whiskey ivàst, a cigarettàzàst. Ás a
gyèlekezetekben tärványesâtette azt, hogy asszonyok lehetnek
tagjai a gyèlekezetnek rävid hajjal. Most àlljatok csak egy
percre.

91 Az asszony viselhet rävidnadràgot, kifestheti magàt, ás
mágis tartozhat az å vallàsos csoportjàhoz, ami teljessággel
ellentátes az Isten Igájável. Å azt mondja, hogy ez rendben van.
Làtjàtok az å ismeretát? “Mi käze ennek az asszonyhoz?” Ápp
ugyanaz, mint a tiltott gyèmälcs vátele, vagy nem vátele a
tiltott gyèmälcsnek, ez az ami ez. Isten azt mondta, hogy ne
tegye, de å teszi.

92 Ás az asszony hisz neki, ás mág szereti is åt azárt. Az
asszony gyæläli Istent. Sajàt cselekedetei bizonyâtjàk, hogy
gyæläli. Å azt mondja, hogy szereti Åt, de Sàtànt szereti. A
divat istenát imàdja, a vilàg istenát, Hollywood istennåit.
Szereti åt, de gyæläli Isten igaz Igáját, ami az egyedèli igaz
Isten ami látezik.

A gyèlekezetekben tärványesâti. “Nem àrt semmit. A mi
asszonyaink tehetik ezt, azt vagy amazt.” De az álå Isten
Jelenlátáben mág az sincs szàmàra megengedve, hogy
odajäjjän, hacsak meg nem tár.

93 Làtjàtok, å a vilàgi szápság istene, å az. Az asszony
gyänyäræen akar kinázni. Ás å a szápság istene kezdettål fogva.
Å kápes ás elárte az å tudomànyban ás anyagi vilàgban valã
ismerete àltal, hogy szápet csinàljon az å minta_koràra^
erre a modern korra, helyesebben gonosz korra. Szápságet
hozott látre.

94 Figyeljátek meg. Ez figyelmet árdemel. Kezdetben Sáth ás
az å gyermekei soha nem vàlasztottàk a tudomànyos utat.

Most mi egy pàr percig a tudomànyrãl fogunk beszálni. Ha
án ezt mondom, akkor nem kárek elnázást a tudatlansàgomárt;
hanem inkàbb åk a tudatlanok csoportja, bàrki aki megtagadja
az Isten Igáját. Làtjàtok? Biztosan.

Ez figyelemremáltã. Figyeljátek ezt. Sáth gyermekei soha
nem jàrtak a tudomànyos çton. Åk alàzatos pàsztoremberek,
fäldmævesek, ás âgy tovàbb voltak.

Kain gyermekei viszont azon jàrtak. Miárt? Åket a papàjuk
ihlette, az ärdäg. Kaint az å papàja, az ärdäg ihlette, emezeket
pedig az äräklådå mag ihlette.

95 Figyeljátek Istennek a magjàt, amint äräklådik minden
koron àt, ás figyeljátek ahol az ma kicsçcsosodik.
Keresztányek, valãdi Keresztányek egyàltalàn nincsenek oda a
tudomànyos kutatàsokkal ás effálákkel. Nem. Csak egy perc, ás
mi ràtárènk erre.
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De kainá azonban azzal foglalkozdtak az å apjuknak, az
ärdägnek termászete szerint, aki telve volt vilàgi ismerettel,
szápsággel, tudomànnyal, ás âgy tovàbb. Kain gyermekei
tudomànyosak voltak. Åk iskolàzottak voltak. Åk voltak a
zenálå_zenálå hangszerekkel; egy modern Elvis Presley, ilyen,
ehhez hasonlã dolgok, melyeket az iskola testèlete megenged
itt fent ebben az utcàban minden szombat este. Vàrosok ápâtåi,
akik asszonyokat szápâtenek szemályes vàgyaikárt, amint az
ärdäg festáket ad az asszonyoknak, ás hajuk felnyâràsàt, ás
rävidnadràgot ad ràjuk, ás hasonlã dolgokat. Ezek a å sajàt
piszkos vàgyaiárt vannak. Ez nagyon áles, de án nem ismerek
màs mãdot, hogy ezt kifejezzem.
96 Nos, mi tudjuk, hogy Sàtànnak az evangáliuma a tudomàny
ás haladàs evangáliuma. Å prádikàlta ezt az Ádenben; nem
Isten; Sàtàn vágezte a tudomànyos haladàst. A tudomàny ás
haladàs a Sàtàn evangáliuma. Figyeljátek meg, hogy hova
vezetett å bennènket ma ezzel. Làtjàtok?
97 Figyeljátek meg, hogy å ezt kinek prádikàlta az Ádenben?
Àdàm menyasszonyànak. Ás az asszony bedålt neki. Megcsalta
åt çgy, hogy kárdåre vonjon Istennek igájábål egy szãt. Názzèk
meg, hogy mit mondhatott å. Azt mondhatta, “Meghalni nem
tudomànyos ebben a szent gyèlekezetben.” Vagy, “Kápzett ás
iskolàzott leszel azárt, hogy ne higyj ilyen logikàtlan
dolgokban, mint a halàl. Engem nem árdekel, hogy Isten Igáje
ezt mondta; ez logikàtlan.”
98 Ãh, názzátek meg åt ma. “Isten egy jã Isten. Ti az Å szent
gyèlekezetáben vagytok; nos, ti nem halhattok meg.” De Isten
azt mondta, hogy meghaltok, ás ezzel le van zàrva. Làtjàtok åt
ma? “Ãh, csak tartozz a gyèlekezethez. Nem az szàmât amit
teszel, vagy ez, az vagy amaz. Csak gyere a gyèlekezetbe, ás
lágy egy rendes tag. A hajad levàgàsa, az ártelmetlenság. Ás
rävidnadràgokat viselni, ás kifesteni, tàncolni jàrni, ás egy kis
sär náha_náha nem fog neked àrtani, mindaddig, amâg nem
merèlsz bele. Komolyan, bàrcsak vennák a gyermekeid azárt,
hogy megtanulhassàk hogy vajon tetszik-e nekik, vagy nem.”
Ime itt van å, ennek a kornak, ennek a gonosz kornak az istene.
99 “Isten egy jã Isten.” Án ezt olyan sokat hallottam màr,
hogy beteggá tett. Isten az igazsàgnak Istene is. Å nem egy ván
bogaras nagyapa, akit kärbe lehet läkdäsni, ás Akinek az
unokài nem vátkeznek. Å az igazsàgnak ás szentságnek Istene.
Å ezt bebizonyâtotta az Áden kertjáben az Å elså gyermekei
àltal. Ha àthàgod a vonalàt egy szavànak, az å igájábål, akkor
halott vagy. Ugyanez a dolog vonatkozik màra.
100 Ás figyeljátek meg, hogy å ezt a fajta tudomànyos,
tàrsadalmi, iskolàzott ás haladã evangáliumot prádikàlta
Ávànak, ás Àdàm menyasszonya elhitte azt. Ás sikerèlt neki
betältenie Krisztus çgynevezett menyasszonyàt, a Màsodik
Àdàm gyèlekezetát ugyanazokkal az árvekkel. Ez âgy van.
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101 “Ãh, ez nem_ez nem Isten szàmàra van; Isten ahhoz tçl jã,
hogy ezt tegye. Nos, amâg a gyèlekezetbe jàrsz. ‘Ha hiszel.’” Az
ärdäg hisz; nem szânlelten hisz, hanem tánylegesen hisz. Neki
nincs èdvässáge. “‘Ha hiszel.’” Hah!
102 Å ugyanazt mondja a màsodik menyasszonynak, illetve a
Màsodik Àdàm Menyasszonyànak, amit å az elsånek is
mondott. Ilyeneket, mint “Nos, Isteni gyãgyâtàs, ilyen dolog
nincs. Mi ezt be tudjuk bizonyâtani. Soha nem volt mág
bebizonyâtott eset.” “Ás ez a Jázus Neváben valã keresztság,
hàt nem ismeritek fel, hogy án vagyok a gyèlekezet hatalma?”
mondja å. “Mi ezt elrendeztèk a Rãmàban lávå Nicaeaàban,”
amikor az a hàrom tisztàtalan szellem kiment a sàrkànybãl, a
hamis prãfátàk, ás âgy tovàbb. “Mi hisszèk hogy Isteni
hàromsàg van.” “Ãh, Istenem! Ez olyan pogàny, amennyire
csak lehet. Soha ne jäjj Isten elá ilyen dologgal, ás ne prãbàld
ezzel megàllni az Å Jelenlátáben. “Ãh, az nem szàmât semmit,
hogy ha te az ‘Atyànak, Fiçnak, Szent Szellemnek’ câmeiben
vagy megkeresztelve. Hàt mit szàmât ez?”
103 Ez olyan sokat szàmâtott, hogy Pàl megparancsolta egy
csomã Baptistànak, hogy çjra meg kell keresztelkednièk a
Jázus Krisztus Neváben mielått a Szent Szellem egyàltalàn
ràjuk szàllna. Ás az apostolt mág egy felkiàltàsra is kásztette,
amikor ezt mondta, “Ha egy angyal jän a Mennybål, ás bàrmi
màst prádikàl, akkor legyen àtkozott.” Az biztos, hogy ez
szàmât. Ãh nekem!
104 “Ezekben a napokban nincsen olyan dolog, mint a Szent
Szellem keresztságe. Az csupàn az apostolok szàmàra volt. Az
màr elmçlt. Ás olyan dolog mint prãfátàk? Mág csak nem is
ismert. Csodàk? Azok tudomànytalanok. A Malakiàs 4.? Az egy
màsik kornak szãl. Jànos 14:12? Ãh, Jázus azt nem igazàn
gondolta çgy. Lukàcs 17:30? Ãh, az csupàn egy monda volt.
Tudjàtok, az_az fálre lett ártelmezve; Az nem volt benne az
eredetiben.” Micsoda zagyvasàg!

Amikor a Mindenhatã Isten lejän käzánk ás bizonyâtja.
Amikor Å azt mondja, hogy “Jázus Krisztus ugyanaz tegnap,
ma, ás mindäräkká,” akkor Å ezt âgy bizonyâtja. Engem nem
árdekel hogy ki mond nemet erre; Isten ártelmezi az Å Sajàt
Igáját. Å azt mondta, hogy ezeket a dolgokat meg fogja tenni az
utolsã napokban. “Vilàgossàg lesz az estánek ideján.” Ás
Vilàgossàg van az Isten Fiànak megnyilvànulàsa szàmàra.
105 Ugyanaz a nap amely keleten felkel, az ugyanaz amelyik
lenyugszik nyugaton. A prãfáta azt mondta, “Lesz egy nap,
amelyet nem lehet sem nappalnak, sem ájszakànak hâvni.” Az
egy komor nap, amikor a felhåk a nap orcàja elått vannak. De
azt mondta, “Az estánek ideján çjra Vilàgossàg fog jänni.”
Ugyanaz a Fiç! Å az Alfa, ás Omega. Ugyanaz a Fiç aki keleten
felkelt, meg lett jävendälve, hogy nyugaton çjra feltàmad az
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utolsã napokban, ápp mielått a napnak váge lenne. Án nem
tudom, hogy åk mikánt ártelmezik Ezt; Isten ártelmezi az Å
Sajàt Igáját. Å bebizonyâtja Azt. Ez az esti idå.

106 Ez szomorç, de az asszony biztos hogy çjra bedålt neki.
Krisztus menyasszonya, ás valamilyen szeminàriumi
prádikàtor intellektuàlis  ismeretát vàlasztotta ahelyett, hogy
Istennek tiszta, ás igazolt Igáját hitte volna.

107 Most ti prádikàtorok odakint az orszàgban, bàrhol is
vagytok, ti esetleg Ezzel nem ártetek egyet. Án nem sártelek
meg benneteket. Án csak megprã-^Án a sajàt csoportomhoz
szãlok. Án csupàn megprãbàlom^Ha le akartok itt bent èlni,
akkor án bizony ärèlni fogok, hogy ti Ezt meghallgatjàtok. Ás
azutàn odafigyeltek Erre. Làtjàtok? De án csupàn elmondom
nekik azt amit åk_amit åk làttak, ás megmutatom nekik; Isten
bizonyâtja, hogy ez helyes. Làtjàtok?

Ez az az ãra. Nincs szèkság senkire, hogy Ezt ártelmezze. A
ti vilàgi ismereteteknek semmi käze nincs^neked lehet
ègyvádi fokozatod, doktori fokozatod, vagy bàrmi is legyen az;
az semmit nem jelent. Isten Maga ártelmezi az Å Igáját. Å ezt
megâgárte, ás az itt van.

108 De a szeminàriumi, ás felekezeti prádikàlàs àltal “elárte,
hogy az egász vilàg csodàlkozzon a fenevadon, akinek halàlos
sebe meggyãgyult,” a pogànybãl pàpaiba. Làtjàtok, hogy å
hova fele halad? Az asszony ezt hiszi. Å hiszi azt az ismeretet,
amit å mond neki.

109 Ez, most figyeljátek, ez azt jelenti, hogy mindkát eljegyzett
menyasszony elhitte Sàtàn ismeretát Isten Igájável szemben.
Àdàm menyasszonya elhitte Sàtàn ismeretát Isten Igájável
szemben, ás Krisztus menyasszonya elhitte Sàtàn ismeretát
ebben az intellektuàlis gonosz korban, az Isten Igájável
szemben.

Ás figyeljátek meg. Áva a fizikaiban hitte azt ás âgy
belesodorta az egász emberi fajt a halàlba. A fizikai
menyasszony! Àdàm, a fäld fizikai embere; az å menyasszonya
mág mielått å hozzàjutott volna hogy feleságe legyen,
belesodorta az egász emberi fajt a halàlba. Ez akàr
tudomànyos, akàr nem, mi mágis ugyançgy meghalunk, mert
Isten azt mondta, hogy meg fogunk halni.

Te akàr a szent Ádenben vagy, akàr szent gyèlekezetben,
vagy szent felekezetben, vagy bàrmiben is, te mágis meghalsz
azon a napon, amikor kátelkedsz Isten Igájánek egyetlen
Szavàban, hogy az Igaz, amikor Az igazolva ás bizonyâtva lett
szàmodra. Ez az a nap, amikor te elvàlasztod magad Istentål.
Nem egyszeræen az egász mondatot; hanem egy Szãt. “Aki egy
szãt hozzàtesz, vagy Egyet elvesz belåle,” ez az a nap, amikor
te meghalsz.
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110 Figyeljátek meg, hogy Àdàm menyasszonya fizikai halàlt
okozott az å fajànak, az emberi fajnak.

Ás a Màsodik Àdàm menyasszonya, Krisztus eljegyzett
menyasszonya belesodorta az egász gyèlekezetet egy felekezi
halàlba azárt, hogy felvegye a fenevad jelát a tudomànyos,
intellektuàlis, ás nagy felekezetek àltal. “Mi Baptistàk
vagyunk. Mi Presbiteriànusok vagyunk. Mi Pènkäsdiek
vagyunk,” ás âgy tovàbb. “Nekènk van ez, ás nekènk täbb
bârtokunk van. Minket, minket a kormàny elismer. Az egász
vilàgon ott vagyunk,” ás mindezek a dolgok. “Ás a legjobb náp,
ás a vàros polgàrmestere, ás âgy tovàbb, jännek hozzànk. Mág
az Elnäk is eljän, hogy rásztvegyen a misánken, ás mi ide
megyènk, oda, vagy amoda.” Az egász vilàg bele lett taszâtva
egy szellemi, felekezeti halàlba; az egász gyèlekezet. Å halott!

Te azt mondod, “Te nagyon sok terèletet árintesz.”
111 Jázus azt mondta, “Amint az Noának napjaiban volt,
amikor nyolc lálek lett megmentve, çgy lesz az ember Fiànak
eljävetelekor.” “Lãt napjaiban, amikor hàrman lettek
Sodomàbãl kihozva azon a napon^” Most egy csoport màr
kint van, ne felejtsátek el. “De ahogy az akkor volt, çgy lesz
amikor az embernek Fia meg fog nyâlvàlnulni.” Figyeljátek
meg, hogy micsoda nap, figyeljátek meg, hogy hol álènk!
112 Most az asszony ràvitte az egász vilàgot, hogy annak az
iskolàzott programnak tudomànyos vezetását fogadja el, amit
Sàtàn adott neki a gyèlekezet neve alatt, egy kápzettsági,
tudomànyos program vezetását. Án most szàmotokra ennek a
vilàgnak istenát vàzolom.

Amikor az asszony çgy mint Áva, kezáben tartotta az Isten
Igájánek betältását, å vàlaszthatta volna Isten Igáját. De mit
tett å Azzal? Ahelyett, hogy vàrakozott volna a Szent Szellem
keresztságáre, megengedte, hogy a tudomàny bebizonyâtsa
szàmàra azt, hogy a Szent Szellem az csak azon tanâtvànyok
szàmàra volt.

Ahelyett hogy hagyta volna az Isteni gyãgyâtàst
tovàbbfolyni, amikor most halottakat kellene feltàmasztania ás
nagy csodàkat tennie; å megengedte Sàtànnak egy vallàsos
ember vezetáse alatt, hogy vegye Isten Igáját, ás megprãbàlja
azt mondani, hogy Az egy màsik kor szàmàra volt. Ás az
asszony ezt elhitte.
113 Amikor a Biblia azt mondta, hogy “Azokat amiket Án
teszek ti is tenni fogjàtok.” Jázus mondta ezt. “Menjetek el az
egász vilàgra, ás prádikàljàtok az Evangáliumot minden
teremtmánynek.” Mi mág mindig teremtmányek vagyunk.
“Ezek a jelek fogjàk mindazokat kävetni, akik hisznek.” Az
asszony Ennek minden pontjàt tagadja.
114 Å tagadja az ässzes termászetfelettit, ás felcserálte Azt a
Bibliàjàrãl alkotott intellektuàlis felfogàsàra; ahol a papok, ás
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az çgynevezett szent atyàk, pèspäkäk, bâborosok, terèleti
presbiterek, få elåljàrãk ás âgy tovàbb, az å sajàt
ártelmezásèket tetták Hozzà. Ás Isten otthagyta åket èlni olyan
halottkánt, mint tizenkát ãra.

Ás az egyetlen dolog ami az utolsã napokban megmaradt az
egy csomã kis Pènkäsdi egy csomã zenável olyan eråsen
hujhujozva amennyire csak tudnak, fel-ás-le futkàrozva a
helyiságben, nyelveken szãlva ás kiàltozva, “ás a kegyesság
làtszatàt keltve, de annak Igáját megtagadva.” Mondd meg
nekik, hogy keresztelkedjenek meg a Jázus Krisztus Neváben;
ás åk az arcodba nevetnek. De Isten egyenesen tovàbbmegy
ugyançgy csinàlva, ás bizonyâtva, hogy az Å Igáje çgy van.
115 Figyeljátek meg, hogy az a fa amelyrål Sàtàn elárte hogy
Áva rászesèljän, az a “gonosz ás jã fàja” volt. Az egy kevert fa
volt.

Most názzátek meg azt a napot amelyben álènk, amikor az
Çr kihâv egy Menyasszonyt. Neki egy olyan gyèlekezete van,
amely azt àllâtja, hogy jãl van, amikor gonosz, az Ige
megtagadàsa àltal. Egy kevert fa. Ãh, mondjuk “Nekik_ nekik
egy nagy tàrsasàguk van. Åk_åk_åk_åk segâtik ezt. Ás a
Väräs-Kereszt tàmogatja azt. Ás az ässzes iskola, åk^
Figyeljetek ide!”

Ãh, de ha csak egy Igát megtagadsz, ez minden amit tenned
kell, hogy meghalj; nem szàmât, hogy az mennyire
intellektuàlis, mennyire jã. Jázus azt mondta, hogy “Egy kevás
kovàsz megkeleszti az egász tásztàt.” Egy csepp kovàsz tänkre
teszi a tásztàt. Istennek egyetlen Igáje ha màs helyre van táve,
elrontja az egász kápet. Mi lenne, ha az án karom ott lenne,
ahol a làbamnak kellene lennie? Làtjàtok? Mi lenne, ha a fèlem
itt lenne lent, ahol a kezemnek kell lennie? “Egy kevás kovàsz
megkeleszti az egász tásztàt.”

Azt mondjàk, “Honnan tudod, hogy Az helyes?” Isten
bizonyâtja, hogy Az helyes. Å igazolja Azt. Å Ezt itt mondta az
Igáben, azutàn Å bizonyâtja Ezt. Ez az, ahogy mi tudjuk, hogy
Ez helyes, vagy nem.

Csupàn egy Igát tagadni elegendå a halàlhoz. Ez ebben a
gonosz korban ugyanazt az eredmányt hozta, szellemi halàl,
amint ez fizikai halàlt hozott az egász emberi fajra.
116 Figyeljátek meg, hogy Sàtàn mikánt okozta annak a
tudomànyos kornak, noáhàl, hogy a sajàt ártelmækre
tàmaszkodjanak. Hah! A Biblia mondja nekènk a
Páldabeszádekben, “Ne tàmaszkodjunk a sajàt ártelmènkre.”
Ás, “Legyen minden ember szava hazugsàg, ás Istenná igaz.”
De Sàtàn az å ismerete àltal kezdettål az Áden kertjáben elárte,
hogy az emberek az å sajàt ártelmèkre tàmaszkodjanak. Ás
tudjàtok, az å Max Factor nagyszabàsç munkàin keresztèl
melyek neki voltak, az asszonyokat olyan száppá tette, hogy az
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az embernek fiait^helyesebben Istennek a fiait bænbe ejtette
ás meghàzasodtak velèk. Å^Az asszonyok olyan szápek,
olyan csinosak voltak.
117 Most vegyátek az àltalànos asszonyt ma az utcàn. Sokan
käzèletek màr olvastàk a tärtánetet; mág nem hallottàk ezt,
mert az án napjaim elått volt. Pearl O’Brien, hànyan
hallottatok màr rãla? Biztosan. Azt mondtàk rãla, hogy å a
vilàg legszebb asszonya. Nos, ma màr nincs olyan iskolàs
gyerek, aki iskolàba jàr, hogy ne lenne kátszer olyan száp, mint
å volt. Miárt van ez? Az asszonyok szápságánek az utolsã
napokban kell bekävetkeznie.

Åk levàgtàk a hajukat. Kislàny ruhàkat adtak ràjuk.
Rävidnadràgokat, bikiniket, meg aminek csak hâvjàtok, adtak
ràjuk. Festáket, rçzst ás mindezeket a fajta dolgokat raktàk
ràjuk azárt, hogy valami olyannà tegyák åket, ami nem åk.
Làtjàtok? De a tudomànyos ismereten àt åk kápesek voltak ezt
elárni. Tudjàtok azt, hogy täbbet kältenek asszonyok
kozmetikàjàra az Egyesèlt Àllamokban, kátszer vagy
hàromszor annyit, mint álelemre? Bebizonyâtom, ez âgy van, a
kozmetikumokra.
118 Figyeljátek meg, “Az Istennek fiai làttàk az emberek
lànyait,” nem az Istennek lànyait, “az emberek lànyait, hogy
åk szápek voltak,” ás ez okozta azt, hogy Istennek fiai
beleestek abba a kàpràzatba. “Ás kivàlasztottàk azokat a fajta
asszonyokat, ás meghàzasodtak velèk,” ás az hozta el a
prostituciã koràt, ápp çgy amint ma is; amint az Sodomàban
volt, ahogy az meg van jävedälve màra.

Tehàt, amikor fárfiak ás asszonyok cserálgetik az å
partnereiket. Ha nem tetszik nekik ez a feleság, akkor_akkor
åk àtmennek a Nevadàban lávå Renãba ás meghàzasodnak;
vagy pedig elvàlnak attãl ás çjra meghàzasdonak tizentät perc
mçlva. Ás az asszonyok olyan szápek, hogy majdnem
ellenàllhatatlanok. Ás mi ez? Az ärdäg! Làtjàtok Sàtànt mág
mindig a szápságben? Figyeljátek meg.
119 Figyeljátek meg, hogy az a bæn soha nem lett nekik
megbocsàjtva. Az a száp, tudomànyos kor az a gonosz kor volt,
melyet Isten elpusztâtott a fäld szânárål; az a száp, tudomànyos
kor. Jázus azt mondta, hogy çjra az lesz käzvetlenèl az ember
Fiànak eljävetele elått. Igy van ez? Figyeljátek meg, hogy Jázus
azt mondta, “Amint az Noá napjaiban volt, çgy lesz az ember
Fiànak eljävetelekor,” amikor åk mindnyàjan prãbàltak
hàzasodni^Most figyeljátek, “Istennek fiai meghàzasodtak az
emberek száp lànyaival,” ás Isten soha nem bocsàjtott meg
nekik azárt.
120 Pontosan ugyanaz, mint Bàlàm tanâtàsa, amikor å
Moàbnak azokat a száp, intellektuàlis, tudomànyos asszonyait
ràbârta arra^az å csalogatã szemeikkel, festákeivel ás
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pçdereivel, finom parfèmjeivel elcsàbâtsàk Istennek a fiait; a
sajàt asszonyaikkal szemben, akik dolgoztak ás bårkemányedás
volt a kezèkän, ás nem voltak kifestve. Àtcsaltàk åket ás
“Hàzasodjunk meg egyètt, mert mi ugyanaz a náp vagyunk.”
Az egy hazugsàg volt! Az egy_egy hazugsàg volt, ás az
ärdägnek egy vâvmànya azárt, hogy Istennek fiai
meghàzasodjanak az_az emberek lànyaival.

Az az ärdäg hazugsàga volt, mert Bàlàm az a hamis prãfáta
megprãbàlt Mãzes ellen prãfátàlni, aki megprãbàlta a fajt
ässzetartani; de å ezt mondta, “Nos, mi ugyanazt az Istent
hisszèk. Ugyanolyan àldozatot mutatunk be. Ugyanolyan
àldozataink vannak. Mindent ugyançgy csinàlunk.”

“Olyan hasonlã, hogy ha lehetne, becsapnà a
Vàlasztottakat is.” Làtjàtok? [Ères hely a szalagon_Szerk.]
Gyertek el tåle emberek! Semmi käzätäk nincs åhozzà!
121 Figyeljátek meg, hogy az nem volt valãszânæ hogy Isten
ártelmezte az Å Igáját Kain gonosz nemzedákánek. Nem. Isten
nem ártelmezte szàmukra az Å Igáit. Figyeljátek meg^[Ères
hely a szalagon._Szerk.]

Istennek azt az ismeretet amely a vilàgot olyan száppá,
tudomànyossà ás bænässá tette, el kellett pusztâtania?
Megtenná Isten azt hogy a vilàgot olyan száppá tegye;
figyeljetek ide, hogy Isten az Å lànyait olyan száppá tegye ás
olyan szexisen ältäztesse åket, Å fiai vàgyakozzanak utànuk ás
hàzassàgtärást kävessenek el? Micsoda? Isten tesz ilyen dolgot?

Ezek a meztelen csomã levetkåzätt laodiczeaiak, akik ennek
a vilàgnak istenát imàdjàk az å etikàjuk ás iskolàzottsàguk,
okossàguk ás szápságèk àltal! “Gyertek ki käzèlèk,” mondta a
Biblia, “ne legyetek rászesei az å bæneiknek ás ne kapjatok az å
csapàsaikbãl.” Isten egy napon jágesåt fog hullattni az ágbål,
darabonkánt ätven kilogrammosokat, ás el fogja åt pusztâtani
megkävezás àltal; ahogy az Å Igáje mindig is mondta hogy
megtette, az Å tärványei.

Nos, ha Isten ilyen dolgot tenne, hogy az Å Igáját ilyen
embereknek jelentená ki, akkor Å_Å megakadàlyoznà a Sajàt
cáljàt. Isten nem bolond. Å minden bälcsesságnek a forràsa.

Tehàt làtjàtok hogy honnan jän ez az anyag? Sàtàntãl jätt,
ás mág mindig Sàtàntãl van. Ás a gyèlekezet elhitte ezt.
122 Most làtjàtok asszonyok, hogy án minden tålem telhetåt
megprãbàlok hogy megmutassam nektek az Isten Igáját. A
Biblia azt mondja, “ha egy asszony levàgja az å hajàt, akkor
megszágyenâti az å feját,” ami az å fárje. Ás a fárje a fej
Istennel, tehàt megszágyenâti Istent ás az å fárját.
123 Most ez megmutatja, hogy ki a feje ennek a vilàgegyhàzi
rendszernek. Ez megmutatja, hogy ki a feje annak. Ez Sàtàn
egy szuper ember alakjàban, a tudàs szemályáben, a szuper
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tudàsban. Å täbbet tud mint az ässzes täbbi. Nem szàmât, hogy
az Ige mit mond, de å_åneki megvan Arrãl a sajàt ártelmezáse,
làtjàtok, ennek a gonosz kornak az ártelmezáse.
124 Figyeljátek meg a terveit arra, hogy egy szuper felekezeti
gyèlekezetet ápâtsen, az Egyhàzak Vilàgtanàcsàt, làtjàtok, egy
szuper felekezetet  azárt hogy az egász vilàg åt imàdja, a
fenevadat az egyesèlt Keresztányság neve alatt. Szeretnátek ezt
elolvasni a Bibliàban? Jelenásek 13:6. ás 8. Ez egy modern Bàbel
tornya.
125 Nem emlákeztek arra, ahogy Nimrãd, az a kápmutatã
felápâtette azt a nagy tornyot ás az ässzes kis vàrossal adãt
fizetettett szàmàra? A Babble ás Bàbel ugyanaz a dolog. Csupàn
megvàltoztatjàk nevèket, amint tovàbbjännek. A mai Rãma az
Babilon. Ás az egász vilàg Babilonhoz van hozva, ás az
Egyhàzak Vilàgtanàcsa àltal van behozva, ás ez mindegyikèket
arra fogja kásztetni, hogy leboruljanak elåtte. Ás te felvetted a
fenevad jelát, nem tudva, hogy mit csinàltàl. Mert^

De azok akik vàlasztottak, meg fogjàk hallani az Igát, ás
kijänek abbãl.
126 Hogy mennyire ellentátes a felekezet az Isten Igájável! Az
Çrnak soha nem volt felekezete, soha nem munkàlt egyben
sem, ás eggyel sem. Szeretnák egy tärtánászt, ami megmutatnà
nekem hogy hol jätt valaha is egy prãfáta a gyèlekezetbål.
Mutassa meg nekem hogy Isten hol àldott meg valaha is egy
gyèlekezetet amely^miutàn az szervezve lett. Az elment a
polcra ás meghalt, az ärdägtål lávå intellektuàlis bälcsessággel,
amely az å vezetåik àltal volt ás visszautasâtotta az Isten Igáját
amikor Az felnävekedett Krisztus täkáletes árettságáre. Most ez
a fejnál van. Mennyire ellentátes!

Vàlasszàtok el magatokat a hitetlen Ávàtãl ti, az esti
Vilàgossàgnak gyermekei!
127 Sàtàn, ennek a kornak istene az å ismerete àltal, elvonja az
embereket hogy egyenek az å jã ás gonosz keverák fàjàrãl.
Figyeljátek meg Sàtànt, hogy ismerete àltal ràbârja ennek a
gonosz kornak az embereit arra, hogy egyenek az å jã ás gonosz
fàjàrãl. Å azt mondja, hogy egy nagyobb Keresztány
civilizàciãt ápât, az å jã ás gonosz ismerete àltal, egy nagyobb
Keresztány civilizàciãt.
128 De Krisztus kis Szæze, az Ige, Nyàj, a Menyasszony, nem
tårådik a Sàtàn ismeretável. Magàt szabadon tartja tåle. Mi
a^Most szãljunk egy percre a Menyasszonyrãl. Å vàr az
Uràra ás Annak milleniumi nàszçtjàra ami az Ige-Vålegánnyel
lesz, amint å az Ige-Menyasszony.
129 Az ismeretnek, civilizàciãnak ás igaz Keresztányságnek
semmi käzässágèk nincs egymàssal. A civilizàciãnak ás az igaz
Keresztányságnek egyetlen käzäságèk sincs egymàssal.
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A civilizàciã a tudàs àltal van. Mi ezt mindnyàjan tudjuk.
Ás a tudàs az Ádenbål van ás bizonyâtotta azt azàltal amit å az
Ádenben prádikàlt. Ás a tudàs halàlt eredmányez. Igy van ez?
Mi okozta a halàlt az Áden kertjáben? A tudàs. De az nem lehet
Istentål, âgy az ärdägtål van. Hæ, az egy jã volt! Tudàs,
tudomàny, iskolàzottsàg, ezek a legnagyobb akadàlyok, melyek
Isten elått valaha is voltak. Ez az ärdägtål van.

Most án erre fogok náhàny levelet kapni, án tudom. Vàrom
åket.
130 Názzátek meg, hogy a kultçra most mibe vitt bennènket.
Làtjàtok? Názzátek meg, hogy mit tett. Hol tartunk? Mi ezekre
a dolgokra tàmaszkodtunk, sajàt ártelmènkän àt, a
tudomànyunk àltal.

Te azt mondod, “Mi a helyzet Istennel, te azt gondolod,
hogy Å a tudatlansàg?” Ãh, nem.

Isten fel fogja àllâtani a fäldän az Å Sajàt fajtàjç
civilizàciãjàt amikor àtveszi azt. Ez a Sàtàn vilàga; å most
istene az å vilàgi tudomànyos ismeretánek. De Isten fel fogja
àllâtani az Å Sajàt civilizàciãjàt. Az nem egy ilyen civilizàciã
lesz. Csak ne feledjátek ezt el. Az nem ez a fajta civilizàciã lesz
mint ami nekènk ma van. Nem, nem. Az az Å Igájánek ás
cáljànak megfelelå lesz. Mert ennek a jelen gonosz kornak
istene el lesz pusztâtva, ás vele az å kiràlysàga.
131 Ennek a modern tudàsszeretå kornak nem lehetett volna
jobb vezetåje mint ami van, Sàtàn, aki az Isten Igájánek
elcsavarãja, ahogy azt az Áden kertjáben elkezdte, de egy
vallàsos szemály, aki a sajàt ártelmáre tàmaszkodik.

Amint az elåbb mondtam, Páldabeszádek 3:5, hogy “Ne
tàmaszkodjunk a sajàt ártelmènkre.”

Nekik kell hogy legyen egy istenèk, mert åk emberek. De å
azzà teszi åket, mit åk akarnak. Mivel emberi lányek, âgy
minden emberi lány mindig^Amikor ide fåttænk, itt talàltuk
az indiànokat is imàdva bàlvànyokat, ás a napot, ás mindent.
Mint emberi lányek, nekik kell hogy legyen egy istenèk. Igy
ennek a nagy intellektuàlis kornak kell hogy legyen egy istene,
ezárt ez^Ennek a vilàgnak az istene ismerettá, felekezettá,
tudomànnyà vàlt, “akinál megvan a kegyesság làtszata, de
annak Ereját megtagadja.”
132 Figyeljátek meg, hogy az å istenèk áppen azzà teszi åket,
amit åk akarnak. Åk a test utàn vàgyakoznak, ás ez az amit å
odaad nekik. “Åk bikinit akarnak viselni. Hadd viselják azt.
Ha åk ezt vagy azt akarjàk tenni, akkor hadd tegyák azt. Nincs
abban semmi bàntàs; åk gyèlekezetbe jàrnak. Az å anyjuk
Metodista, Baptista, Pènkäsdi, Presbiteriànus volt. Csak
hagyjuk åket bákán.”

Ez ennek a kornak az istene; okos, bälcs, tudomànyos.
Nincs szèkságe hitre. Nem szèkságes semmit bizonyâtani. Ez
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màr be van bizonyâtva az å tudomànyuk àltal. “Nos, mi
vagyunk a legnagyobb gyèlekezet a vàrosban,” az å tudàsuk.
“A mi pàsztorunknak doktori fokozata van, vagy filozãfiai
fokozata.” Làtjàtok, nincs szèkság semmilyen hitre; a tudàsra
tàmaszkodnak. Áljetek bàrhogy, mindaddig, amâg eljännek
hogy imàdjàk åt a felekezetèk ás tantáteleik àltal. Ott van egy
nagy fekete szem, de názzál rà.

Rànevet Isten Igájáre, ás ellentátes dolgokat mond az
Igável; ás megprãbàlja az å tudàsuk àltal bebizonyâtani
tudomànyosan, hogy az Ige nem igaz. Ãh, micsoda korban
álènk! Làtjàtok ennek a kornak Istenát?

133 Figyeljátek meg, hogy Isten vàr amâg ezeknek a modern
Emoreusoknak gonoszsàga betelik. Ne aggãdjatok mert Neki
kászen fog àllni az Å Mãzese akkor. Egy napon lesz egy
kivonulàs az âgáret fäldjáre. Elå fog jänni egy Mãzes, aki fel fog
kiàltani, “àllâtsàtok vissza a gyermekek Hitát az atyàkához.” A
napok egyikán el fog jänni. Hàt nem^

Te azt mondod, “Hàt názd meg hogy mi hogyan fejlådènk.”

Persze, az Emoreusok gonoszsàga mág nem telt be. A napok
egyikán el fog jänni. Hadd pusztâtsàk el änmagukat.

134 A civilizàciã, a tudàs elferdâti az Isten Igáját, hogy az å
sajàt âzlásèknek megfeleljen. Minden felekezet ugyanezt a
dolgot teszi. Sàtàn azutàn prádikàlja az å tudàsànak sajàt
evangáliumàt az å sajàt gyèlekezetáben.

135 Az Çj Szävetságben csak kát kategãriàjç emberrål van szã.
“Az Isten gyermekeirål, ás az ärdäg gyermekeirål.” Tudtàtok
ezt? Leakartok erre jegyezni egy Iràshelyet? Az Elså Jànos 3:10,
ha akarjàtok az Iràshelyet. Áppen itt olvasom, mert
lejegyeztem. Rendben van. Rendben van.

136 Az Efázus 2:2-ben åk “Az engedetlenság gyermekeinek”
vannak nevezve. Amint Áva is engedetlen volt az Isten Igájável
szemben. Az engedelmesságnek ás engedetlenság gyermekeinek
semmi käzässágèk nincs.

Akkor Krisztus Menyasszonya hogyan tàrsulhat egy
felekezetben, amikor az egyik engedetlen, ás a màsik
engedelmes? Hogyan lehet az egyik az Ige; a màsik pedig az
elferdâtett Ige? Hogyan jàrhat egyètt megegyezve egy
prostituàlt ás egy tiszta asszony? Nem tudjàk megtenni. Nekik
egyàltalàn nincs käzässágèk. “Gyertek ki käzèlèk!” Ez az
ärdägtål van. Ez a fenevad jele. Most egyenesen beletorkollik;
minden felekezet. Engem nem árdekel, hogy kiá az.

Isten nem egy felekezetet vesz, hanem “egy nápet az Å
Neváárt.” Egy felekezet nem fogja elfogadni ezeket az
Igazsàgokat. Egy egyáni szemályre van szèkság, aki meg tudja
làtni Istent, rànáz az Å Igájáre, ás hiszi Azt, ás nem tartozik
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szervezådáshez; de Istennek ál ás nem az å szervezetánek,
valamilyen pèspäk intellektuàlis bälcsesságánek vagy ami azt
tanâtotta. Ez âgy van.

137 Az engedtlenság gyermekeinek ás az engedelmesság
gyermekeinek semmi käzässágèk nincs. Az egyik^a
Vilàgossàg napjàtãl valã; a màsik pedig az ájszakàbãl,
sätátságbål, ás a gonosz korbãl, ennek a gonosz kornak
sätátságábål, ájszakai klubokbãl, tàncokbãl valã, ás mágis a
gyèlekezethez tartozik. Az å istenèk szàmàra ez rendben van.
Nekik semmi kàrhoztatàsuk nincs ettål; åket semmi nem
zavarja.

“Nos, az án hajam levàgàsa nem kàrhoztat engem,” mondta
egy asszony. “Ez nem zavarja az án lelkiismeretemet.” Neki
nincs täbb lelkiismerete mint amennyi csâpåje egy kâgyãnak
van. Ez âgy van. Biztos hogy nincs. Nem is tudja, hogy mi az a
lelkiismeret. Annyira árzáketlenná lett, hogy màr nem is tudja
mi az. Ez âgy van.

138 Az Isten Igáje felett elmennek ás azt mondjàk, “Hàt az
valami ván maradi. Ne menj oda; åk csak egy csomã zajongãk
ás magamutogatãk amçgy is.” Nem tudnak täbbet Istenrål
mint amit egy Hottentotta tudna az egyiptomi sätátságrål. Ez
âgy van. Ez igaz.

“Akiknál megvan a kegyesság làtszata, de annak Ereját
megtagadjàk; az ilyenektål fordulj el. Mert ezek azok a fajtàk,
akik hàzrãl hàzra jàrnak ás elcsàbâtjàk a buta asszonyokat.”

“Ãh dràga, neked ezt kellene tenned. Ãh dràga, án azt
hiszem, hogy a te ván maradi prádikàtorod odaàt neked
csupàn^Ãh, te olyan ragyogãan náznál ki egy kiniben,” vagy
akàrhogy is hâvjàtok azt a dolgot. “Te, ha te mindezt vagy azt,
vagy amazt, tennád. Nos, egy kis cigaretta senkit nem sárt. Án
a gyèlekezethez tartozom ás te tudod, hogy a mi felekezetènk
is ápp anhyira elå kelå, mint bàrkiá.” Ne higyjetek annak a
rági kifestett hazugnak. Å hazudik nektek. Ez âgy van. Igen,
uram.

139 Az  å istenèk szerint az rendben van. Ãh, å azt gondolja,
hogy ez csodàlatos, ás azok egyszeræen szeretik åt ezárt.

Ãh, åk árvelnek veletek. Egyenesen felàllnak ás
veszekednek veletek ezen. Nos persze, Sàtàn käzvetlenèl Jázus
Krisztussal, az Igável szemben felàllt ás megprãbàlta azt
mondani, “Meg van Irva.”

Ás Å ott volt, Istennek az igazolt Igáje. Azt mondta,
“Tàvozz tålem Sàtàn!” Ugyançgy jàrnak ás tesznek.

Amint egy szemály egyszer azt mondta nekem, “Nos, ha te
hiszed hogy a Szent Szellem keresztságe helyes, ás hiszed hogy
neked Az megvan,” mondta, “akkor verjál meg engem
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vaksàggal.” Ez egy prádikàtor volt. Azt mondta, “Verjál meg
engem vaksàggal!” Mondta, “Pàl egy napon vaksàggal megvert
egy_egy embert.”
140 Án azt mondtam, “Uram, hogyan verhetnálek án meg táged
vaksàggal, amikor te màr vak vagy? Hogyan älhetnálek meg,
amikor màr halott vagy?”

Å azt mondta, “Án, az án szemeim täkáletesek!”
Án azt mondtam, “A fizikai rásze; de te mágis vak vagy.”
“Az lehetetlen! A Biblia nem ártelmezi a dolgokat. Mi ott

szãlunk, ahol a Biblia szãl, ás hallgatunk, ahol Az hallgat.”
141 Án azt mondtam, “Rendben van, amikor Elizeus ott volt
Dotànban, làtod, akkor feljätt kärájèk az egász szâriai
hadsereg. Ás a szolga odaszaladt, ás azt mondta, ‘Ãh, Atyàm!’
Mondta, ‘Atyàm,’ mondta, ‘a szâriaiak kärbevettek bennènket.’

“Elizeus megdärzsälte szemeit, felábredt ás azt mondta,
‘Täbben vannak velènk, mint åvelèk.’

“Å azt mondta, ‘Án nem làtok senkit.’
“Azt mondta, ‘Istenem, nyisd meg a szemeit.’ Nos, å vak

volt. Ás å rànázett az äreg prãfátàra, ás kärbe a hegyek tele
voltak Angyalokkal ás Tæzszekerekkel, ás Tèzes lovakkal.

“Ás å kiment oda, ás a Biblia azt mondja, ‘Å vaksàggal
verte meg åket.’ Mire názve lettek vakok? Årà názve. Å kisátàlt,
ás azt mondta, ‘Elizeust keresitek?’

“‘Igen, mi åt keressèk.’
“Å azt mondta, ‘Gyertek ás án megmutatom hol van å.’

Elizeus vezette åket Elizeushoz. Olyan vakok voltak!”
Azt mondtam, “Tudod hogy án mit fogok neked mondani?

Pontosan azt, amit az án Uram mondott a te atyàdnak, ‘tàvozz
tålem.’” A-ha. A-ha.
142 Figyeljátek meg, hogy az engedelmesságnek ás
engedetlenság gyermekeinek semmi käzèk nincs egymàshoz.
Az engedetlenek az å istenèket imàdjàk. “Ãh,” mondjàk åk,
“mi hiszènk a Bibliàban.” Igen, az egy keverák fa. Làtjàtok, åk
hozzàadjàk a vilàgot, ás a tudàst Ahhoz. Sàtàn fàja, kevert;
làtjàtok, az asszony Sàtànnak a fàjàrãl, a jã ás rossz fàrãl vett.
“Ãh, mi hisszèk az Igát.” Persze, de nem az egászet. Áva hitte
az Igát szintán, de_de megengedte, hogy Sàtàn vegye az å fàjàt
ás elferdâtse egy kicsit. Ez az, ami volt.

“Aki egy szãt hozzàtesz, vagy Egyet elvesz Abbãl.” Å mág
mindig ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká! Figyeljátek meg.
Rendben van.
143 Ez a gonosz kor a sätátságá, de mágis a gyèlekezethez
tartozik. Az å istenèk, åk szeretik åt azárt a mãdárt, amit
megenged nekik csinàlni. Nekik nincs kàrhoztatàsuk. Semmi
nem zavarja åket addig, amâg a gyèlekezethez tartoznak.
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Bàlàm ugyanezt a dolgot tanâtotta a gyèlekezettel.
“Egyesèljènk; mi mindannyian ugyanazok vagyunk.” Az volt
az utolsã trèkk. Isten soha nem bocsàjtotta meg nekik, hogy
ilyen hazugsàgban hittek.
144 Ne feledjátek, hogy az megbocsàjthatatlan bæn volt, hàrom
esetben a Bibliàban, bàrmely szemály szàmàra, ha åk az å sajàt
ártelmezásèkbål hozzàtettek egy szãt az Isten Igájáhez, miutàn
Az màr igazolva lett, hogy Igaz.

Az Áden kertjáben, làtjàtok, az Áden kertjáben egy
hozzàadott szã halàlt okozott.

Amikor Bàlàm hozzàtette azt a szãt, hogy “Mi mindnyàjan
ugyanazok vagyunk,” Isten azt soha nem bocsàjtotta meg
Izràelnek. Mindannyian elvesztek a pusztàban, kiváve azt a
hàrmat, akit Isten kihozott.

Jázus azt mondta, “Åk mindannyian halottak.” ez pedig
Äräkre valã elvàlasztottsàg. Mind elvesztek; soha nem lett
megbocsàjtva. Az egy megbocsàjthatatlan bæn; soha nem lett
nekik megbocsàjtva. Ãh nekem!

Menekèljetek attãl ti, az esti Vilàgossàgnak gyermekei!
145 Làtjàtok most, hogy ki a vezetåje ennek a modern, vallàsos
ás gonosz kornak? Ez az ärdäg, aki veszi a jã ás gonosz fàjàt ás
kiteszi oda, figyeljátek meg, ás elhozza az å gyènyäræ
gyèlekezeti menyasszonyàt az äkumenikus tanàcsra a
mennyegzåre. Az aztàn jã. Az å gyänyäræ tudomànyos
gyèlekezete, az ässzes_az ässzes fokozattal, amit csak meg
lehet szerezni; a filozãfiai fokozatot a Krisztus gyèlekezetábål,
a filozãfiai fokozatot a Baptistàbãl, Presbiteriànusbãl,
Pènkäsdibål ás mindegyikbål. Àtvonva mindegyiket az å
dekoràlt finomsàgaikkal ás nagy gyèlekezeteikkel az
äkumenikus tanàcsba, “Mi egyek vagyunk.” Ez soha nem lesz
megbocsàjtva nekik. Egy felekezet, ás a felekezet bályegánek
viseláse, ez a fenevad jele. Mi ezt itt màr megbeszáltèk.
Menekèljetek el attãl gyermekek, menekèljetek el! Làtjàtok? A
nagy, gyänyäræ gyèlekezet az äkumenikus mennyegzåre,
viselve a fenevad jelát!

Persze rävidnadràgok, vilàgi ruhàzat, szexi, kifestás, ezek
valãban jã tanâtvànyai az ärdägnek, hogy å elkapja az Isten
fiait; hogy egy teljes szèletásæ fiç belehàzasodjon egy effále
hitehagyott viszonyba. Ez âgy van. Micsoda egy^
146 Te azt mondod, “A haj levàgàsa, mi käze ennek ahhoz?”

Testvárem, hadd àlljak itt meg egy percre. Áppen árzem,
hogy valaki ezt visszautasâtotta. Lehet, hogy valahol kint a
ràdiãvonalban van.

Figyeljetek. A haj egy asszony szàmàra egy nazaránusi
fogadàs. Sàmson szàmàra a haj egy nazaránusi fogadàs volt. Ás
amikor egy asszony levàgja az å hajàt, å_å teljesen megtagadta
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az å nazaránusi fogadàsàt, azt hogy å Krisztus Menyasszonya.
Mert å ott azzal az egy dologgal megrontja az egász Kápet.
Pontosan! Egy nazaránus az, “aki oda van szentelve egy cálra.”
Igy van ez? Sàmson egy kor szàmàra ás egy cálra volt
odaszentelve, ezárt neki hosszç haja volt. Egy asszony, aki
Istennek egy gyermeke, megnäveszti az å hajàt azárt, hogy
megmutassa hogy å oda van szentelve Isten minden szava
szàmàra.

147 Ha levàgja azt, akkor engem nem árdekel hogy å mennyire
tàncol ás ánekel a kãrusban, nyelveken szãl, le-ás-fel szaladgàl,
vagy benne van mindenfále segályezå tàrsasàgban, de å halott.
Ez IGY SZÃL AZ ÇR, az Isten Igáje. Elså Korinthus 14. Å
megtagadta a nazaránusi fogadàsàt ás eladta ånmagàt az e
modern kor istenánek. Å megtette ezt. Nos, szágyelld magad
hälgyem, vagy asszonyom!

148 Isten fiainak valãdi tårbe ejtåi, amint akkor is volt. Amint
Jázus mondta, “Amint az Noá napjaiban volt, az asszonyok
szápek voltak, ás Istennek fiai elkezdtek käzèlèk hàzasodni,
çgy lesz amikor az embernek Fia visszatár.” Ás az å istenèk azt
gondolja, hogy ez nagyszeræ, ás száp, tudomànyos ás ismeret.
Hollywood-i divat a Sàtàn sajàt èzletáben kialakâtva persze,
mindazok az árzelgås ás dolgok, làtjàtok.

149 Ás az asszony, az å gyèlekezete egyszeræen szereti azt! Ãh
nekem! “Án ártásedre adom, hogy án Metodista vagyok. Án
Presbiteriànus vagyok. A mi pàsztorunknak jobb árzáke van
attãl, minthogy ilyeneket mondjon.” De neki ahhoz nincs elág
árzáke, hogy azokat a dolgokat mondja, melyeket Isten  mond.
Làtjàtok?

150 Å, a gyèlekezet egyszeræen imàdja azt. Szereti azt. Ápp az
amit å akart! Semmihez nem fog csatlakozni testváreim, vagy
semmibe nem fog bejänni, ahol valahogy màskápp kellene
viselkednie mint ezek a modern Jázabelek, mert ez az a
termászet, amely benne van.

Hogyan lehetne bàrmilyen termászeted^ “Ki az, aki
aggodalmaskodàsàval hozzàtehetne valmennyit az å
magassàgàhoz?” Ha arra szèlettál hogy szàzätven centimáter
magas legyál, akkor nem leszel szàznyolcvan centimáter. Ãh
igen, mint Booth-Clibborn “nyçjtãgápe.”

151 Azutàn figyeljetek fárfiak, pipogyàk! Ha fárfinak
szèlettetek, akkor cselekedejetek fárfikánt. Ezek az arcotokba
lãgã fèrtäk, melyek fel vannak csavarva mint valami szexepil,
nos ti kâgyãnak elferdâtett nemzedáke! Kèlänben is mi van
veletek?

Az án Istenem egy napon meg fogja âtálni ezt a nemzetet
tæzzel. Le fogja sèllyeszteni az ãceànba. Az Å âtáletánek ãràja
käzel van. Az egász vilàg el fog menni.
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152 Vallàsos elferdèlás! Emberi elferdèlás; az emberek màr azt
sem tudjàk, hogy melyik nemhez tartoznak, ás az asszonyok
sem. Fárfi Ãveràllban àllnak ki, vagy kis rävidnadràgokban,
olyan ruhàkban, melyek^kimutatjàk testèk minden
mozdulatàt, ás formàjàt, ás magukat Keresztánynek nevezik.
Az ilyen mág csak nem is hälgy, nem beszálve Keresztányrål. Å
egy utcai prostituàlt, akit Sàtàn hasznàl, Sàtàn ihlet azárt,
hogy Istennek fiait a pokolba kèldje, hogy betältse azt az Igát,
melyet Jázus Krisztus mondott, hogy meg fog tärtánni. Ezt nem
akartam mondani, de az Çr amçgy is mondta. Làtjàtok hogy
honnan jän ez a vallàsos szellem? A kevert fàrãl.
153 Te azt mondod, “mi a baj azokkal a nadràgokkal,” vagy
aminek csak hâvjàk azt, “pedàltaposã, vagy tudomis án mi?”

A Biblia azt mondta, hogy “Bàrmely asszony, aki fárfinak
valã ruhàt visel, az çtàlatossàg Isten elått.” Ez az IGY SZÃL A
BIBLIA.

Ás egy asszony, aki levàgja hajàt, megcsçfolja az å feját. Ás
az mág csak nem is^Egy asszony szàmàra bænäs dolog az,
hogy rävid hajjal imàdkozzon, a Biblia mondta âgy,
nyâlvànossàg elått fedetlen fåvel imàdkozni. Ás å^

Ãh, mondod te, “án kalapot viselek.”
154 Te kápmutatã, aki ilyen dolgokat tanâtasz az asszonyokkal!
Amikor a Biblia azt mondta, hogy “Az ã haja adatott neki
fàtyolkánt,” nem valamilyen ember kászâtette kalap. Ez az,
amit a Biblia mondott. Nem án vagyok felelås; án csak ezárt
vagyok felelås, hogy az Igazsàgot mondjam. Ne lágy
tisztesságtelen amint a Biblia mondta, “Aki az Isten Igáját
csalàssal kezeli,” azárt, hogy_hogy az megfeleljen egy csomã
rickycske elvàràsànak.
155 Nekem itt van a gonosz szã. Nekem itt “Elvis” van leârva
gonosz helyett. De ez mind ugyanaz. Az Elvis szã jelentáse
“macska,” ás a Ricky szã jelentáse “patkàny.” Amikor te azt
mondod, hogy “kis Ricky”, akkor te azt mondod, hogy “kis
patkàny”. Aminek nevezed, az å. A te gyermeked ennek van
nevezve, vàltoztasd meg gyorsan az Evangáliumárt. Ne hâvjàl
egy gyermeket^

Ilyen neveket soha nem hallottatok a Bibliàban, vagy
bàrmely korban. Ez a kor, ennek a kornak a neve. Ha valaha
voltak elferdâtett patkànyok ás macskàk, akkor az ebben a
korban van.
156 Mindegyik^?^milliã dollàros discjockies-ek, ás ezek a
gyermekek kint sátàlnak itt, ás mág_mág iskolàba sem tudnak
elmenni análkèl, hogy a fèlèkbe ne lenne bedugva az a dolog, a
kis tranzisztoros ràdiã a zsebèkbe ás csak “bum-di bum.”

Ãh, åk odajättek a hàzhoz ás mi kászâtettènk^A fickãk
megprãbàltàk lefesteni ott fent a hàzunkat. Mi azt mondtuk,
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“Tàvolâtsàtok el ezt a dolgot innen. Ha a nálkèl nem tudtok
dolgozni, akkor hagyjàtok abba a munkàt. Annyira idegesât
engem, hogy meg sem tudok àllni a käzeláben. Mi ezt a helyet
Istennek szenteltèk. Mi nem akarjuk itt az utolsã napoknak
ezeket a bugi-vugi bolondsàgait.” Azt mondtam, “Hagyjàtok
abba, vagy fejezzátek be a munkàt!”

157 Figyeljátek meg, hogy noha persze vallàsosak, gyèlekezetbe
jàrnak ás ott àllnak a peronon hallgatva a bugi-vugit.

158 Figyeljátek meg azt is, hogy Krisztus Ige-Menyasszonya is
kicsçcsosodik. Amikánt làtjuk, hogy az antikrisztus merre tart,
akkor ott kezdve ás most elárkezik a fejhez; az äkumenikus
tanàcs egy egyhàzi fejjá fogja tenni azt. Ás a kicsiny
Gyèlekezet, amely szintán elåjän, Krisztus Ige-Menyasszonya
vágig a korokon àt elárkezik a Fejhez, mert å vissza fog
egyesèlni a Tàrsàhoz. Mindig, áppçgy mint a gyèlekezet vagy
bàrmi màs, Ennek egyesèlnie kell. A Bçza, ás minden màs
egyenesen visszaárkezik annak fejáhez, ahonnan kezdådätt;
mint Kain ás Àbel. Az Ige-Menyasszony kicsçcsosodik Isten
szemmellàthatãvà tett Igájánek Szemályáben ebben a gonosz
korban, amelyben álènk. Làtjàtok, hogy hovà tart?

159 Ás Sàtàn hamarosan venni fogja az å intellektuàlis
menyasszonyàt ás felmagasztalja azt a nagy szemályt, aki az
antikrisztus,  a hierarchia feje, ás felèlteti a trãnra, “ás az
egász vilàg fog csodàlkozni rajta.”

Ás azutàn Krisztus el fog jänni. Ás a kettå nem látezhet
ugyanabban az idåben. Az å kiràlysàga elvátetik; el lesz
pusztâtva.

Ás Krisztus, az Isten Igáje^Ami, az asszony a fárfi
testánek egy rásze. Åk nem kettå; hanem egy. Ás a
Menyasszony, Gyèlekezet, az Ige, “egy náp kihâvva innen ás
onnan az Å Neváárt,” egyesèlni fog Jázus Krisztus Testáben.

Ás az antikrisztus kiràlysàga elvátetik, ás el lesz pusztâtva.
Ás Krisztus el fogja venni a trãnt ás ràèl az Å atyjànak,
Dàvidnak trãnjàra, ás ezer ávig fog uralkodni a fäldän; azutàn
bemutatja a Gyèlekezetet Istennek, “szeplå ás folt nálkèl.”
Igen!

160 Most figyeljátek meg az å hosszç haja, az Igánek tett
nazaránusi fogadàsa. Most àbràzolni fogom Krisztus
Menyasszonyàt. Màr àbràzoltuk az antikrisztust, hogy hol van,
vallàsos, meg minden, ás tudomànyos. Most Krisztus alàzatos
kis Menyasszonya egyszeræen csak hiszi az Igát bàrki is Å.
Egyánekbål àll. Remálem ás bâzom benne, hogy sokan vannak
itt jelen, ás sokan a hallgatosàgbãl. Ás án remálem, hogy án
magam, ás käzèletek mindenki rásze ennek a Menyasszonynak.
Remálem, hogy sokan. Ás mindannyian akik erre el vannak
rendelve, âgy lesznek, mert ez az å termászetèk. Åk làtjàk. Az
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Ige csak az Igát ismerheti el. Nem ismerhet el egy felekezetet,
vagy egy elferdèlást. Attãl jobban tudja; Ez az Ige. Làtjàtok?
Semmi màst nem ismerhet el^

Egy bçza semmi màs nem lehet, mint bçza. Az bçzakánt
kezdådätt; ás bçzakánt fog kicsçcsosodni. Ás egy gyom soha
nem lehet bçza, noha azt ugyanaz a kenet äntäzi. Làtjàtok? De
az nem bçza. Amikánt a napokban mondtam arrãl a fàrãl,
melyen kèlänbäzå àgak voltak.
161 Az å hosszç haja, nazaránusi fogadàsa mutatja, hogy Å
Istennek fogadott. Az Å Igájábål megâgárt valã käntäse mely
arra a korra van elkászâtve, melyben a mehyasszony ál betakarja
åt, iqazolja ät Ånmaqàval, a Zsidã 13:8 szerint: “Jázus Krisztus
tegnap, ma ás mindäräkká ugyanaz.” Amikánt a menyasszony
rásze az Ige Vålegánynek, ás Hozzà minden pontban hæ.
162 Most figyeljetek. Ha egy asszony aki kimegy itt ás egy
fárfivel meg van hàzasodva, ás kimegy, ás szerelmesdedik egy
màsik fárfivel, azzal viszonya van, azutàn visszatár az å
fárjáhez, akkor a fárjánek ki kellene åt rçgnia. Igy van ez? Az
asszonynak hænek kell lenni åhozzà, mert neki eskèdätt.

Ás Krisztus Menyasszonya Krisztusnak eskèdätt; Å pedig
az Ige.

Mág csak ne is intsen a màsik oldalra, egy asszonynak mág
intenie sem szabadna egy màsik fárfi felá. Semmilyen jelet ne
adjon felá, egyàltalàn semmilyen árzelmeket ne mutasson felá,
mert å teljessággel egy màsik vålegánynek a menyasszonya.
163 Mi semmit nem akarunk a ti keverák fàtokrãl, a ti
felekezeteitekbål. Legyetek hæek Krisztushoz, az Igáhez. Å Azt
igazolni fogja, hogy igaz. Nem uram, semmilyen árzelmet nem
szabad a màsik felá szerelmeskedve mutatni, nem is
csatlakozni az å soraiba vagy bàrmi màs, ás nem megengedni,
hogy belekerèljetek az å karjaiba, vagy gondjaiba, vagy_vagy
hogy ràbeszáljen benneteket erre, vagy arra.

Ti csak egy Hangra figyeljetek. “Az Án juhaim ismerik az
Án Hangomat. Idegent nem fognak^” Mi az Å Hangja?
Minden ember hangja az å beszáde. Ás ez Az, a Biblia, egy szãt
sem szabad Hozzàtenni, vagy Abbãl elvenni. Csak maradjatok
käzvetlenèl ennál a Hangnàl. “Idegent nem fognak kävetni,”
felekezetet.
164 Mivel Å a Vålegány rásze, Hozzà minden pontban hæ, ás
vàrakozik a Mennyegzåre. Egyesèl, de nem az äkumenikus
tanàgshàl; hanem a levegåágben, a Mennyegzåi Vacsoràn. Oda
lett adva Neki^Ez most a mi sajàt gyèlekezetènk szàmàra
van. A^Neki oda lett adva, ás ki lett Szàmàra jelentve a Biblia
Hát-Pecsátes titka. Làtjàtok? Å làtja a csalã oktalansàgàt, amely
annyira hasonlã az Igazsàghoz, hogy majdnem becsapja a
Vàlasztottakat. Å làtja azt. Å^
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165 Làtjàtok a kát ellentátes szellemet munkàlkodni ebben a
gonosz korban? Tudjàtok làtni? Mindkettå nagyon vallàsos,
Kain ás Àbel, ezek a szellemek çjra az å fåjèkhäz árkeznek, ás
mág mindig ugyanolyanok, mint amikor kezdådtek. Az egyik
szápság àltal, ismeret àltal, iskolàzottsàg àltal, tudomàny, ás
etika àltal mutat imàdatot. Ás a Màsik az Isten Igájánek
kijelentásáben lávå hite àltal. Ma reggel mind a kettå itt àll
ebben az ápèletben. Ez âgy van.
166 A kijelentásnek, vagy az Å Igájáben lávå hitnek nincs
szèkságe tudàsra; ez a valãdi, igazi Keresztány.

Åk azt mondjàk, “Van neked, vagy megvan neked a doktori
fokozatod?”

Neki erre nincs szèkságe. “Án_án hiszem az Å Igáját.”
Làtjàtok? Nincs màsra szèkságe. Nem igányli az
iskolàzottsàgot. Nem tartozik semmilyen felekezethez,
partihoz, vagy szektàkhoz. Krisztushoz tartozik. Ez az Å
Feleságe; nem egy gyèlekezeti feleság.

Az egy prostituàlt. A Biblia azt mondta, hogy å egy
“szajha” volt, ás “PARÀZNÀK ANYJA,” ás åk mindannyian
ässzegyælnek, ás ugyanazt a szajhàt alkotjàk. Ás ez a fajta
asszony olyan asszony, aki hætlen az å Fárjáhez; ás azt àllâtja,
hogy Krisztus az å fárje, käzben pedig egy felekezethez
tartozik. Micsoda ártelmetlenság! Mi Krisztushoz tartozunk.
167 De engedelmesságben ez a kis hit-Asszony, aki hit àltal ál,
a Menyasszony; az a szemály, aki innen, onnan; innen,
valahonnan màshonnan, valamely màs gyèlekezetbål, màsik
felekezetbål, bàrmi is az, valami^Hiszi az Isten Igáját,
engedelmes, szeretetben vàrja hogy a kor szàmàra lávå âgáretek
be legyenek igazolva. Å erre figyel. Rásze az Igánák, ás vigyàz
arra, hogy az Å álete szemmellàthatãvà tegye az Igát.

Testváreim, làtjàtok ezeket? Remálem, hogy ez nem megy el
felettetek.

A Test (ami az Ige), vàrja az Áletet (ami a Szellem), hogy
megeråsâtse, illetve megelevenâtse Azt. Ez az amire Å vàr.
Semmilyen màs álet nem fog Åbenne munkàlkodni. Semmilyen
màs mãdon nem kelhet áletre. De mágis Å árzi hogy az ott van
kint ás tudja, hogy az meg fog tärtánni; azutàn az itt
megtärtánik, ás Å felábred. Isten azt mondta, hogy “Legyen” ás
Å çgy jätt elå, amint az elså is elåjätt.
168 “Az engedetlenság gyermekei” jelentáse engedelmesság^
Az engedetlenság jelentáse “ellenszegælå.” Án ezt kikerestem a
szãtàrbãl, hogy biztos legyek. Ellenszegèlás, ellenszegèlni,
(mi?) ellen, Isten kijelentett Igáje ellen. Ahogy Kain
kijelentett^ellenszegèlt Àbel kijelentett kinyilatkoztatàsa
ellen, melyet Isten igazolt, hogy az igazsàgos volt. Ás Kain az
ellenszegèlt, ás megälte testvárát.
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A farizeusok azzal az å Isten Igájárål alkotott sajàt
felekezeti tudàsukkal, gondosan megszært embereket
vàlasztottak, ás ellenszegèltek Isten igazolt Igáje ellen amely
azokra a napokra szemmellàthatãvà lett táve, Aki Jázus
Krisztus, ás megälták Åt. Igy van ez?

Ez as ami az “engedetlenság gyermekei”, egy ellenszegèlás
az Isten Igájável szemben.

Most làtjàtok, hogy hol vannak åk? “Ãh, a csodàk napjai
màr elmçltak. Jázus Krisztus màr nem ugyanaz. Nincs olyan
dolog, mint a Szent Szellem keresztságe. Mindezek a dolgok
ártelmetlenságek!” Làtjàtok, ellenszegèlás! Nekik nem kell kát
dolgot mondaniuk; csak egyet kell hogy mondjanak, ás az
minden. Az ellenszegèlás, áppen ott. Åk nem mondhatjàk, hogy
nektek nincsenek szemeitek, hogy nincs fèletek; nektek az
egász testet, az egász Igát kell vennetek. Làtjàtok?

A Szent Szellem szãl, “Fussatok ki belåle, ne legyetek
rászesei az å felekezeti dogmàjànak,” amint å rànevet ás
gçnyolja Istennek ezekre a napokra szãlã Igáját.

“Mert Isten nem csçfoltatik meg,” csak ne feledjátek. Å
meg fogja kapni. Ne aggãdjatok. Meg fogja kapni. A Biblia az
Efázus 4:30-ban, ha le akarjàtok jegyezni, az Efázus 4:30-ban
azt mondta, “Isten nem csçfoltatik meg. Amit az ember vet, azt
å le is aratja.” Åk nem csçfolãdhatnak ás nem gçnyolãdhatnak,
ás nem mondhatjàk azokat a dolgokat, hogy utàna elvinnák
szàrazon. “Amint kenyár a vizen, az vissza fog tárni.”

169 Å az ärdäg menyasszonya, aki fel van ältäzve annak
vallàsos, bænszeretå ismeretáben erre a gonosz korra azárt,
hogy becsapjon benneteket. Ãh nekem! Megtávesztå szellemek
egász klikkje, vagy felekezetek, melyek tudomànyos ismeret ás
modern civilizàciã àltal jännek! Azt àllâtjàk, hogy^

Egy pàr percen belèl be fogjuk fejezni. Meg fog kelleni
àllnom, mert nem tudok vágigmenni az egászen, làtjàtok.

Azt àllâtja, hogy å szàmotokra egy nagy vilàgot ápât, hogy
abban áljetek. Azt àllâtja, hogy az å civilizàciãjàban å ragyogã
gyèlekezeteket ápâtett, fåiskolàkat, iskolàkat, kãrhàzakat,
känyvtàrakat ás az emberek szàmàra ideiglenes segâtságet az
Isten Igáje nálkèl. Å ezt megtette. Bebizonyâtotta, hogy å ezt
meg tudta tenni. Ás az emberek bedåltek neki; igen uram;
iskolàk, felekezetek, kçltçra, jobban ältäzätt emberek, jobban
tàplàlt emberek.

Inkàbb lennák kenyárárt sorban àllã, de Istennel rendben;
mint naponta hàromszor sèlt csirkát enni ás käzben egy ilyen
prostituàlthoz tartozni.

170 Ne feledjátek, hogy käzel van az ãra, amikor a jel elárkezik.
Ti vagy abban lesztek, vagy azon kâvèl. Az çgy fog jänni, mint
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egy ájjeli tolvaj. Ott abba fog megragadni benneteket, ás ti ott
vagytok. Azutàn màr mincs abbãl kiçt; màr felvettátek
elvettátek. Gyertek ki!

Egy angyal szàllott alà a Mennybål nagy ragyogã arccal, ás
az emberekhez kiàltott. Megràzta a fäldet. “Gyertek ki
Babilonbãl, mert å leomlott. Ne legytek rászesei az å
csapàsainak, Án nápem!” Gyertek ki belåle. Gyertek ki! Nem
ápp az elåbb olvastuk ezt az Igáben? Egy angyal az egy
“hârnäk,” làtjàtok, amint alàszàlott. Figyeljátek meg a Szent
Szellemet, “Gyertek ki belåle, hogy ne legyetek rászesei.”

171 Most å mindezeket a dolgokat megápâtette. Nagy
gyèlekezeteket ápâtett. Ápâtett fåiskolàkat, iskolàkat, vette az
embereket ás beiskolàzta åket egy_egy jobb çgynevezett
civilizàciãba. Ás åket egy modern civilizàciã àltal iskolàzta,
amely åket a tudàs àltal belevitte a halàl gädrábe, tàvol
Istentål ás az Å Igájátål.

Nem làtjàtok az egász tervet? Làtjàtok ezt gyèlekezet? [A
gyèlekezet mondja “Àmen”_Szerk.] Kint a ràdiãvonalban, ha
meglàttàtok ezt a ti sajàt gyèlekezetetekben ott kint, akkor
mondjàtok: “àmen,” ás a täbbiek fogjàk tudni, hogy hol àlltok.
Làtjàtok?

Å ezt megtette. Å^Å ennek a fäldenek az istene, ás
gyèlekezete fåiskolàkat ápâtett. Egyetemeket ápâtett.
Kãrhàzakat ápâtett. Känyvtàrakat ápâtett. Megápâtette
mindezeket a dolgokat az emberek szàmàra ideiglenes
segâtságkánt, ami ápp elág ahhoz, hogy becsapja åket, ás hogy
eltàvolâtsa åket az Igátål. Ás mihez vezette åket? Az egász
gyèlekezeti vilàg belemerèlt a halàlba, mert Isten azt mondta,
hogy Å meg fogja ágetni a szajhàt ás annak gyermekeit
maradandã tæzzel.

Gyertek ki belåle emberek! Ne legyetek annak
csapdàjàban. Gyertek el ettål a dologtãl olyan gyorsan,
amennyire csak tudtok!

Az å tudomànyos ismerete àltal å kápes volt megtenni ezt,
ás figyeljátek meg, hogy Isten Igáje nálkèl.

172 Isten soha nem rendelte el nekènk, hogy menjènk ki ás
legyenek iskolàink. Soha. Soha nem mondta nekènk, hogy
ápâtsènk kãrhàzakat. Azok jãk. Soha nem mondta nekènk,
hogy ápâtsènk känyvtàrakat. Nem, uram. Soha.

Å azt mondta, “Prádikàljàtok az Evangáliumot.” Ás az
Evangálium megnyilvànitja, ás bemutatja a Szent Szellem
ereját.

Pàl azt mondta, “Az Evangálium hozzànk nem csak beszád
àltal jätt, hanem a Szent Szellem megnyiluànulàsa ás
bemutatàsa àltal.” Pàl azt mondta, “Soha nem jättem hozzàtok
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valamilyen doktornak nagy ás bälcs beszádei àltal, ás âgy
tovàbb, hanem a Szent Szellem erejáben ás annak
bemutatàsàban jättem; hogy a ti hitetek ne ezen vilàg
embereinek bälcsesságáben, vagy tudàsàban legyen, hanem
Jázus Krisztus feltàmadàsànak erejáben; mert Å ál, ás ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká.” Isten segâtsen nekènk, hogy
ugyanezt a dolgot higyjèk, ás Isten ugyanazt a dolgot igazolja,
amint Å megtette.

173 Az ärdäg visszatart benneteket attãl, hogy meglàssàtok
Isten Igájánek igazi kijelentását ás hitát, amely ma ki van
jelentve ás igazolva, ás å ezt iskolài, känyvtàrai, irodalmai,
kãrhàzai ás stb. àltal teszi. Làtjàtok? Å visszatart benneteket
attãl. Å most ártelmez, amint a Fàraã szàmàra is megtette, ás
megprãbàl benneteket tàvoltartani attãl, hogy meglàssàtok az
esti Vilàgossàgban az Å megâgárt korànak igazolt Igáját ás
jelentását, melyet Å igazolt ás bizonyâtott. Megprãbàlta az å
tudàsa, iskolài, jobban iskolàzott emberei, etikài, ás âgy tovàbb
àltal hogy tàvoltartson benneteket attãl, hogy Ezt meglàssàtok.

Mindent megprãbàlt azárt, hogy ti ne názzetek Erre ás meg
ne làssàtok, hogy ez Jázus Krisztus! Honnan tudod, hogy ez
Jázus Krisztus? Å az Ige, ás Å ennek a kornak az Igáje. Ás
ebben a korban mondta, hogy ez meg fog tärtánni ebben a
korban, ás itt tärtánik is. Làtjàtok? Làtjàtok? Å mindent
megprãbàl, hogy tàvoltartson benneteket attãl, hogy Ezt
meglàssàtok.

Bàrmilyen piszkos nevet ràragaszt Erre, amit csak tud.
Làtjàtok? Å Ezt “szent hempergånek”, meg minden màsnak
hâvja. Jázust “Bezebubnak” hâvta. “Ás ha åk a hàz Uràt
Belzebçbnak hâvjàk, mennyivel inkàbb annak fogjàk hâvni a
tanâtvànyokat?” Làtjàtok?

174 Làtjàtok, megprãbàl benneteket tàvoltartani attãl, hogy az
Ige valãdi jelentását meglàssàtok. Nem a mi^Làtjàtok, å
ártelmezi Ezt ás azt mondja hogy ezt jelenti.

Isten azt mondta, “Megâgártem, hogy az utolsã napokban
elkèldäm nektek a Malakiàs 4-et.” Ezt nem kell ártelmezni; ezt
megtette. Azt mondta, “Ás amikánt az Lãt napjaiban volt, çgy
a vilàg a Sodoma àllapotàban lesz; ás abban az idåben Án
azàltal kijelentem pontosan az embernek Fiàt.” Nekènk
mindenfále utànzàsaink, ás minden màs van ebbål, de meg van
nekènk a Valãdi is. Làtjàtok? Å megmondta, hogy meg fogja
tenni.

Azt mondta, hogy az antikrisztus fel fog tàmadni ás ha
lehetságes lenne majdnem becsapnà a Vàlasztottakat. De azt
mondta, “Hagyd åket bákán. Hadd menjenek elåre.
Bolondsàguk ki fog derèlni.” Miárt? Az Ige prãbàja bizonyâtani
fogja. Làtjàtok?
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Amikor az Igáre kerèl sor, akkor “Ez akkor âgy volt, meg
çgy? Ãh, án nem hiszek a kâgyã magjàban. Án nem hiszek
ebben, abban, ás amabban.” Ez soha nem lett kijelentve
làtjàtok, nem, soha. Ãh testváreim, csak názzátek meg, hogy^

Be kell hogy fejezzèk, mert tizenkát ãra van.
175 Figyeljátek meg, megprãbàl benneteket tàvoltartani az erre
a korra vonatkozã Ige jelentásátål, az esti Vilàgossàg
ártelmezásátål. Ez^Mit jelent ez? Azt, hogy a kivonulàs ideje
käzel van, Isten eljän a Menyasszonyárt olyan biztosan, mint a
vilàg. Làtjàtok?
176 Most akarok valamit kárdezni tåletek. Mivel most tizenkát
ãra van, är perccel elmçlt; ás ma este tovàbbmegyènk. Làtjàtok
ennek a kornak az istenát? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.] Hiszitek ezt? [“Àmen.”] Làtjàtok hogy van
ez, egy gyèlekezet, intellektuàlis, tudomànyos?

Az egász vilàg hozzàtartozik, làtjàtok, a felekezetek. Ás te
azt mondod, hogy án Keresztány vagyok. “Melyik felekezethez
tartozol?” Nos, ha án egy felekezethez tartoznák, akkor nem
hiszem, hogy Keresztány lennák. Nos, ez egy nagy szã, de ez âgy
igaz.

Ápp most fejezem be a mondanivalãmat, hogy az
ismeretnek, tudomànynak ás Keresztányságnek egyàltalàn
nincs käzässágèk egymàssal. Az egyik az ärdägtål van, a màsik
pedig Istentål. Bàrmi ami tagadja Isten Igáját, attãl tartsd
magad tàvol. Làtjàtok? Nem, uram. A Biblia szãl ezekre az
utolsã napokra, hogy a Keresztányek jäjjenek ki a paràznàbãl,
amely a jã ás gonosznak fàja.
177 Persze van benne jã. Beszálhet bàrki valami rosszat egy
kãrhàzrãl? Nem uram. Känyvtàrrãl? Nem uram. Iskolàzàsrãl?
Nem, uram. De làtjàtok, åk ezeket az Ige nálkèl adjàk. Làtjàtok,
hogy mennyire megtávesztå ez? Ad nekik egy gyèlekezetet hogy
odamenjenek, egy imàdatot, hogy imàdjanak, “egy istent, aki
felèl a trãnra.” A Biblia megjävendälte ezt.
178 Most ti ezek käzèl a testek käzèl az egyikhez tartoztok.
Csak kettå van belålèk most a fäldän, mindig âgy volt, ás âgy
lesz amâg Jázus el nem jän, ás az egyik el lesz pusztâtva. Most ti
az egyik testhez tartoztok. Az egyikhez te csatlakoztàl; a
màsikba beleszèlettál. Làtjàtok?

Az egyiknek te rásze vagy, mert Abba beleszèlettál. Neked
Annak rásze kell hogy legyál. Meg tudnàm án tagadni azt, hogy
van egy karom? Nem jobban mint hogy Istennek egy szavàt
megtagadhatnàm, ha án Istennek rásze vagyok. Án William
Branham rásze vagyok; rászekbål àllok, ás minden rász az án
rászem. Ás Isten minden szavàhoz passzolni kell a
szellememnek, passzolni kell a lelkemnek, passzolni kell az
áletemnek, passzolni kell az elkápzeláseimnek. Ha
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elkápzeláseim ellentátesek Ezzel, akkor Isten Szellem nem
lakozik bennem. Ez âgy van. Ebbål egy Szãt sem tudok
megtagadni.

179 Te az egyik testhez tartozol. Igy kell hogy legyen,
egyszeræen âgy kell hogy legyen. Ez vagy Istennek a Teste, ami
az Ige àltal van; vagy Sàtànnak a teste a gyèlekezet àltal. Ás az
egász vilàgnak tartozni fog kelleni valamilyen gyèlekezethez;
az valamilyen istent imàd. Neked vagy a tudàs istenát kell
imàdnod, te abban bâzol amit a tudàs àltal hallasz, bâzol ebben,
abban, vagy amabban; vagy pedig az Isten Igájáben bâzol hit
àltal, ás figyeled Åt, hogy igazolja Azt ás helyessá nyâlvànâtsa.

Istennek valãdi Gyèlekezete vigyàz a boldog
Millenium napja eljäveteláre,

Amikor a mi àldott Urunk eljän ás elragadja
az Å vàrakozã Menyasszonyàt;

Ãh, a szâvem telve van elragadtatàssal,
mikäzben dolgozom, vigyàzok ás
imàdkozom,

Mert a mi Urunk çjra visszatár a fäldre.

Ãh, a mi Urunk çjra visszatár a fäldre,
Sàtàn ezer ávre meg lesz kätäzve, ás nekènk

akkor nem lesz kâsártånk,
Miutàn Jázus çjra visszatár a fäldre.

180 Ãh, ennek az Egyesèlt Àllamoknak nápe, ahova ez az
Èzenet most elmegy, menekèljetek ahogy csak tudtok ettål az
ismerettål ás tudomànyos kortãl amelyben álènk. Menekèljetek
az Isten Igájáhez!

Ti vagy án, senki_senki nem ismeri Ezt; senki nem tudja
Ezt bizonyâtani. Isten vágzi az Å Sajàt bizonyâtàsàt. Senkinek
nincs joga ártelmezni Azt; sem nekem sem màs embernek nincs
joga. Isten vágzi az Å Sajàt ártelmezását. Å tette az âgáretet. Å
mondta hogy ezeket meg fogja tenni az utolsã napokban.

Ás az utolsã napokban ennek a gonosz kornak istene meg
fogja vakâtani az emberek szemát az å intellektuàlis tudàsàval
a jã ás gonosz keverák fàjàrãl, melyet mág mindig ad az
embereknek. Ás itt jän ez a dolog kicsçcsosodva, az a felekezet
egászen a Sätát Kor idejábål, ás màr a Sätát Kor elåttål, ás az
egász egy szuper emberben, Sàtànban csçcsosodik ki, aki azt
mondta, “Fel fogom magasztalni magam az Isten fiai fälá ás åk
hallgatni fognak ràm.” “Ás å mint Isten fog èlni az Istennek
templomàban, ás Istennek fiai bedålnek neki.”

181 Nos, Istennek fia azt mondja, “Hàt, az án feleságem, å nem
az; å jã^” Menj elåre, csak menj tovàbb. Làtjàtok?

Te azt mondod, “Nos, Å azt mondta, ‘hogy Isten fiai.’” Igen
uram.
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Az ember, akàrki is å, az Isten kápáre lett teremtve, az
Isten dicsåságáárt. Az asszony pedig a fárfinek egy
melláktermáke, ás nem Istená. Igy van. “Amikor Istennek fiai
làttàk az emberek lànyait hogy azok szápek, akkor åk
asszonyul vetták åket.”

“Ás amint az Noának napjaiban volt, çgy lesz az ember
Fiànak eljävetelekor.”

Most figyeljátek, hogy ha tudni akarjàtok hogy a
gyèlekezet milyen szinten àll, akkor figyeljátek, hogy az
asszonyok milyen szinten vannak, làtjàtok, mert å a
gyèlekezet. Figyeljátek, hogy mit csinàl, làtjàtok, ebben a
gonosz prostituàlt korban.

182 Figyeljátek meg, hogy nem volt egy alàvalãbb, gonoszabb,
aljasabb, prostituàlt vàros a vilàgon, mint Nàzàret, ás Isten
onnan vàlasztott ki egy szæzet. “Szàrmazhat bàrmi jã dolog
Nàzàretbål?”

Ás ebbål a gonosz korbãl,  ahol ennek a gonosz kornak
istene megvakâtotta az emberek szemát a dogmàikkal ás
felekezeteikkel; Isten azonban ebbål a korbãl kivàlaszt egy
nápet az Å Neváárt.

Noha itt elhanyagoltak, ás megvetettek, de az
Çr egy napon elå fogja hozni

Az Å vàlasztottait a kapun belèl ás ez
szàmomra mindent megár.

Akkor ánekelni ás kiàltozni fogunk ás
tàncolunk,

A Bàràny felszàrâtja kännyeinket;
Nekènk egy boldog hazaárkezå hetènk lesz,
Az elså tâzezer áv. (Ez âgy van.)

Egy csodàlatos nápet az Å Neváárt; ás åket az
Å Menyasszonyànak hâvja. (Igy van ez?)

Noha elhanyagoltak ás megvetettek, de az Çr
elå fogja hozni

Azokat a vàlasztottakat a kapun belèlre, (a
kivonulàskor) ás ez szàmomra mindent
megár.

183 Án kezdek egy äreg ember lenni. Napjaim kezdenek
elhalvànyodni; szemeim làtàsa kezd elhomàlyosulni; ás az án
áletemnek kis làngja kezd leágni. Án nem fálek a sätátságtål.
Mert án Pàllal egyètt ezt akarom mondani, “Án ismerem Åt az
Å feltàmadàsànak erejáben.” Nem szàmât, hogy hol temetnek
el, ha tengerbe fulladok, vagy kemencáben ágetnek el, vagy
oroszlànnal etetnek meg, de Å szãlâtani fogja az án nevemet, ás
án beszálni fogok. Àmen!

Imàdkozzunk.
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184 Ha vannak itt, vagy kint a ràdiãvonalban, akik ezt az
Èzenetet hallgattàk az orszàgban, a ti kis gyèlekezeteitekben,
csoportjaitokban ás termeitekben, ás akàrhol is èltäk, ha van
valaki, ãh, hadd beszáljelek rà benneteket; hadd känyärägjek
nektek, mint az Evangálium szolgàlãja; hadd känyärägjek
nektek a Jázus Krisztus Neváben; menekèljetek el ennek a
gonosz kornak haragjàtãl! Ne szolgàljatok e gonosz kor
istenánek.

Ãh án tudom, hogy te azt mondod, “Ez jã. Åk ragyogãak.”
Pontosan, egy kevert fa. Te nem keverheted ässze a tudàst az
Isten Igájável.

Ez egy Ige, melyet hit àltal kell hinni, ás nem tudàs àltal.
Te Azt nem árted; hanem elfogadod. Azt mondod, hogy Az
helyes, ás azutàn Az àltal álsz. Ez minden, amit Å kár, hogy
tegyed.

Ha bàrki van itt jelen a mi csoportunkbãl, mi nem tudunk
oltàrhoz hâvni benneteket, mert arra egyàltalàn nincs helyènk;
vagy ha kint vagytok a lágvonalban, kint a telefonvonalban, ha
van valaki, aki nem ismeri Åt. Ne^
185 Ãh asszonyok, án ma reggel leszidtalak benneteket, de nem
án, án csak az Igát idáztem. A rävid haj, ezeknek a kis
ruhadaraboknak a viseláse, ha egászen szexi kinázetæen
ältäzkädtäk, hàt nem veszitek ászre, hogy az a szellem
amely^Te tiszta lehetsz dràga testvárnåm, amikor a te
testedrål van szã, de a te lelkedben nem làtod azt, hogy mi tart
táged fogva?

Hàt Isten az Å lànyai szexis kinázetævá tenná azárt, hogy
becsapja az Å sajàt fiait, hogy vàgyakozzanak utànna, hogy
mindketten a hàzassàgtärás bænáárt feleljenek? Megtenná Å ezt
testvárnå? Kárdezzátek meg magatoktãl ezt. Nem, tâzmilliã
márfäldre sem. Ne tegyátek ezt Istenre.
186 Testvárem, hàt isten ennek a vilàgnak szellemát adta neked
çgy, hogy màr azt sem làtod, hogy ez rossz? Megvakâtotta a te
szemeidet a gyèlekezetnek, felekezetnek, tantátelnek ás âgy
tovàbb etikàjàhoz, hogy màr nem làtod hogy Isten igazolja az
Å Igáját, ás azt âgy vágzi? Elvàlasztott táged a te munkàd, a
fånäkäd, a feleságed, a gyermekeid, a gyèlekezeted vagy bàrmi
az Isten Igájátål, amely az Áletnek egyetlen forràsa? Menekèlj
el attãl testvár! Án szeretlek táged isteni szeretettel. Án a
testváreim käzèl egyet sem tisztelek te fälád, egyàltalàn nem.
Ha azt tennám, akkor szemályvàlogatàst mutatnák. Án ezeket a
dolgokat nem azárt mondom, hogy táged idegesâtselek. Án
ezeket a dolgokat azárt mutatom, ás mondom, mert ezek az
Isten Igájáben vannak. Ás mint Istennek szolgàja, az Isten
szeretete szâvemben, án ezeket a dolgokat azárt mondom
neked, hogy làsd meg ás ártsed. Talàn nem tudnàd, ha nem
mondanàm neked. Ma el fogsz azoktãl menekèlni?
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Most mindenhol az egász orszàgban hajtsuk meg a fejènket.
187 Kedves Istenènk, elåttem zsebkendåk fekszenek. Az
emberek betegek; án ràjuk teszem a kezemet, hogy Te
gyãgyâtsd meg åket.
188 Ás án bâzom benne ma este Uram, hogy egy nagy szolgàlat
lesz, hogy Istennek Ereje itt lesz nagy jelekkel ás csodàkkal.
Ahogy mi hallottuk az eredmányeket ezekbål az utolsã pàr
ässzejävetelekbål, hogy mennyire hatalmasak, làttuk hogy mik
tärtántek! Imàdkozom, kedves Istenem, hogy Te ma nekènk
egy dupla rászt adjàl ma este. Åszinte szâvvel imàdkozom
Uram, mert ez az án szeretetem Iràntad ás a Te Igád irànt, ás az
emberek irànt. Add meg ezt kedves Istenènk.
189 Ás ha kint az egász orszàgban, vagy ápp itt most, ha
vannak betegek ás lesçjtottak, ás maeste el kell menjenek ás
nem lesznek itt, vagy kint legyenek a gyèlekezetekben ás ott
ahol talàlkoztak; án imàdkozom, hogy gyãgyâtsd meg åket
most, Uram. De a legnagyobb ässzes gyãgyulàsárt! Ha Te
meggyãgyâtod az å fizikai testèket ràkbãl, TBC-bål,
tèdågyulladàsbãl, vagy valamibål, akkor åk kátságtelenèl çjra
megbetegednek, ha nagyon sokàig álnek, mert az å testèk mág
bæn alatt, àtok alatt van. De hadd vegyák åk a_a valãdi Isteni
gyãgyulàst, a lálek gyãgyulàst, amely egy çj teremtmányt hoz
látre, amely àtmegy a halàlbãl az Áletre, ás azutàn vàr ebben
az äreg sàtorban a test megvàltàsàra, miutàn a lálek màr meg
lett vàltva. Add meg ezt Urunk.
190 Menekèljenek el a felekezetektål ás tantátelektål. Istenem,
åk akik ott egászen benne vannak azokban a tantátelekben ás
felekezetekben, án ott az egyik legragyogãbb testváreket
ismertem. Ás Istenem, hogyan mondhatom án ezt çgy, hogy åk
meglàssàk, hogy meglàttassam velèk az Igát? Ez bànt engem.
De azt is tudom, hogy Te azt mondtad, “Senki nem jähet,” nem
szàmât hogy mennyire jã, mennyire szelâd, mennyire làgy, “ha
az Án Atyàm nem vonta åt. Ás mindenki akit az Án Atyàm
Nekem adott, åk jänni fognak.” Ás Uram, án árzem az án
egyedèli felelåsságemet, hogy az Igazat mondjam.

Ás nem ahogy Pàl mondta, “Åk az Isten Igájável csalàssal
bànnak,” felekezeti dogmàkat kevertek hozzà, mint a jã ás
tudàs hozzà, a jã ás gonosz keverák fàja; hanem egy nyitott
szâvvel ás a Szent Szellemmel. Add meg ezt Istenem. Ments
meg mindenkit.
191 Most lehajtott fejekkel ás bezàrt szemeinkkel. Ás nem
nekem^Án azt nem mondhatom hogy, “Az engem nem
árdekel hogy te ezt teszed, vagy nem.” Ez engem árdekel. Án
szeretlek benneteket. Ás remálem, hogy nem gondoljàtok azárt,
mert nekem álesen kell beszálnem^Amint Pàl mondta,
“Szeretnák veletek ott lenni, ás megvàltoztatnàm az án
viselkedásemet.” Az nem azárt volt mert å nem szerette åket;
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szerette åket. Nem^Amint Jázusnak meg kellett åket
dorgàlnia, ás azutàn meghalt ártèk. Làtjàtok, “Atyàm, bocsàss
meg nekik; mág azt sem tudjàk, hogy mit csinàlnak.”
Elgondolni azt, hogy egy emberi lány, aki szeretná ha rendben
lenne, ás megprãbàlja hogy megfelelå legyen, ás azutàn làtni,
hogy az ärdäg^Å az aki ellen án vagyok, aki ezeknek az
embereknek a szemeit megvakâtotta.

192 Ennek a nemzetnek ágnie kellene az Isten dicsåságável,
làtva hogy mi tärtánt benne ezekben az utolsã napokban,
ezekben az utolsãkban. Miárt nem árták el ezek az ábredásek a
rági orszàgokat? Ez itt a Nyugati Part ideàt, a legnyugatibb
rász, ahovà eljuthatsz. Most a bænkorlàt behatott a fåld alà, ás
az orszàg sèllyed; a helyek, ás Los Angeles, meg Hoollywood
ãrànkánt bizonyos centimátereket sèllyed, nincs mãd
megàllâtani ezt. Igen, mi itt vagyunk. Bàrmely pillahatban
halhatfuk a hirdetmányt. Ha tudjàtok, hogy^

Nos, senki ne názzen fel. De ha tudjàtok a ti szâvetekbål^
Án kárdezlek benneteket. Án nem ismerhetem a szâveteket, ha
Isten nem jelenti ki. De a szâvetekbål, ha làthatjàtok, hogy nem
vagytok ott ahol Istennel ás az Å Igájável hitben  lennetek
kellene, akkor felemelnátek egyszeræen a kezeiteket Åhozzà, ás
mondjàtok Neki, “Uram, Te segâts nekem.” Ãh Istenem! Ebbål
a gyèlekezetbål, mely zsçfolàsig, zsçfolàsig van egászen a
falakig, belèl ás kâvèl, szãszerint kezek szàzai, talàn kátszàz
káz emelkedett fel. Käszänäm az åszinteságeteket.

193 Kedves Jázus, egyet se engedj käzèlèk elveszni. Mint a Te
szolgàd, aki az álåk ás holtak käzätt àll, ás ujjammal az Isten
Igájáre mutatok nekik. Án nem tudom åket megmenteni Uram,
de åk èdväzèlni akarnak. Ás Atyàm, amint án màr sokszor
mondtam, hogy a nap felkel reggel; ás amint az àthalad a fäld
felett, ás Isten azárt kèldte, hogy a gabonàt megárlelje, hogy
termászetes tàplàlákot hozzon látre a termászetes álet szàmàra.
De Ãh Istenem, Te azt mondtad, “Azok szàmàra, akik fálik az
Å Nevát, az igazsàg Napja fel fog tàmadni gyãgyulàssal az Å
szàrnyai alatt.” Hadd tàmadjon fel az igazsàgnak, az Isten
Igájánek a Napja az emberek szâváben, ás az Igáben lávå hit
gyãgyâtã sugarai gyãgyâtsanak meg mindenkit, akik
engedetlenek voltak az Igável, ás juttassa el åket az Isten
fiainak ás leànyainak teljesságáre.

Åk a Tieid Uram. A Jázus Krisztus Neváben itt ás kint a
ràdiãvonalban is án åket, akik Felád felemelták kezeiket,
àtadom Neked az å lelkèk èdvässágáre. Àmen.

Ott az án elragadtatott lelkem meg fogja
talàlni (Hol? Ennál az oltàrnàl.)

Odaàt a nyugalmat^(hit àltal názek  àt oda,
ahovà megyek)
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A kereszt käzeláben, (ez az, ahol az Ige
fègg)^a kereszt,

Lesz az án dicsåságem äräkre;
Amâg az án elragadtatott
lelkem nyugalmat fog talàlni a folyãn tçl.
Jázus, tarts engem^(Azaz Åvele megfeszâtve,

semmit nem akarok vilàgtãl. “Tarts engem
megfeszâtve.”)

Van egy dràga kçtforràs,
Mindenkinek ingyenes, ás gyãgyâtã folyã
Folyik a Golgota hegyárål.
A kereszt-ben, a kereszt-ben,
Legyen az án dicsåságem (emeljèk fel

kezeinket) äräkre;
Amâg az án elragadtatott lelkem nyugalmat

talàl,
Odaàt a folyãnàl.

194 [Branham testvár most beszál a zenászekkel_Szerk.]
“Hallom amint az án Èdväzâtåm szãlât.”

Nyçljatok àt, ás ragadjàtok meg valakinek a kezát, ás
mondjàtok, “Isten àldjon meg Táged, Keresztány.”

[Branham Testvár çjra beszál a zenászekkel_Szerk.]
“Hallom, amint az án Èdväzâtåm szãlât.”

Árzitek az Å Jelenlátát? [A gyèlekezet mondja,
“Àmen.”_Szerk.]

Odakint a telefonok hullàmain ti mindnyàjan ràzzàtok meg
ott kint egymàs kezát, ás mondjàtok, “Isten àldjon meg,
Keresztány.”
195 Tudjàtok, itt hàtul van egy vâzmedence. Å egy nápet
vàlaszt, amely az Å Nevát viseli. Ha mág nem lettál
megkeresztelve a Jázus Krisztus Neváben a te bæneid
bocsànatàra, akkor van egy medence, vannak käntäsäk ás ott
àll kászen egy fárfi. Ärämmel fogadunk, ha igazàn elfogadjàtok
Jázust, mint Èdväzâtåtäket ás hiszitek, hogy ez az Igazsàg.
196 Emlákezzetek, hogy a Bibliàban egyetlen szemály sem volt,
illetve soha a Katolikus Egyhàz megszervezáse elått soha
senkit màskápp nem kereszteltek mint Jázus Krisztus Neváben.
Az Iràsokban, vagy a tärtánelemben egyetlen hely sem
talàlhatã, ahol bàrmely szemály is valaha, az álå Isten
Gyèlekezetáben az “Atyànak, Fiçnak, Szent Szellemnek,”
câmeiben lett volna megkeresztelve. Ez egy Katolikus dogma,
ás nem a Biblia tanâtàsa.
197 Amikor án egy pappal beszálgettem, megkárdeztem tåle
ezt. Å azt mondta, “Ez az igazsàg. De mi vagyunk az egyhàz;
mi megvàltoztathatjuk, amit csak akarunk. A jogszeræság a
gyèlekezetben van. Isten az Å gyèlekezetáben van.”
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198 Azt mondtam, “Isten az Å Igájáben van. Ás ha a
gyèlekezet^” mondtam, “Isten az Ige. Ás ha a gyèlekezet
ellentátes az Igável, akkor án nem hiszek a gyèlekezetnek.”

Hadd legyen minden ember szava hazugsàg, akàr pap,
pàpa, akàrmi legyen, ás Isten Igáje igaz.

Ás Pàl minden embert arra äsztänzätt, nem szàmât hogy
hogyan volt megkeresztelve, ha å nem Jázus Krisztus Neváben
volt megkeresztelve, akkor jäjjän ás keresztelkedjen meg çjra.
199 Ás miutàn náhànyan màr vetták a Szent Szellemet, Páter azt
mondta, “Megtâlthatnànk tålèk a vizet, làtva, hogy åk vetták a
Szent Szellemet,” Apcsel.10:49, “làtva, hogy åk vetták a Szent
Szellemet, ahogy mi is a kezdetkor?” Ás parancsolt nekik.
“Mielått elhagyod ezt a helyet, noha vetted a Szent Szellemet,
gyere ás keresztelkedj meg a Jázus Krisztus Neváben.”

Mert Páternek oda lett adva a Kiràlysàg kulcsa ezzel,
“Amit megkätsz a fäldän, Án megkätäm azt a Mennyben.” Ás
mit csinàl egy kulcs? Az kinyit valamit, a titkot.
200 Ás amikor Jázus azt mondta, “Menjetek, ás kereszteljátek
meg åket az Atyànak, Fiçnak ás Szent Szellemnek Neváben,”
odahelyezve azt azárt, hogy megvakâtsa a hitetlent.

Figyeljetek! Miárt nem hajtotta azt Páter vágre szãrãl
szãra? Neki azt kellett tennie.

Ha egy ember az “Atya, Fiç, Szent Szellem” câmeiben van
megkeresztelve, akkor å mág egyàltalàn nem lett
megkeresztelve; neki nincs Neve. Az Atya, nem náv, a Fiç nem
náv, ás a Szent Szellem nem náv. A Szent Szellem az az, ami Å;
amint án ember vagyok. Ez a Szent Szellem.

Az Atya az egy câm; án apa vagyok. A Fiç az egy câm; án
egy fiç vagyok. Az ember az egy câm; ez az ami án vagyok. De
az án nevem William Branham.

Ás az Atyànak, Fiçnak, Szent Szellemnek Neve az a “Jázus
Krisztusnak” Neve. Jázus azt mondta, “az Án Atyàmnak
Neváben jättem.” Mi az Atyànak Neve? Minden fiç az å
apjànak neváben jän. Ás az Atya Neve Jázus Krisztus.
Làtjàtok? Làtjàtok, hogy mire gondolok?
201 Ha án azt mondanàm neked, hogy menjál le, ás hozzàl
nekem onnan lentrål a sarokrãl valamit, a vàros
polgàrmesteránek a neváben. Hànyan tudjàtok, hogy ki a vàros
polgàrmestere? Az án jã baràtom, Rich Vissing. Nos, te nem
çgy mennál le oda hogy azt mondod “a vàros polgàrmesteránek
a neváben.” Te azt mondanàd, “Richard Vissing neváben.” Ti
emberek itt Jeffersonville-ben tudjàtok, hogy ki å.

Ás ez az oka annak, hogy Å Atyàt, Fiçt ás Szent Szellemet
mondott. Åbenne lakozik az Istenság, az Istenság teljesságe
testileg. Azt mondta, “Kereszteljátek meg åket az Atyànak,
Fiçnak, Szent Szellemnek Neváben.”
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202 Páter ott àllt azzal a kinyilatkoztatàssal amelyre az Çr a
Gyèlekezetet ápâtette, hogy Ki volt Å, azt mondta, “Tárjetek
meg mindnyàjan, ás keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus
Neváben.” Ás soha^A kulcsok elfordultak a Mennyben ás a
fäldän. “Nincs màs Náv az Ág alatt amely adatott az
embereknek, amely àltal èdväzèlhettek.”

203 Miárt keresztelsz a Jázus Krisztus Neváben? A bænäk
bocsànatàra. “Akinek a bæneit elengeditek, annak el lesz
engedve.” Làtjàtok? De ha nem gondolod hogy å máltã ás
alkalmas arra hogy megkeresztelkedjen, akkor ne tedd. Mert
amikor megteszed, akkor ez lesz, làtjàtok. Làtjàtok hogy mire
gondolok?

Hallom az án Èd-^(az Igát) amint hâv, (lehâv
a sârhoz) Án^

(“Nem akarsz meghalni Velem azárt, hogy
feltàmadhass Velem?”)^az Èdväzâtå hâv,

Hallom, amint az án Èdväzâtåm hâv, (mit fog a
vilàg mondani?)

“Vedd fel a te keresztedet, ás kävess,
kävess^”

Most ha te nem voltàl:

Ahovà Å (Å az Ige) vezet engem, án^(ott van
a medence)

Ahovà Å vezet engem, án oda kävetem.
Ahovà Å vezet engem, án oda kävetem,
Án Vele fogok menni, az egász çton Vele.

Hajtsuk meg a fejènket.

204 Kedves Istenènk, a medence kászen van. Most szãlj a
szâvekhez Uram. Hadd halljàk meg Krisztust, az Igát, amint
szãlâtja åket, ás menjenek Vele vágig.

“Án Vele fogok menni a kerten àt. Án Vele fogok menni a
medencábe. Fel fogom venni az Å Nevát. Án egy akarok lenni
az emberek käzèl, akiket Å elhâv az Å Neváárt. Án hinni fogom
az Å Igáját. Kävetni fogom. Soha nem fogok flärtälni a
vilàggal. Án egy hæ, eljegyzett Menyasszony leszek. Nem fogok
kihagyni egy jãtàt sem az Å Igájábål. Minden kävetelmányre án
egy valãdi, hæ Menyasszony leszek. Mindent amire Å engem
felszãlât, meg fogok tenni.

“Ha az án eljävendå Fárjem azt akarja, hogy hajamat
megnävesszem, akkor án azt fogom tenni. Ha Å azt akarja,
hogy az ässzes kifestást eltàvolâtsam, akkor án azt fogom tenni.
Ha Å azt akarja^Ha Å azt mondja nekem hogy ez egy gonosz
szellem, ez a gonosz akivel án flärtäläk, ezekkel a szexis
kinázetæ ruhàkkal; akkor án çgy fogok tenni, ás leveszem åket.
Nem árdekel hogy bàrki mit mond, án le fogom vetni åket.
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“Ha Å azt akarja, hogy kijäjjek abbãl a hitetlen csoportbãl
amelyben án vagyok, akkor án megteszem; mág akkor is, ha
sajàt kenyeremet keresem ott, vagy bàrmi is az. Å megâgárte,
hogy soha nem fog engem elhagyni. Án_án meg fogom azt
tenni. Án Vele fogok jàrni vágig. Ha Å azt akarja hogy án az Å
Neváben megkeresztelkedjek, akkor meg fogom tenni.”

Uram, Te megâgárted itt a Te Igádben, hogy ez az amit Te
akartàl. Hadd làssa ezt minden szemály, Uram, ás ádesen,
alàzatosan hajoljanak meg Ez elått. Jázus Neváben imàdkozom
ezárt. Àmen.

205 Ti Istenhez tartoztok. Vegye Isten a kis megtärt szavakat,
ás tegye åket valãsàgossà szàmotokra, ez az án åszinte imàm.

A medence kász lesz. Mindenki aki jänni akar, nekik,^A
lelkász be fogja ezt egy kicsit kásåbb jelenteni. Bàrki aki
bænbànatot tartott ás meg akar keresztelkedni a Jázus Krisztus
Nevát hasznàlva, akkor csak gyertek egyenesen elåre. Minden
kászen àll. “Minden kászen van.” Minden amit mi meg tudunk
tenni hogy segâtsènk nektek, hogy Istennek áljetek, mi azárt
vagyunk itt, hogy ezt tegyèk. Isten àldjon meg benneteket.

206 Most àlljunk fel. Most a mi kis ánekènket, Án Szeretem Åt,
“Szeretem Åt, mert Å elåbb szeretett engem.” Ánekeljèk ezt el,
most mindenki.

Szeretem Åt, (emeljèk fel kezeinket amint
ánelkeljèk ezt) Szeretem Åt

Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsarolta az án èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

Most meghajtott fejekkel ás szâvekkel dçdoljuk ezt Neki.
[Branham Testvár kezdi dçdolni az Án Szeretem Åt_Szerk.]

Án szeretem Åt.

[Branham Testvár folytatja a dçdolàst Án Szeretem
Åt_Szerk.]

Ãh Istenènk, Atyànk, lágy irgalmas hozzànk, szegány
teremtmányekhez, Urunk. Eråsâts meg bennènket arra a
munkàra, amely elåttènk van. Segâts nekem, Ãh Istenem, segâts
nekem! Árzem, hogy valami itt van käzvetlenèl kint Atyàm.
Segâts nekem, Ãh Istenem, hogy tudjam az Igazsàgot. Àldd meg
ezeket az embereket kedves Istenem. Vezesd åket kárlek, Jázus
Neváben.

207 Most mialatt meghajtottuk fejènket, án megkárem itt a
pàsztort, Neville Testvárt, a mi dràga testvárènket, hogy lápjen
fel ide most ás mondja el amit akar, arrãl hogy^a
keresztságrål. Esetleg bejelenthetem ezt. Azt hiszem, hogy a
medence nyitva van. `
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