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Krisztus Az Ë Saját

Igéjében Van Kijelentve

` Hajtsuk meg a fejènket. Çr Jázus, a nagy Nyàj Pàsztora,
mi annyira adãsok vagyunk Neked, Urunk, hogy mi soha

nem tudnànk Neked fizetni azárt a szeretetárt, amelyet Te
kiäntättál száltáben hosszàban a szâvènkbe. Mi olyan
máltatlanoknak árezzèk magunkat, amint meghajtsuk fejènket
ás a Te jelenlátedben àllunk. Kárènk Táged, hogy tisztâts meg
bennènket minden hiànyossàgunktãl ás minden bæntål.
Imàdkozunk hogy Te eråsâtsd meg testènket ma. Sokan vannak
betegek ás szenvedåk, amint ez mutatkozik itt, a
zsebkendåkbål ás kárásekbål melyek telefonon ás
mindenhonnan árkeznek.
2 Ás mi hisszèk hogy most zàrjuk le ezt a vilàgtärtánelmet, ás
hamarosan az idå bele fog mosãdni az Äräkkávalãsàgba, ás mi
kászen akarunk lenni arra az ãràra. Ás ez az amiárt mi itt
ässzegyæltènk ma reggel, hogy felkászèljènk arra az idåre. Azt
mondtàk nekem hogy sok telefonässzekättetás van ma reggel a
nemzeten àt, tengerparttãl, tengerpartig. Ahovà a hangunk
eljut, legyen az a kiscsoport megàldva. Gyãgyâtsd meg a
betegeket käzättèk, ás imàdkozom hogy Te tisztâtsd meg
lelkèket minden gonosztãl. Ás segâts nekènk itt ma reggel, a
tabernacle-ben, hogy mi is álvezhessèk azt a nagy elåjogot.
3 Ás kárènk hogy Te szãlj hozzànk ma a Te ârott Igáden
keresztèl, ás jelentse ki nekènk a Szellem azokat a dolgokat
melyekre szèkságènk van, amint most ässzegyæltènk
orszàgszerte, árezve hogy mi egy kis náp vagyunk, de van egy
helyènk a megvàltottak käzätt, mert mi hittènk Jázus
Krisztusban. Add meg nekènk ezeket a dolgokat, Urunk.
4 Ás mikor lezàrjuk a szolgàlatot ás a mi kèlänbäzå
otthonainkba elmegyènk az egász orszàgon àt, azt
mondhassuk, mint azok Emmausbãl, “Avagy nem gerjedezett a
mi szâvènk mi bennènk amint Å beszált hozzànk az çton?”
5 Most, Atyànk, tudom hogy bàrmit amit án mondanák az
bizonyosan elágtelen lenne, a_a nagyszeræ Keresztányekkel az
egász orszàgon àt most akik veszik az adàst, nem lenne_nem
lenne megfelelå. Nem az lenne valami amit án mondhatnák ami
bàrmi jãt tehetne, mert mi mindnyàjan ugyanabban a
kategãriàban vagyunk. Mi emberek vagyunk, halandãk. De
hadd beszáljen a nagy Szent Szellem; ragadja meg Å az Igát ás
jelentse ki Änmagàt. Mi vàrunk Årà most, Jázus Neváben.
Àmen.

Foglaljatok helyet.
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6 Valahogy^meglepem magam. Mondtam a feleságemnek,
ha esetleg figyel most, lent Tucson-ban, hogy nem hiszem hogy
lesz szolgàlatom mikor visszatárek; ás mág ruhàt sem hoztam.
Ás azt mondtam a menyemnek, å kivasalta a kabàtomat, ás azt
mondtam, “A szãszák mägätt maradok, a^Nem tudjàk hogy
a nadràg ilyen a kabàt pedig olyan.” Ezek azok amiket otthon
szoktam viselni. De, Meda, kivasalta az ingemet, meg minden,
tehàt minden^Ne aggãdjatok; minden nagyszeræ.
7 Nos, van itt egy kárásènk, hogy van egy nagyon kedves
testvár^Ás azt hiszem, hogy_hogy Prescott, azt hiszem, be
van kapcsolãdva ma reggel, fent_fent Prescott-ban, Arizona-
ban. Mercier Testvárnå apja ápp çtban volt ide az
ässzejävetelre, çgy tudom, ás be kellett vinni a kãrhàzba
szâvrohammal, Coggins Testvár. Ás, szintán, Junior Jackson
Testvár, azt hiszem å rajta van lent a szomszádos ràdiãn, vagy
szomszádos telefonon lent Clarksville-ben vagy New
Albany-ban, ás az å apja kãrhàzban van, çgy tudom, sçlyos
ràkmætáttel a màjàn. Tehàt mi bizonyosan emlákezni akarunk
ràjuk imàinkban. Ás most vannak itt màsok is, de mi nem
akarjuk az idåt hçzni. Isten mindent tud rãluk, âgy
imàdkozzunk most ártèk.
8 Kedves Istenènk, amint a kedves, äreg ràncos kezæ ember,
Coggins Testvár, a harcmezå äreg veterànja,^ma reggel
kãrhàzban fekszik, valahol, szenvedve rohamtãl a szâváben.
Istenènk, a szegány äreg szâv sok bajon àtment. Imàdkozom,
Istenènk, hogy segâts neki. Add meg. Å mint^Å szereti az
áletet ahogy mi mindnyàjan szeretjèk, ás å álni akar. Çr
Istenènk, add meg. Mi a nemzeten àt imàdkozunk árte Jázus
Neváben, hogy Te gyãgyâtsd meg åt ás hozd ki. Mi hisszèk hogy
Te megteszed; å egyenesen az ässzejävetelre fog jänni.
9 Imàdkozunk Jackson Testvárárt, az å dràga papàja a halàl
käzeláben fekszik most, ás a vilàgra hozott egy olyan nagyszeræ
fiçt mint Junior. Án_án_án imàdkozom, kedves Istenènk,
hogy Te gyãgyâtsd meg åt. Tudom hogy ez lehetetlennek
làtszik. A medikusok, az orvosok, åk_åk nem tudjàk hogy mit
tegyenek ilyen esetben. De mi emlákszènk Hall Testvárre is,
amikor a legjobb orvosok itt azt mondtàk, Louisville-ben,
mondtàk, “Màr csak pàr ãràja van hàtra.” ràkkal a màjàban.
Ás å ma ál, ás az huszonät ávvel ezelått volt, a Te kegyelmed
kävetkeztáben. Igy án imàdkozom, hogy Te gyãgyâtsd meg
Jackson Testvárt ma, Urunk, hadd legyen a Te kegyelmed ás
irgalmad vele.
10 Ás mind ez a nagyhalom zsebkendå ás ruhadarabok ás
dolgok, melyek ide vannak helyezve kárásekkel; Te ismered
åket mind, Atyànk. Imàdkozom hogy mindannyiuknak add
meg a gyãgyulàst. Jázus Krisztus Neváben. Àmen.
11 Most elkezdjèk, ma reggel, nem gondolom hogy le fogok
jänni, elåszär is, az elmçlt Vasàrnap. Ás aztàn çjra, mikor
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bejelentettèk, lejättem. Neville Testvár akarta hogy beszáljek!
Ás aztàn mi bejelentettèk hogy ma lent leszènk, ás ez nem lett
käzälve az emberekkel kint az orszàgban. Ás most megvan
nekènk ez a telefonrendszer, ami nagyon, nagyon ragyogã. Az
emberek ott èlhetnek az otthonaikban vagy az å^
ässzegyælhetnek a helyeiken, gyèlekezeteikben, ás âgy tovàbb,
ás hallgathatjàk a szolgàlatot. Án nagyra becsèläm azt.
12 Most làtom itt fekèdni, sok kárásek voltak az elmçlt háten,
arra amit mondtam mçlt Vasàrnap az Èzenetben. Azt hiszem
elfelejtettem hogy milyen câmet adtam neki most. De mondtam
valamit az adãssàgotok kifizetásárål. Ás tudjàtok, nem szàmât
hogy mit mondasz, azt sokan fálreártik. Nem azárt mert åk^
åk nem akarjàk fálreárteni, de te csak egyszeræen fálreárted.

Ás most valaki mondta, “Vehetènk autãt?” Vagy, “Mit
kellene hogy tegyek^”

Nos, ez nem az amirål Jázus beszált, vagy a Biblia ott, amit
mondott, “Ne tartozzatok senkinek semmivel.” Ez az adãsàgok
halogatàsa, amit ki tudnàl fizetni. Fizesd ki åket. Az nem^Ez
az hogy ne tartozzàl senkinek semmivel. Nem azt jelenti^
Istenem, hiszen mi tartozunk lakbárrel, telefonszàmlàval,
mi^ás màs egyábbel. Mi_mi tartozunk azokkal a dolgokkal,
ás kifizetjèk åket. De, egy rági halogatott adãsàg amire
fizethettál volna, fizesd ki teljesen. Làtjàtok? Nos, ne jàrjatok
semmivel ami âgy rajtatok lãg.
13 Emlákszem egy idåre amikor beteg voltam, egyszer mikor
fiç voltam. Çgy jättem ki a kãrhàzbãl hogy tartoztam käzel
kátezer dollàrral. Ás volt itt egy gyãgyszertàr, Mr. Swaniger-á,
tartoztam neki çgy hàrom vagy nágyszàz dollàrral, a
gyãgyszerszàmlàval. Å mág csak nem is ismert engem. Ás az
ember^Odamentem hozzà. Nem ismertem åt. Ás å csak
felkèldte azt oda, valahogyan, soha nem tagadta meg hogy
elkèldje. Ás án azt mondtam, “Tartozom Ännek.” Ás azt
mondtam^Azt hiszem, Swaniger^Mr. Mason volt ott lent a
Court Sugàrçton ás Spring-en.

Ás azt mondtam, “Tartozom Ännek. Ás án_csak án mág
szärnyen gyenge vagyok, de megprãbàlok elmenni dolgozni.
Nos, ha nem tudok fizetni Ännek^” Ápp akkor lettem
Keresztány. Azt mondtam, “Az elså dolog, Mr. Mason, mint
Isten irànt valã kätelesságem, Neki tartozom a tizedemmel. Ki
akarom fizetni Neki a tizedemet, elåszär.” Ás azt mondtam,
“Aztàn a kävetkezå kätelesságem hogy kifizessem az
adãsàgomat.” Mondtam, “Apàm beteges, ás å^Ás nekènk^
Tâzen vagyunk gyermekek a csalàdban.” De azt mondtam,
“Án^Ha nem tudok täbbet fizetni mint huszonät centet a
szàmlàra, minden fizetásnapon; ha mág a huszonät centet sem
tudom kifizetni, akkor eljäväk ás megmondom azt Ännek. Meg
fogom Ännek mondani, hogy ‘án_án_án most nem tudom
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fizetni.’” Nos, az Isten segâtságe àltal, kifizettem minden fillárt.
Làtjàtok? De ez az amire án gondoltam, làtjàtok? Csak ne
mondja valaki^
14 Ãh, egyszer valamely Keresztány itt a gyèlekezetnál kiment
ás csinàltatott egy munkàt egy autãn itt, ás az ember lejätt^
Az ember azt mondta, “Ki fogom neked fizetni. Szombaton
kapok fizetást,” vagy valami ilyen. Ás soha nem fizette ki åt. Ás
hetek mçltak hetek utàn, ás soha nem fizette ki åt, soha egy
szãt nem mondott. Ás_ás az ember hozzàm jätt ás
megkárdezte, azt mondta^Làtjàtok, ez a gyèlekezet ellen
tèkräzådik. Ez Krisztus ellen tèkräzådik.

Ha nem tudsz neki fizetni, akkor menj ás mondd meg neki,
“Tartozom neked, ás fizetni fogok. Án Keresztány vagyok, de
án_án egyszeræen^most nem tudok, van^Tartozom ezzel.”
Ás, emlákezzetek, ez is Isten känyveiben van, tudjàtok, hogy ti
teszitek. Tehàt ez^

Án prãbàlom, a magam szàmàra, ás mindannyiunk szàmàra
egyètt, prãbàlunk kászen lenni, mert tudjuk hogy valamihez
käzeledènk, valamihez nagyon käzel ami tärtánni fog. Tehàt
mi kászen akarunk lenni. Mikor az Çr Eljävetele çgy
elkäzelâtett most, mi kászen akarunk lenni arra a nagy ãràra.
15 Most el akarunk kászèlni ás szãlunk most egy kis támàrãl
itt amit erre a reggelre vàlasztottam, az Çr segâtságe àltal. Ás
olyan räviden beszálènk amennyire csak tudunk, tekintettel az
emberek telefonkapcsolatàra. Remálem hogy mindnyàjatoknak
^az egász orszàgban, egy ragyogã reggeletek van mint
amilyen nekènk itt Indiana-ban. Kedves, hæväs, nagyszeræ
idåjàràs, ami van nekènk az eså ãta. Ás ez nagyon ragyogã.
16 Most akarok olvasni a Zsidãk Känyvábål, az l. rászbål, ás a
Szent Jànos Känyvábål, az l. rászbål. Zsidãk l:l-tål 3-ig ás
Szent Jànos 1:1, egy idázetre. Az án támàm ma reggel egy
tanulmànyozàs az Iràsokban. Most olvassuk a Zsidãk l:l-et.

Isten, aki kèlänbäzå idåkben^kèlänbäzå mãdon
beszált az elmçlt idåkben az atyàkhoz a prãfátàk àltal,

De ezekben az utolsã napokban beszált hozzànk az å
Fia àltal, akit å mindenek äräkäsává rendelt, aki àltal
å a vilàgot is alkotta.

Aki az å dicsåságánek a fányesságe, ás^az å
szemályánek a kifejezett hasonmàsa, ás mindeneket az
å hatalmànak szavàval tart fenn, amikor å änmaga
àltal megtisztâtott bennènket bæneinktål, leèlt a
Felságesnek jobb keze felål a  magassàgban;
Milyen csodàlatos olvasmàny! Most a Szent Jànos 1:1^

Kezdetben volt az Ige ás az Ige Istennál volt, ás az Ige
Isten volt.
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17 Nos, ás az án támàm ma reggel: Krisztus Az Å Sajàt
Igájáben Van Kijelentve. Nos, amiárt án arra a kävetkeztetásre
jutottam, hogy errål beszáljek, az azárt volt mert^Tudva
hogy amit mi mondunk azt nem csak azárt kell mondanunk
mert ässzegyæltènk hogy csak vaktàban beszáljènk valamirål,
hanem ez valami ami segâteni fog stabilizàlni a nápet, mert mi
veszályes, àrulã vizeken haladunk àt. Mi immàr azokon
vitorlàzunk. Ás náha án gyanâtom hogy ez veletek olyan mint
velem, hogy âgy náz ki, olyannyira, olyan rámes.
18 Áppen egy fiatal lelkásszel ás a feleságável beszálgettem, a
szobàban, csak egy pàr perccel ezelått. Ás mindketten idegesek
ápp çgy mint a vilàg täbbi rásze, mint a täbbi emberi lány a
fäldän. Azt mondtam, “Emlákezzetek, hogy Sàtàn ètni akar
rajtatok egyet.” Nem árdekel hogy ki vagy, Isten^Neki joga
van erre az egy ètásre. Mit vàlasztasz inkàbb, az ètást; hogy
vak legyál, vagy hogy âzèletigyulladàsban tolãszákben èlj, vagy
hogy ideges lágy? Làtjàtok? Neki van valahol egy hely ahol ètni
tud táged. Neki joga van arra a nyitott helyre. Nos, az a hely,
melyet fedezve kell tartanod àllandãan. Ás làtni ezt az ideges
kort, amelyben álènk!
19 Ás az elmçlt hetek szalagjai, azt hiszem, ki fogjàk jelenteni
nektek a nagy undorâtã dolgokat melyekrål egy napon beszálni
fogunk, amikor egy alkalmas helyet kaphatunk, azoknak az
utolsã csapàsoknak a megnyitàsàrãl, amelyek ki lesznek äntve
a fäldre, azok a Kelyhek, inkàbb, a Kelyhek kiäntáse, ás a Hát
Mennydärgás, ás azok az çtàlatos làtvànyok amelyek a fäldre
jännek. Az ember most, ás a nápek ma, olyan ideges àllapotban
vannak; az egász vilàg!
20 Ha olvastàtok a mçlthavi Reader’s Digest-et, akkor
làttàtok abban a támàt; Billy Graham-rãl, a nagy
evangálistàrãl szãl. Annyira elfàradt, hogy egyszeræen nem
tudta megtartani ässzejäveteleit, ás å_å elment a Mayo
klinikàra egy fizikai vizsgàlatra. Semmi bajt nem talàltak nàla,
csupàn hogy nem vágez elág munkàt. Ás elåârtàk neki, hogy
fusson; fizikai gyakorlatot. Mindennap egy márfäldet fut.

Ás azutàn a cikk tovàbbmegy ás azt mondja hogy a
tudomàny bebizonyâtotta, hogy ma a fiatalgyerekek, ezek a kis
fiçk ás lànyok, “elárik az å käzápkorç szintjèket hçsz áves
korban.” Ás huszonät ávesen, sokszor, sok esetben, a lànyoknàl
megszænik a havivárzás, huszonät ávesen.

Nem tudom hogy ti tudtàtok-e vagy nem, de egy pàr estável
ezelått amâg a Szent Szellem szãlt itt az ässzejävetelen, egy
kislàny itt èlt, ez volt pontosan ami a gyermek baja volt
amikor ki lett jelentve. Rànáztem màsodszor, çjra odanàztem,
ás làttam hogy mi volt a baj. Gondoltam, “Az nem lehet; a
gyerek tçl fiatal.” De az klimaxos volt, hçszáves kärèli,
huszonhàrom, valahogy çgy. Làtjàtok?
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21 Az án anyàm ás a ti anyàtok ezt a kort negyvenät, ätven
ávesen árte el. A feleságem ezt a kort harmincät ávesen árte el.
Most pedig ez lent van hçsznàl. Az egász emberi faj romlott.
Nos, ha testènk fizikai lánye âgy leromlik a hibrid átelek
fogyasztàsàtãl, a feszèltságektål, melyek elbomlasztottàk,
akkor ezek nem bomlasztjàk el az agysejteket is? Ezutàn
làthatjuk ahogy az asszonyok kimehetnek az utcàra,
meztelenèl. Làthatjuk ahogy åk szàguldanak az_az utcàkon
szàzhçsz màrfäldes ãrànkánti sebessággel, ás mindezek a
dolgok. Odajutottunk ahol az egász nemzet, az egász vilàg, nem
csak ez a nemzet, hanem mindenhol, ártelmileg leromlott.
22 Ás aztàn mikor azokat kinyitjuk, ha az Çr çgy akarja, azon
a Hát Kelyhen ás megmutatjuk azokat az çtàlatos dolgokat. Az
emberek olyan tábolyultak lesznek, egy idå utàn, amâg azt
fogjàk kápzelni hogy hegynagysàgç hangyàkat làtnak. Lesz
asszonyok kânzàsa; sàskàk jännek a fäldre, hosszçhajjal, hogy
gyätärják azokat az asszonyokat akik az å hajukat levàgtàk;
olyan hajjal mint az asszonyok, lelãgva; ás hosszç fogakkal,
mint az oroszlàn; farkukban fullànkkal, mint a skorpiã, ás_ás
âgy tovàbb, hogy kânozzàk az embereket a fäldän. De akkor
màr tçl káså lesz hogy bàrmit tegyenek ellene. Tedd jãvà most.
Gyätrådás!
23 Ás a mçlt Vasàrnap amikor belementènk azokba a
ciklusokba, ahogy az ät árzákszerv a kèlså tartomànyban.
Azok a bemenetek, ät árzákszerv a testhez. Csak egy mãdja van
annak, hogy belejuss a testbe, ás ez az ät árzákszerven àt van:
làtàs, âzlelás, árzás, szaglàs ás hallàs. Nincs màs mãdja hogy
kapcsolatba lápjènk a_a testtel.
24 Az emberben belèl van a szellemnek nevezett ember, ás
neki is van ät árzákszerve: gondolni, gondolat^ás gondolat,
ás szeretet, ás lelkiismeret, ás âgy tovàbb. Rendben.
25 Nos, te nem tudsz a testeddel gondolkodni. Az elmáddel
gondolkodol. Ás abban van ahol tçl sokan, Keresztányek, csak
megàllnak. Ás åk lehetnek, ápp çgy mint bçza a mezån ás
dudva a mezån, åk fel lehetnek kenve ugyanazzal a Szent
Szellemmel amellyel a valãdi hâvå is fel van kenve.

De lent ennek a belså rászáben, a kävetkezå tartomànyban,
a harmadik tartomànyban van a lálek; ás az elåre el van
rendelve Isten àltal. Ott van ahol a valãdi mag-csâra fekszik,
ott bent.
26 Ás, emlákezzetek, ha án veszek egy konkolyt ás felvàgom,
beleoltom egy bçzànak a_a szâvát ás odateszem, eltemetem,
akkor az bçzàt fog teremni a konkolybãl; nem szàmât hogy
milyen a kèlså, ás mik az árzásek.
27 Ma, mikor annyi a zærzavar a Szent Szellem bizonyâtákàrãl,
ás âgy tovàbb. Sàtàn mindenfajta ajàndákot tud utànozni ami
Istennek van, de azt az Igát nem tudja hozni, Szãrãl Szãra. Az az
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ahol å kudarcot vallott az Áden kertjáben. Az az ahol å mindig
kudarcot vallott. Az az ahol åk, a szalag a “hamis felkentekrål,”
vagy a felkentekrål; åk fel lehetnek kenve a Szellemmel,
beszálhetnek nyelveken, tàncolhatnak, kiabàlhatnak,
prádikàljàk az Evangáliumot, ás mágis egy ärdäg.

Ez a belså! Most emlákezzetek, Jázus mondta, “Mindenki
akit az Atya Nekem adott Hozzàm fog jänni. Senki nem jähet
ha az Án Atyàm elåbb nem vonja.”

Nos, mi àtvettèk a leckát, hogy megmutassuk, hogy a^Te
benne voltàl a te èk_èk_èk nagyapàdban, egász vágig vissza,
fizikailag mondva. Akkor, az az ami te vagy a fizikai lányben,
termászetben. Valamikor egy gyermek fog szèletni egy
csalàdban, väräshajç. Ez meglepi az apàt, mert senki nincs akit
ismer a csalàdjàbãl, väräshajç, vagy az anyàábãl sem. De ha
visszamász egászen täbb generàciãig, akkor rà fogsz jänni,
hogy valaki väräshajç volt. Az a mag tovàbb äräklådik, ás te
jässz valakinek a termászetável a mçltbãl.

Amint a Zsidãk a 7. rászben mondja, hogy, “Melkisádek,
Àbrahàm tizedet fizetett Neki amikor visszatárt a kiràlyok
lemászàrolàsàrãl. Ás Lávi, aki tizedet vett, tizedet fizetett,”
mert å Melkisádek^vagy, “Àbrahàm àgyákàban volt,”
inkàbb, amikor å Melkisádekkel talàlkozott.
28 Nos ugyanaz a dolog itt. Ha te Isten fia vagy, ás ha án Isten
fia vagyok, vagy Isten lànya, akkor mi Istenben voltunk a
kezdetben. Ás mikor Jázus az Ige teljesságe lett, akkor mi
Åbenne voltunk, csâra formàjàban. Amikor Å meg lett feszâtve,
akkor mi voltunk megfeszâtve az Å testáben. Amikor Å
feltàmadt a halàlbãl, mi feltàmadtunk Åvele. Ás most, miãta
mi ezt felismertèk, “most egyètt èlènk Åvele, Mennyei
helyeken Krisztus Jázusban.” Làtjàtok? Mert Å^Mi, ha Isten
fiai ás lànyai vagyunk, mi Isten gyermekei vagyunk, akkor mi
Isten tulajdonsàga vagyunk. Akkor mi^nekènk Äräkkávalã
Áletènk van. Ás Isten az egyetlen Äräkkávalã Álet ami van.
Akkor, mi Benne voltunk a kezdettål. Ás mikor Jázus az az
egász Ige lett, akkor mi az Å rásze voltunk akkor. Àmen! Ime.
Mikor ez ott van bent, akkor nincs ärdäg, nincs hatalom, sem
semmi, ami valaha elmozdâthatja. Ez a lálek kätåoszlopa.
29 Te fel lehetsz kenve itt, ebben a szellemben, ás
kâvànsàgban, ás teheted mindezeket a dolgokat. De amikor
ehhez az Igáhez valã kätåoszlophoz jän, akkor te soha nem
mozdulsz el onnan. Az ragaszkodni fog szilàrdan, ás igazàn
ahhoz az Igáhez, ahogy csak tud. Ezen kâvèl, fèggetlen attãl,
hogy te mit csinàlsz, mág mindig el vagy veszve.
30 A Laodiceai Gyèlekezeti Kor, “meztelen, vak,
nyomorçsàgos; ás mág csak nem is tudja.” Làtjàtok, az kint^
Ez a felkent, felkenve a valãdi Szellemmel. Làtjàtok, a Szent
Szellem leszàllhat egy emberre, az å szellemábe. De az å lelke,
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az å csâràja; a csâra az Ige. Làtjàtok? Ás hogyan^Engem nem
árdekel, hogy mennyire tudsz prádikàlni, milyen jãl teszed ezt,
ás hogy mennyire szeretsz; ezek a bemenetek egyike a
szellembe. A testeddel nem tudsz szeretni; a szellemeddel
szeretsz. Ez a bemenetek egyike. Ás te szerethetsz, ás mág
Istent is szeretheted, ás mág nem vagy rendben. Kiæzhetsz
ärdägäket, ás prádikàlhatsz, ás teheted ezeket a dolgokat; ás
mág nem vagy rendben. Jázus mondta âgy, azt mondta, sokan
fognak jänni azon a napon. Az az Ige eldänti!

Kezdetben volt az Ige, ás az Ige Istennál volt, ás az
Ige Isten volt.

Ás az Ige testtá lett, ás käztènk lakozott,^
31 Figyeljátek meg, a Bibliànak errål a tàrgyàrãl fogok
beszálni, arrãl, hogy Krisztus Az Å Sajàt Igájáben Van
Kijelentve. Ahol án ezt a kävetkeztetást levontam, az az án
szobàmban volt.

Valamelyik kedves szemály, itt èlhet ma reggel^Van a
dolgozãszobàmban egy káp a falon, ás ez egy káp Hofmann-tãl,
a Krisztus Feje, câmmel, az Èdvässágben bemutatva. Ás ápp
ahol odaárnál, amikor szèkságed van egy rász hajra, åk egy
kicsit eråsebben rànyomtàk a ceruzàt amikor annàl a rásznál
jàrtak. Ott, Å ott van, èlve az Å Igájáben, ápp abbãl náz ki;
Krisztus az Èdvässágben. Valaki, bàrki is volt, án käszänäm
ezt neked.

Ás valaki elhozta nekem azt a kápet, ás betette ott a
dolgozãszobàmba, Illásrål mikor felmegy a tæzszekáren. Mi
nagyra ártákeljèk ezeket a dolgokat. Sokszor, nagy tämegek, ás
nekem egyszeræen nincs esályem szãlni ás elmondani ezeket a
dolgokat, de làtom ezt, testvár, testvárnå. Án_án tudom ezt, ás
Isten tudja ezt.
32 Most án beszálni fogok errål a támàrãl: Krisztus Az Å Sajàt
Igájáben Van Kijelentve. Ahogy, az Èdvässágben, ott àll
Krisztusnak a kápe, mintegy, álesen kirajzolãdik. Ez az ahol án
erre a támàra gondoltam. Nos, Krisztus ás az Ige ugyanaz.
Làtjàtok?
33 Åk azt mondjàk, “Hogyan lett a Biblia^?” Az emberek
mondjàk. Nem rág egy emberrel utaztam. Azt mondta,
“Gondold meg. Mi itt ezen a fäldän, ahogy mi vagyunk, ás mi
csak annyit tudunk, vagy csak annyit tudunk mondani, hogy
mi valamilyen Zsidã mese àltal vagyunk megmentve amit
Bibliànak hâvnak.”
34 Azt mondtam, “Uram, án nem tudom hogyan mondja azt,
de án nem hiszem hogy az egy Zsidã mese,” mondtam.

Å azt mondta, “Nos, än imàdkozik, mihez imàdkozik? Án
kártem âgy_ás_âgy ás bizonyos dolgokat; nem kaptam meg
åket.”
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35 Azt mondtam, “Rosszul imàdkozik. Soha nem kellene çgy
imàdkoznunk, hogy megvàltoztassuk Isten gondolatàt; çgy
kellene imàdkoznunk, hogy a mi gondolatunk vàltozzon meg.
Isten gondolatànak nincs szèkságe vàltozàsra. Làtjàtok?
Làtjàtok, az rendben van.” Mondtam, “Nem amiárt maga
imàdkozott^”

Ismerek egy fiatal Katolikus fiçt, egyszer, neki volt egy
imakänyve, imàkat mondani, ás az å anyjàárt hogy áljen. Ás az
anya meghalt, ás a fiç bedobta az imakänyvet a tæzbe. Nos,
làtjàtok, nekem az imakänyv nem szàmât; de, valahogyan,
làtjàtok, rosszul foglaltok àllàst. Ti prãbàljàtok Istennek
megmondani, hogy mit tegyen.

Az imànak ilyennek kellene lenni, “Uram, vàltoztass meg
engem hogy igazodjak a Te Igádhez.” Nem, “Vàltozz,” nem,
“hadd vàltoztassam meg a Te gondolatodat. Hanem Te
vàltoztasd meg az án gondolatomat.” Làtjàtok? “Te vàltoztasd
meg az án gondolatomat a Te akaratodhoz. Ás a Te akaratod itt
van megârva a Känyvben. Ás, Uram, ne_ne engedj elmenni
addig amâg Te az án_án ártelmemet olyannà nem tetted mint a
Te ártelmed. Ás azutàn mikor az án ártelmem olyannà lett mint
a Te ártelmed, akkor án hinni fogok minden Szãt amit Te ârtàl.
Ás Te azt mondtad, abban, hogy Te ‘mindent a javukra fogsz
fordâtani’ azoknak, akik szeretnek Táged. Ás án szeretlek
Táged, Uram. Minden a javamra munkàl.”
36 Ezen a háten lent voltam a vidáken, náhàny nagyon kedves
baràtaimhàl. Megkárdeztem egyikèket az asztalnàl, tegnap,
amikor ettènk. Mi mindig kärben èlènk ás van egy kis^mint
egy kis tanulmàny a Bibliàbãl. Szeretetrål beszáltènk.

Ás volt ott egy bizonyos szemály, aki azt mondta nekem,
“Án hiszem, hogy te egy antikrisztus vagy.”
37 Azt mondtam, “Ha az tetszene az án Uramnak, akkor ez az
ami án lenni akarok. Án az akarok lenni amit Å akar hogy
legyek. Án szeretem Åt. Ás ha Å engem a pokolba vetne, án
mág szeretni fogom Åt, ha án ugyanazzal a szellemmel megyek
ami most van nekem.” Å valahogy furcsàn názett ràm.

Nágyet vagy ätät làttam ott käzèlèk, fiatalemberek; fiatal
feleságek, nagyszeræ asszonyok. Tudtam hogy a fiçk mennyire
szeretták a feleságeiket, âgy azt mondtam nekik, mondtam, “Itt
van a mãdja hogy megvizsgàljàtok. Ha a feleságetek, mielått
meghàzasodtatok^Most, menjetek vissza, mondjuk ti^ez a
hàzas álet, àlmodtàl hogy hàzas vagy; valãjàban nem voltàl
hàzas, de te azt àlmodtad hogy az vagy. Ás felábredtál, ás
elmentál ás elmondtad a baràtnådnek, ás mondtad, ‘Tudod, azt
àlmodtam hogy meghàzasodtunk, ás gyermekeink voltak.
Boldogan áltènk, ás_ás vàrtunk az Çr Eljäveteláre, meg
minden.’ Ás ezutàn ez a làny azt mondanà neked, ‘Tudod, án
egy màsik fárfit jobban szeretek mint táged. Án boldogabb
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tudnák lenni a màsikkal.’ Tudnàd, a te szâvedbål, elág jãl
szeretni hogy azt mondd, ‘Isten àldàsa nyugodjon rajtad,
kedvesem. Menj el azzal a màsik emberrel’?”

Nos, most vizsgàljàtok meg azt, mindannyian fárfiak vagy
ti asszonyok. Làtjàtok? Nos, ha a szeretetetek helyes, akkor azt
megtennátek, mert titeket az å jãláte árdekel. Mi van, ha tudod
hogy tiád lehet, vele álhetsz, te^Å a te feleságed; az lesz. Å
hozzàdmegy, de nem lesz boldog. Boldogabb lenne^Ás akkor,
ha te szereted åt, akkor azt akarod hogy å legyen boldog.

Azárt, akàrmi is az Isten akarata, legyen meg az Isten
akarata, akàr ärèläk neki akàr nem. Çgy akarok álni, hogy Å
elágedett legyen azzal amit teszek. Azárt vizsgàljàtok meg a
ti_ti cáljaitokat ás indâtákaitokat ennál; ás tudjàtok hogy
szeretitek-e Istent vagy sem.

Mi lenne ha Å azt mondanà, “Szolgàlsz Nekem akkor is ha
eldoblak?”

“Szeretlek, akkor is.”

38 Azárt, ha a gyèlekezetek làtnàk azt ás ilyen mãdon tudnàk
ezt hinni, akkor nem prãbàlnàk elszedni a labdàt a màsik
embertål amikor å fut azzal. Inkàbb vádnák azt. Làtjàtok?
Mikor, az indâták ás cál valãdi igaz, akkor az egyik nem
prãbàlnà meg ezt mondani, “Há, ez nekem is meg van! Án, ez
án vagyok ez.” Làtjàtok, Isten nem tudja hasznàlni az ilyen
embert. Olyan sok utànzàs käveti, ás az Sàtàn. Ás az emberek
nem tudjàk felismerni azt. Megprãbàljàk elvenni a labdàt
valakitål akinek oda lett adva. Hadd Isten emeljen fel egy
bizonyos szolgàlatot ás figyeljátek hogy hànyan mennek ellene.
Làtjàtok? Làtjàtok?

39 Nos, valãdi szeretet Isten irànt, “Nem szàmât hogy melyik
rász vagyok, Uram, ha csak egy szãt mondhatok Árte,
segâteni-oltalmazni Azt, hadd tegyem.” Làtjàtok?

Ugyanaz a dolog lenne a feleságeddel kapcsolatban. Ha
valãban szereted åt, làtjàtok, akkor az nem egy_nem egy fileo
szeretet; az egy Agapá szeretet, valãdi szeretet. Álhet valaki
màssal boldogabban; de nem vagy hàzas, persze, nem teheted.

40 Ás, mellesleg, emberek akik hallgatjàk ezeket a szalagokat.
Náhànyan, olyan sokan ârnak, ás mondjàk, “Nos, a Hàzassàg ás
Elvàlàs-ban te ezt mondtad ás azt mondtad.” Olyan sokszor
mondtam màr; ezek a szalagok mennek csak^Án a
gyèlekezetemhez szãlok, testvár. Azárt nem vagyok felelås amit
Isten neked pàsztorolni ad; án azárt vagyok felelås hogy milyen
Tàplàlákkal tàplàlom ezeket az embereket. Ez csak ennek a
tabernacle-nak szãl. Làtjàtok? Most, ha az emberek hallgatni
akarjàk a szalagokat, az az å dolguk. De án azokhoz beszálek,
akiket Isten adott nekem. Az å bæneik lettek elengedve.
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Valaki ârt, ás azt mondta, “Nos, án ezt tettem azt tettem. Te
azt mondtad hogy a bæneink^” Án_án nem mondtam azt.

Azt mondtam, “Názzetek utàna; ez csak az ittlávå emberek
szàmàra van, itt a tabernacle-ban, a sajàt nyàjamnak.” Nos, ha
az emberek ott kint keresztezni akarnak tàplàlákot ás anyagot,
ti_ti vegyátek a kijelentást Istentål ás tegyátek azt amit Isten
mond nektek. Án ugyanazt a dolgot teszem. De ezek az
Èzenetek ennek a gyèlekezetnek vannak.
41 Figyeljátek meg most, visszatárènk, nekènk kell hogy
legyen valami màs amihez ragaszkodnunk kell. Valami kell
hogy kätåoszlop legyen, màs szavakkal, ez egy vágså. Ás
mindenkinek muszàly hogy legyen egy vágså vagy egy abszolçt.
Prádikàltam errål egyszer, ávekkel ezelått, egy abszolçtrãl, egy
helyrãl ami az utolsã szã.
42 Mint a däntåbârã egy labdajàtákban, ha å azt mondja hogy
talàlt, akkor az pont çgy van. Nem szàmât hogy te mikánt
làttad, a däntåbârã azt mondta hogy talàlt. Te azt mondtad,
“Án_án_án^Az nem talàlt. Elment^Án làttam a^” Nem
szàmât mi az, mikor å azt mondta, “talàlt,” akkor çgy van, ez
eldäntätte, hogy mi. Å, å a vágså.
43 Ás a käzlekedási làmpa is egy vágså, ha azt mondja,
“menj.” Te azt mondod, “Hàt, án, án sietek, nekem^” Nem,
nem. Az azt mondja, “Maradj nyugodtan, amâg a màsik
elmegy.” Làtjàtok? Ez a vágså.
44 Nos, kell hogy legyen egy vágså mindenhez amit teszel.
Kellett hogy legyen egy vágså amikor te a feleságedet
vàlasztottad. Kellett hogy legyen egy asszony akit neked
vàlasztanod kellett.
45 Nos, kell hogy legyen egy idå ahol, mikor te egy autãt
akarsz vàsàrolni, milyen fajta vágsåt teszel. Ford lesz, Chevy,
Plymouth, kèlfäldi autã, bàrmi, de kell hogy legyen neked egy
vágså.

Ás âgy van ez a Keresztány álettel. Kell hogy legyen egy
vágså.
46 Nos, ha egy ember azt mondta, odament egy màsikhoz ás
azt mondta^hallottam valakit mondani, “Hàt, neked meg
kellene keresztelkedned,” ás ez a tàrs soha^Talàn, az å,
valamilyen gyèlekezete amely nem keresztelt, csak locsoltak.
Azt hiszem, mondjuk páldàul, a Metodistàk, án çgy tudom,
hogy kárásre åk is keresztelnek. Vagy talàn^

Egy Katolikus, án azt hiszem hogy åk csak locsolnak. Igy
aztàn ha_ha egy ember hallott valamit a “vâzbe valã
bemerâtásrål,” nos, å nem ártette azt; å Katolikuskánt lett
felnevelve. Tehàt å odamegy a paphoz, ás azt mondja, “Atyàm,
án çgy ártettem hogy nekènk bemerâtássel kellene
megkeresztelkednènk. Mit mond arrãl a mi egyhàzunk?”
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47 “Hàt, azt mondja, hogy_hogy bennènket locsolni kell.”
Ha a az egyhàz az å vágsåje, akkor azzal a dolog le van zàrva.
Minden vitànak váge; az egyhàz âgy mondta, ás ez minden.

48 Mi lenne, ha^ha egy Baptista testvár hallana bennènket
mondani, hogy mi hiszènk a “bemerâtás” àltal valã
keresztelásben? Å azt mondanà, “Án hiszem azt.”

“Ás a ‘Jázus Krisztus’ Neváben.”

Most, ez_ez a gyèlekezetnek ez a tagja visszamegy a
pàsztorhoz ás azt mondja, “Pàsztor, hallottam egy tàrs azt
mondta nekem hogy nekènk bemerâtás àltal kell
megkeresztelkednènk, az rendben, de a ‘Jázus Krisztus’
Neváben.”

49 “Hàt,” mondanà å, “most, názzèk meg. Hàt, a känyv itt azt
mondja, hogy nekènk az ‘Atya, Fiç, Szent Szellem’
hasznàlatàval kell megkeresztelkedni.” Ha az a gyèlekezet a
vágså, akkor azzal el van intázve. Åt nem árdekli hogy bàrki
màs mit mond; ez az å vágsåje.

50 Nos, minden felekezet egy vágså az å hâvåinek.

De, nekem, ás azoknak akiket remálem hogy Krisztushoz
vezetek, ás Krisztus àltal, a Biblia a mi vágsånk. Nem szàmât
hogy^Mert, Isten mondta, “Legyen minden ember szava egy
hazugsàg, ás az Enyám Igaz.” Ás án hiszem hogy a Biblia Isten
vágsåje. Nem szàmât hogy bàrki màs mit mond; Az a vágså.

A Biblia az nem rendszereknek egy känyve. Nem, uram. Az
nem rendszereknek a känyve, sem nem erkälcsi tärványkänyv.
A Biblia nem rendszereknek a känyve, olyan sok rendszernek
känyve, ás âgy tovàbb. Nem, uram. Ez nem erkälcsäk känyve.
Nem, uram. Nem az. Ás nem is tärtánelmi känyv,
ässzesságáben. Vagy, nem is egy teolãgiai känyv. Mert, Ez
Jázus Krisztus kinyilatkoztatàsa.

Nos ha olvasni szeretnátek azt, ti akiknek van papârotok,
jegyezzátek le, az a Jelenásek 1:1-tål 3-ig, amint, a Biblia az
“Jázus Krisztusnak a Kinyilatkoztatàsa.”

51 Olvassuk csak el ezt amâg van idånk. Azt hiszem az án^
nem tçl sok jegyzetem van itt amibål beszáljek. Ha az Çr el
nem jän, nos, mi megprãbàlunk venni belålèk.

Jázus Krisztusnak a Kinyilatoztatàsa, melyet Isten
adott neki, hogy megmutassa az å szolgàinak a
dolgokat, melyeknek rävidesen be kell teljesednièk; ás
å elkèldte ás jelezte azt az å angyala àltal az å
szolgàjànak, Jànosnak:

Aki bizonysàgot tett az Isten âgájárål, ás^ a Jázus
Krisztus bizonysàgàrãl, ás minden dolgokrãl, amiket
làtott.
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Àldott az, aki olvassa, ás azok akik halljàk ennek a
prãfáciànak a szavàt, ás megtartjàk a dolgokat,
amelyek ebben ârva vannak: mert az idå käzel van.

52 Tehàt, a Biblia Jázus Krisztus teljes kinyilatkoztatàsa. Ás
Azt prãfátàk ârtàk. Zsidãk 1:1, a^ “Isten, Aki kèlänbäzå
idåkben beszált az atyàkhoz a prãfátàk àltal, ezekben az utolsã
napokban beszál hozzànk az Å Fiàn, Jázus Krisztuson
keresztèl,” aki a prãfátàk volt, mindegyikèk, ässzerakva. Jázus
volt Malakiàs; Jázus volt Jeremiàs, Ásaiàs, Illás. Minden amik
åk voltak, az Åbenne volt. Ás mindaz ami te vagy, ás án
vagyok, az Åbenne van; Igák, az Ige tançi.

Tehàt Ez nem egy rendszerek känyve, nem erkälcsi etikàk
szabàlyzata, sem tärtánelmi känyv, vagy nem teolãgiai känyv.
Ez nem az. Hanem Ez Jázus Krisztusnak a kinyilatkoztatàsa,
Maga Isten kijelentve, Igábål testbe. Ez az ami Az. A Biblia az
Ige, ás Isten a test, Isten a^helyesebben Isten az Ige, ás Jázus a
test. Ez a kijelentás, hogy Isten (az Ige) mikánt lett
szemmellàthatã emberi testben, ás nekènk kijelentve. Ás ez
az amiárt Å Isten Fiàvà vàlik; Å Istennek egy rásze. Ártitek?
Nos, Å nem^A test Istennek rásze, olyannyira hogy az egy Fiç.

53 Egy Fiç, amint a Katolikusok kifejezik, “Äräkkávalã Fiç,”
ás a gyèlekezetek ässzes täbbi rásze; ennek a szãnak mág
ártelme sincs. Làtjàtok? Nem lehet Äräkkávalã, ás aztàn egy
Fiç, ‘mert egy Fiç az valami, ami “nemzetetett.” Ás az
Äräkkávalã szã, Å nem lehet Äräk^Å lehet egy Fiç, de Å nem
lehet egy Äräkkávalã Fiç. Nem, uram. Nem lehet egy
Äräkkávalã Fiç.

54 Nos, de Å a Fiç, olyannyira, hogy minden Szã amely
Jeremiàsban, Mãzesben volt, ás mind azok Szavak, amint Å
mondta, “Åk Rãlam beszálnek.” Az Ige ässzes igaz Isteni
kijelentáse bele lett foglalva egy emberi testben, ás Isten hçst
tett Az kärá. Ez az oka hogy Å “Fiçnak,” hâvattatott, ez az oka
hogy Å “Atyàra” hivatkozik. Nos, ez ápp ilyen egyszeræ, ha
csupàn engeditek hogy Isten beleäntse az ártelmetekbe.
Làtjàtok? Isten kijelentve egy hçstestben, figyeljátek meg,
testbål kijelentve^illetve Igábål testbe kijelentve. Ez a Szent
Janos 1:14, “Ás az Ige testtá lett, ás käzättènk lakozott.”

55 Most figyeljátek meg ezt a Bibliàt. Náhànyan azt mondtàk,
“Ãh, hàt, Az ezt tette, Az meg azt tette.” De hadd mondjak
nektek valamit, csak hadd^

Menjènk a Biblia tärtánetábe, csak egy percre, názzèk hogy
Az honnan jätt. Negyven kèlänbäzå ârã ârta. Negyven ember
ârta a Bibliàt, ezerhatszàz áv idåszakàban, ás kèlänbäzå
idåkben, megjävendälve a legfontosabb esemányeket amelyek
valaha is a vilàgtärtánelemben tärtántek, ás, sok esetben,
szàzávekkel elåbb mint ahogy megtärtánt. Ás nincs egy hiba
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sem az ässzes hatvanhat Känyvben. Oh, nekem! Senki szerzå
csak Maga Isten tudott ilyen pontos lenni. Egy Szã nem mond
ellent a màsiknak.

Emlákezzetek, ezerhatszàz ávre egymàstãl lett ârva a
Biblia, Mãzestål a_a Jànos_halàlàig a szigeten, a Pàtmosz
Szigetán. Ezerhatszàz áv, ás negyven kèlänbäzå szerzå àltal; az
egyik mág csak nem is ismerte a màsikat, ás egyàltalàn nem
volt nekik çgy Ez mint “az Ige.” Náhànyuk mág csak nem is
làtta “az Igát.” De mikor ârtàk Azt, ás çgy ismerták åket hogy
prãfátàkat, akkor, mikor ässzeraktàk az å prãfáciàikat, azok
mindegyike ässzeilleszkedett a màsikkal.

56 Názzetek Páterre, aki bejelentette Pènkäsd Napjàn,
“Tárjetek meg, mindnyàjan, ás keresztelkedjetek meg a Jázus
Krisztus Neváben a ti bæneitek bocsànatàra.”

Pàl sohasem hallott Arrãl semmit. Å lement Aràbiàba
hàrom ávre, hogy tanulmànyozza az Ã Szävetságet, hogy làssa
Ki volt az a Tæzoszlop aki beszált hozzà az çton, ezt mondva,
“Saul, miárt èldäzäl Engem?” Hogyan lehetett å helytelen? A
gyèlekezettel mág csak nem is tanàcskozott.

Ás tizennágy ávvel kásåbb, amikor talàlkozott Páterrel, åk
ugyanazt a dolgot prádikàltàk, Szãrãl szãra. Az a mi Bibliànk.
Màs emberek szavai valljanak kudarcot. De Ehhez, senki nem
tehet Hozzà. Te nem adsz täbbet a Bibliàhoz. Nem, uram. Ez a
teljes Kijelentás. Az minden.

57 Mint a Hát Pecsát. “A Hát Pecsát,” valaki mindig azt
mondta nekem, “most te fogsz^Az Çr szãlni fog hozzàd,
Branham Testvár, amikor ezek a Pecsátek ki lesznek jelentve,
ás el fogja mondani nekènk hogy mikánt kerèljènk käzelebb
Istenhez, ás hogyan tegyèk.”

58 Azt mondtam, “Nem, uram, az nem lehet. Mert, a Biblia, ás
Azon a Hát Pecsát elrelytette a hát titkot. Az màr meg lett ârva,
de nem ártetták hogy mi volt Az. ”

Figyeljátek hogy mikánt forgattàk azt, hogy a “Jázus”
Neváben keresztelni; làtjàtok, az nem az volt. Az “Çr Jázus
Krisztus” Neve! Názzátek mind azokat a dolgokat, hogy
mikánt voltak. Mert, sok Jázus van; van náhàny baràtom itt a
fäldän akiknek “Jázus” a nevèk, lelkász baràtok. Az nem az.
Ez a mi “Çr Jázus Krisztusunk.”

Istenen kâvèl egy szerzå sem lehetett olyan pontos. Most
názzèk csak meg hogy ez a Biblia mikánt lett ârva.

59 Most, mondjuk páldàul, a^Mi lenne ha most vennánk
hatvanhat orvosi känyvet amelyik a testtel foglalkozik, ás
negyven kèlänbäzå orvosi iskola ârta, egy szàztizenhat^
illetve ezerhatszàz áv tàvlatàban? Kâvàncsi lennák hogy milyen
folyamatossàgra jutnànk?
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Amikor, George Washington, a mi elnäkènk, çgy kátszàz
ávvel ezelått, tèdågyulladàs miatt, kihçztàk a làbçjjkärmát, ás
fál liter várt elfolyatak. Mi lenne ha mi vennánk^

60 Menjènk egy kicsit tovàbb, náhàny dolgon melyek ma çgy
vonzanak bennènket, ás ez a tudomàny. Mi lenne ha vennánk
negyven kèlänbäzå tudomànyt, ezerhatszàz ávbål, ás
megnáznánk hogy mire lyukadnànk ki? Egy francia tudãs,
hàromszàz ávvel ezelått, bebizonyâtotta tudomànyosan, egy
golyã gärdâtáse àltal, hogy ha a harminc márfäld ãrànkánti
szärnyæ sebesságet tçllápik, akkor a tàrgy elhagyja a fäldet, ás
leesik. Gondoljàtok hogy a tudomàny valaha is visszautalna
arra? Van azzal most valamilyen folytonossàg, amikor az çton
hajtanak, itt az utcàn, ãrànkánt szàzätven márfäddel?
Làtjàtok? De å tudomànyosan bebizonyâtotta, a golyã nyomàsa
àltal amely a fäldän gärdèl, ãrànkánt harminc márfäldes
sebesságnál, hogy, bàrmely tàrgy felemelkedne a fäldrål ás
leesne a vilàgærbe. Nem, ehhez nincs folyamatossàg.

61 De a Bibliàban egyetlen szã sem mond ellent egymàsnak.
Egy prãfáta nem mondott valaha is ellene a màsiknak. Åk,
mindnyàjan, täkáletesek voltak. Ás mikor az egyik bejätt ás
prãfátàlt, ás a valãdi prãfáta felemelkedett ás leszidta åt, akkor
az megnyilvànult. Làtjàtok? Làtjàtok? Tehàt a Biblia az Isten
Igáje, minden igaz hâvånek.

62 Nos, nem kapnàtok pontossàgot abban amiben az orvosok
megegyeznánek. Mág most sem kaphattok pontossàgot. Nem
kaphattok pontossàgot a tudomànyban most.

Nos, tudjàtok, valamikor ezelått, azt mondtàk nekènk,
hogy a^hogy, “Amikor a Biblia mondta, hogy ‘làtott nágy
Angyalt àllni a fäld nágy szegletán,’ hogy az nem lehetett. A
fäld kerek.” De a Biblia “nágy szegletet” mondott. Nos, most
làttàtok, kát háttel ezelått, vagy hàrom háttel ezelått, màhoz,
az çjsàgok hoztàk ezt a cikket, åk ràjättek, hogy a vilàg
nágyszägletes. Hànyan làttàtok ezt? Nos, biztos. Làtjàtok? Án
lemàsoltam az egászet, csak vàrva valakire hogy valamit
mondjon.

63 Ás egy napon, rà fognak jänni, hogy nem làtnak szàzätven
milliã fányávet sem. Egy kärben mozognak. Pontosan çgy.

Ràfogtok jänni, egy napon, hogy mikor a Mennybe mentek,
akkor nem valahovà màshovà repèltäk el. Akkor is mág itt
vagytok, csupàn egy màsik dimenziãban, amely gyorsabb mint
ez.

Käzvetlen ezen a helyságen àt szânek jännek. Minden szân,
ing, ruha, ami csak rajtad van, Äräkkávalã, ás käzvetlen fel
van jegyezve, ás megy kärbe ás kärbe a vilàgon. Valahànyszor
pislogsz a szemeddel, az fel van jegyezve. Názzátek, a televâziã
bizonyâtja ezt.



16  A MONDOTT IGE

64 Amikor megszèletsz, Isten elindât egy felvátelt. Az nem
okoz^Beindât egy felvátelt, egy kis ideig nem okoz sok zajt,
tudjàtok. Az a kisbaba addig, amâg eljut a felelåságre
vonhatãsàgig; akkor a zaj elkezdådik, elkezd mondani
dolgokat, cselekedni dolgokat melyekárt felelnie kell. Ás aztàn
amikor az az álet befejezådik, akkor a lemez vagy szalag ki lesz
váve ás belekerèl az_az Isten nagy känyvtàràba. Nos, hogyan
fogod azt megkerèlni az Itálå Száknál? Elåtted lesz
visszajàtszva, minden mozdulatod amelyet tettál, minden
gondolat amely àtment az elmáden. Làthatjàtok azt? Most
làthatjàtok hogy Isten hol^
65 Itt àlltam az egyik este, ás volt ott egy ember az
emelványen, magas, kopasz ember, valãban jãkápæ kinázetæ
tàrs, erås. Ás å kiment^Az Çr mondott neki egász sok dolgot
a csalàdjàrãl ás hogy å mit tegyen. Ás aztàn kiment ás leèlt.
Pàr perccel kásåbb, elám jätt ide egy màsik ember mint az, de
az å feje le volt hajtva. Nem tudtam eligazodni, ás çjra
odanáztem az elåzå emberre; ás å^Nem å volt, mert ez
valami màs volt. Ás azt az embert, nem talàltam azt. Kärbe
náztem, mägättem senki. Azt mondtam, “Az ember a
fèggänyän belèl èl ott.” Ás å volt a mi^egy testvár volt aki
ide jàr gyèlekezetbe, magas, kopasz, csinos tâpusç ember ott
èlve çgy. Ás a feje le volt hajtva, imàdkozott, mert halàlàn volt
gyomorbetegsággel.

Akart venni egypàr cipåt. Feleságe çj pàr cipåt akart neki.
Å azt mondta, “Nem, arra nincs szèkságem mert nem fogok
álni, hogy azokat viseljem.”

Halàlàn volt. Ás ott èlt, làtjàtok, abban a dimenziãban,
hallelujah, Isten pedig csak àtment oda, ás azt mondta, “Å ott
èl,” ápp abban a pozâciãban amelyben volt. Làtjàtok, hogy
mire gondolok?
66 Most figyeljátek meg, az Iràsban egyetlen hiba sincs. Jázus,
az Isten Igáje, ászreveszi a gondolatokat amelyek a szâvben
vannak. “Az Isten Igáje eråsebb, álesebb,” Zsidãk 4:12. “Az
Isten Igáje álesebb, hathatãsabb mint egy kátálæ kard, mág a
gondolatokat ás az elmánek tartalmàt is felismeri.” Làtjàtok?
Mályen lemegy az elmábe, ás onnan kihçz, ás felismer. Mi az,
hogy felismer? “Ismertet, felfed.” Ás ez az, amit az Isten Igáje
tesz.

Ma azt mondjuk, “A Katolikus egyhàz az Isten Igáje; a
Baptistàk, a Metodistàk, a Pènkäsdiek, a tabernacle.” Ez táves.
Az Ige a kijelentás; Isten, kijelentve az Ige àltal.
67 Nem, nekènk lehetett volna^talàlhatnànk valamilyen
folyamatossàgot medikusok käzätt, tudãsok käzätt, ás egyebek
käzätt.

Ha Einstein-nek meg lett volna a szellemi vonatkozàs,
amint meg volt neki a_a fizikai vonatkozàs, amikor
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tanulmànyozta a fány tärványeit, ás âgy tovàbb, akkor å
mondhatott volna nekènk valamit. Amikor án hallottam az å
èzenetát a nagy käzpontrãl valahol az egekben, hogy, “Ha
valaha kapcsolatba láphetnál azzal a käzponttal, akkor fäldet
tudnàl teremteni, bàrmit tudnàl tenni, ás a hatalom korlàtlan
lenne.” Làtjàtok? Å làtta azt.
68 Làtjàtok azokat a kis tàrgyakat a levegåben,
“császealjaknak” hâvjàk åket, ás âgy tovàbb. Az emberek
âgy^Az, nos, jobb ha bákán hagyjuk. “Hallottàtok azokat az
embereket, akik eltæntek?” mondjàtok. Nem hallotok rãluk; åk
ott àllnak, ás nincsenek ott.

Ez az ahogy az Elragadtatàs lesz. Az egyik le fog esni, ás ez
a fäldi test felvesz egy mennyei testet. Ás åk^bårèk, hajuk,
vagy csontjaik sem maradnak; àt fognak vàltozni egy
pillanatnyi idå alatt, kiesnek a tárbål, Hazavitetnek. Mi làtjuk
mindezt tärtánni most, ás a_ás a Pentagon csodàlkozik ezeken
a fányeken, ás misztikus fányeken, ás mindenen amit làtnak
az_ az ágen. Làttàtok hogy ezen a háten is volt nekik egy a
Jeffersonville-i çjsàgban, ás âgy tovàbb, “egy misztikus fány.”
Tehàt, ãh, åk nem tudjàk, hogy mi az. De figyeljetek,
kisgyermekek, Az fel fog benneteket kapni, a napok egyikán.
Làtjàtok? Làtjàtok? Ne aggãdjatok.

Emlákezzetek, Jázus mondta, “Amint az Sodoma napjaiban
volt.”
69 Mi tärtánt ápp Sodoma elått? Isten lejätt Angyalokkal, ás
nekik volt egy nyomozàsi âtáletèk. Mondta, “Hallottam a
kiàltozàst, hogy olyan bænäs, olyan nagy, tehàt lejättem, hogy
megnázzem, hogy ez teljessággel az igazsàg, vagy nem.” Çgy
van? Figyeljátek azt a Få Szemályt, aki Àbrahàmmal maradt,
feltudta ismerni a gondolatokat amelyek Sàra szâváben voltak,
Åmägätte.

Most, názzetek kärèl csak egy kicsit ás figyeljátek meg,
názzátek, hogy Az mit tesz, ugyanazt ma. Ez egy nyomozàsi
âtálet.

Nos, egy idå mçlva, a Gyèlekezet, amikor Az azon a helyen
tud maradni, ás minden mag az å helyáre lett hozva, åk
eltàvoznak. Nem fogjàk tudni hogy mi tärtánt velèk. Az egyik
az egyik irànyba fog menni. Làtjàtok? Valaki àt fog menni a
pàsztor hàzàhoz, ás a màsik idemegy, vagy oda le, ás az elså
dolog tudjàtok, hogy åk nem lesznek ott. Mert Ánãk aki a
jelkáp volt, “Isten elvitte åt, ás nem talàltàk.” Lejätt nyomozni!
A folyamatossàg, ahogy Ánãk àtvitele volt, az egy jelkáp. Izràel
àtvitelárål a bàrkàba^
70 Olyan täkáletes, az Isten Igáje olyan täkáletes, egász az Ã ás
az Çj Szävetságig, melyek kát fál ás egy egász. Ez âgy van. Az Ã
Szävetság Annak fele, ás az Çj Szävetság is Annak a fele;
tegyátek Azt ässze, ás megkapjàtok Jázus Krisztus teljes
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kinyilatkoztatàsàt. Ott a prãfátàk beszálnek, ás itt Å
Szemályesen; làtjàtok, kát fál ás egy egász. Most mi nem
akarunk tçl sokat venni^
71 Nos, emlákezzetek, az Ã Szävetság nem teljes az Çj nálkèl.
Ás az Çj nem lehetett teljes az Ã nálkèl. Ez az oka, hogy azt
mondtam hogy kát fál, egy egász. Mert, a prãfátàk azt
mondtàk, “Å itt lesz! Å itt lesz! Å itt lesz; ezt fogjàk Vele tenni.
Ezt fog Vele tenni!” Ás Å itt van, “Å itt volt! Å itt volt, ás åk
ezt tetták Vele, ás ezt tetták Vele.” Ápp errål prádikàltam egy
pàr estável ezelått.
72 Nos, az Iràs tanulmànyozàsa árdekáben, Pàl mondta
Timãteusnak, “Tanulmànyozd Azt, helyesen hasogatva az Isten
Igáját, ami Igazsàg.”

Az Iràsban hàrom feltátlen kävetelmáy van. Isten Igájánek
hasznàlatàban, hàrom dolog van, amit nem szabad tenned.
Most tanulmànyozzuk ezeket a kävetkezå tâz percben; hàrom
dolog amit nem szabad tenned. Ás mindnyàjan kint az
orszàgban, bàrhol vagytok, az egász nemzetben, feltátlenèl
vássátek ezeket az elmátekbe, ha nincs ceruzàtok. Ezeket a
dolgokat nem szabad tennetek. Mi àllandãan azt mondjuk
neketek hogy mit kell tennetek, most pedig el fogom mondani
hogy mit nem szabad tennetek.
73 Nos, nem szabad fálreártelmeznetek az Igát. Azt mondod,
“Nos, án azt hiszem, hogy Az ezt jelenti.” Az ápp azt jelenti
amit Az mond. Nem szèkságes ahhoz ártelmezå. Ás nem szabad
rossz helyre tenni az Igát. Ás nem szabad elmozdâtani az Igát.
Ás ha mi bàrmelyiket ezek käzèl tennánk, akkor az egász
Bibliàt zærzavarba ás kàoszba vetná.
74 Figyeljátek meg. Jázust fálreártelmezni, Isten egy ember
formàjàban, akkor ti Åt_ti Åt hàrom Istenbål az egyikánek
tennátek. Jázus Krisztust fálreártelmezni abbãl, hogy Å az Ige,
akkor ti Åt hàrombãl egy Istenná tennátek, vagy pedig Åt az
Istenság màsodik Szemályává tennátek. Ás ez àltal ti
ässzezavarnàtok az egász Iràst. Soha nem jutnàtok el sehova.
Tehàt Azt nem szabad fálreártelmezni.
75 Ás ha te azt mondod hogy egy bizonyos dolog, te egy
ártelmezást teszel Rà, ás akkor egy màsik idåre alkalmazod
Azt; vagy mikor Az egy màsik idåre lett alkalmazva, akkor te
szintán egy helytelen ártelmezást teszel.
76 Ha bàrki fálreártelmezi Jázus Krisztust a Bibliàban, hogy Å
nem Maga Isten, ás Åt a màsodik Szemállyá teszi, vagy egy
Istenná hàrombãl, akkor ez felborâtana minden Igát az egász
Bibliàban. Megszegná az elså parancsolatot, “Ne legyen màs
isten Án elåttem.” Rendben. Ez az egász Keresztány fajt egy
csomã pogàny imàdãvà tenná akik hàrom kèlänbäzå istent
imàdnak. Làtjàtok, hogy milyen Bibliàtok lenne? Akkor ez
azzà tenne amit a Zsidãk mondanak hogy vagyunk. Mondjàk,
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“Az istenek käzèl melyik a ti Istenetek?” Làtjàtok? Tehàt,
làtjàtok, ti nem tudjàtok^Nem szabad fálreártelmeznetek a
Bibliàt.

Mert, Jázus Maga a Biblia ártelmezáse, amikor Å
szemmellàthatãvà lett abban a korban amelyben az Å Testánek
rásze lett megnyilvànulva. Ha az egy káz-kor, akkor annak egy
káznek kell lennie; az nem lehet egy fej-kor. Ha az egy
hang-kor, hàt, akkor, az nem lehet egy làb-kor. Làtjàtok? Ás
most mi a szem korban vagyunk. Ás most a kävetkezå, az Å
Maga, hogy eljäjjän. Làtni; prãfátai!

77 Làtjàtok, vágig a korokon, mi az alaptãl kezdtèk el, az elså
gyèlekezeti kortãl; amikor a Mag belement a fäldbe, a teljes
Mag. Azutàn kijätt a làbakon àt, Lutheren; azutàn vissza kijätt
Wesley-n àt; azutàn bele a Pènkäsdiekbe, a nyelvek, az
ajkakba, làtjàtok; most ez a szemekben van, prãfátai, a
Malakiàs 4, ás âgy tovàbb. Ás most nincs semmi màs hàtra, ami
jänne, hanem Å Maga, hogy ebbe belelápjen, mert ez az utolsã
dolog ami van.

A kävetkezå az a felfogãkápesság, ás nekènk sajàt
magunktãl nincs felfogãkápesságènk; ez az Ävá. Nekènk nincs
sajàt làtàsunk. Hogyan làthatnà egy ember elåre azokat a
dolgokat? Nem teheti. Ez Maga Isten. Làtjàtok, ez_ez egy
helyre jut. Ás Å kormànyozta a testet egász vágig, aztàn
Krisztus teljes Teste kinyilatkoztatik a Menyasszony
formàjàban, amely az Å oldalàbãl lett kiváve, ahogy Àdàm
tette a kezdetben^helyesebben, mint az Àdàmá volt a
kezdetben.

78 Igen, “isten,” ez az egász Bibliàt egy zærzavarba vinná,
megszegná az elså parancsolatot, ás egy istent, egy pogàny
hàrmas istent csinàlna. Az csak_az csak egyszeræen
lerombolnà a Biblia egász kápát. Tehàt nem szabad
fálreártelmezni a Bibliàt. Nos, ez csupàn egy dolog.

79 Amikor, a Bibliàban minden Iràsnak ugyanaz a
vonatkozàsa van, akkor Azt neked az Å helyáre kell tenned. Ás
Azt rossz helyre tenni, ezàltal te Åt Istenná teheted az egyik
korban, ás_ás a kävetkezåben Åt màr tärtálnelemmá tennád,
ha rossz helyre teszed Azt. Tehàt nem szabad rossz helyre tenni
az Iràst. Å Isten mindig. Ha te Åt ma a tärtánelem Istenává
teszed, ami a rágmçlt volt, ás Å nem ugyanaz ma, akkor mit
fogsz tenni a Zsidã 13:8-al? Làtjàtok, “Å ugyanaz tegnap, ma,
ás äräkká.”

80 Nos, âgy làtjàtok hogy ez mit tenne, ás mit tett. Màr
megtette, hogy megtagadtassa Vele a Sajàt Igáját, hogy rossz
helyre tenni az Iràsokat.

81 Az Iràsok elmozdâtàsàval, helytelenèl rakhatjàtok ässze az
Å testát, a làbat oda, ahol a fejnek kellene lennie, vagy valami.
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Áppen çgy, mint egy^ Màs szavakkal, esetleg neked Jázus
Mãzes èzenetát tanâtja. Esetleg^vagy ápp Wesley Luther
koràt tanâtja. Vagy neked most, a mi korunkban, a Pènkäsd
van tanâtva, a Pènkäsdi èzenet. Làtjàtok hogy milyen zærzavar
lenne Az? A Pènkäsd màr megmutatta szâneit. Luther
megmutatta az ävát, felekezetbe ment. Käzvetlen ott meg is
halt. A kor fellobbant; aztàn elment.

82 Figyeljátek meg, ápp mihelyt szervezve lett, meghalt.
[Branham Testvár pattint az çjjàval egyszer_ Szerk.] Nos, csak
názzátek meg, hogy ez igaz-e. Názzátek meg a tärtánelem
oldalain. Valahànyszor szervezett, ott meg is halt; täbbá nem
volt semmi benne. Belåle egy_egy e vilàg istenánek imàdãja
lett, ás elment szervezetekbe ás szervezådásekbe, ás
felekezetekbe, ás illçziãkba. Belekerèlt egy csomã Ricky, ás
beletetták az å sajàt cáljaikat, vagy inkàbb belespricceltàk az å
sajàt gondolataikat. Ás mi tärtánt? Egy zærzavar lett.
Beletorkollik e vilàg istenábe, ahol åk magàt Sàtànt teszik
trãnra, azt gondolva hogy lesz nekik egy nagy vilàg vezár aki
bákát hoz nekik.

83 Az egyik napon mondtam nektek, ás çjra mondom, hogy
mág maga a civilizàciã is ma teljesen ellentátes Istennel. A
civilizàciã ellentátes Istennel. Az iskolàzàs milliã márfäldre
van Åtåle; a tudomàny milliã márfäldre van. A tudomàny ás
iskolàzàs megprãbàlja càfolni Istent, làtjàtok, teolãgiai
szeminàriumokon ás iskolàkon àt, ás tudomànyos
helyiságekben, ás âgy tovàbb. Nekik meg volt az å rengásèk.

Mi a helyzet azzal a làtomàssal az egyik este, arrãl az
emberrål amikor lekiabàlt azokra a tudãsokra akik beäntätták
azt az anyagot çgy? Åk csupàn megfordultak ás felnáztek, majd
tovàbbmentek. Lesz mág egy roham.

84 Figyeljátek meg, ãh, ennek a hàrom dolognak âgy kellene
lennie. Nos, te nem^Jázus nem Noá èzenetánek
prádikàlàsàval jätt. Å nem jätt Mãzes èzenetát prádikàlva.
Vagy, Mãzes nem azárt jätt, hogy prádikàlja^Làtjàtok, ne
tegyátek rossz helyre az Iràst. Annak idåben kell lennie. Most,
ti nem alkalmazhatjàtok^Mikor az a nagy ember, John
Wesley, kijätt, vagy^

A nagy ember, Luther, amikor Luther kijätt az å èzenetável
a megigazulàsrãl. Most mikor az egy^ Luther egy nagy
ember volt. Å kihâvta a gyèlekezetet a sätátságbål, ás elhelyezte
a hit àltal valã megigazulàst. Ás mikor azt tette, akkor åk
annak a tetejáre ápâtettek egy szervezetet, ás meghalt. Az Álet
haladt, ahogy azt a bçzaszàrban teszi, käzvetlenèl ki a Wesley
korba, a kalàszhoz. Lutherbãl kijättek màs levelek is, melyek
azzal meghaltak, melyek Zwingli ás Kàlvin voltak, ás mind a
täbbi, melyek a nagy reformàciãbãl jättek ki.
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85 Azutàn megjätt Wesley, egy màsik kor kiviràgzott a
kalàszba. Wesley, ás Atterbury, ás mind azok, ás_ás Jànos meg
a testváre, ás mindnyàjan, Isten nagy emberei egy èzenettel,
egyszeræen vágigsäpärt az orszàgon. Åk szervezták; meghalt.

Azutàn kijätt, ás ápp çgy názett ki mintha most a magot
teremná meg, ás, aztàn kiderèlt, hogy az egy hèvely volt,
Pènkäsd.

De hàtul mindazok mägätt, jätt egy kicsi règy.
Ás figyeljátek meg, àltalàban^Azt hiszem, çgy hàrom

vagy nágy ávvel azutàn, hogy Luther szânre lápett, hogy a
Lutherànus egyhàz szervezve lett. Csak egy rävid idåvel
azutàn, hogy Wesley szânre lápett, màr szervezták.
86 Tucson-ban, volt egy_egy program arrãl hogy a Wesley
gyèlekezet, vagy a Metodista gyèlekezet, mikánt jätt látre. Ás
amikor åk idejättek Amerikàba, sokan käzèlèk visszajättek, ás
mondtàk hogy kászâtettek egy_egy szabadalomlevelet ás âgy
tovàbb, Angliàbãl, hogy ide àthozzàk, ás hogy mikánt ki volt
mind az dramatizàlva. Làttam ápp ott hogy mi tärtánt. Ott az
meghalt.
87 Nos, kijätt a Pènkäsdi, az äreg kiabàlãk a rági idåkbål,
megkaptàk a nyelvekenszãlàs ajàndákàt, ás elkezdtek
nyelveken szãlni. Aztàn elnevezták a “Szent Szellem
bizonyâtákànak.” Azutàn szerveztek. Az egyik azt mondta,
hogy ezt fogja tenni, ás a màsik azt, ás voltak vitapontjaik ás
vitapontjaik. Ás az mit tett? Mindegyikèk levele kinyâlt ápp
çgy, ahogy az a szàrban ás a kalàszban tette. Nekik volt az
egyság, kettåsság, hàromsàg, ás az Isten gyèlekezete, ás mind
ezek a täbbiek; egyszerèen kinyâlt, kinyâlt, kinyâlt.

De most, a termászetnek megfelelåen, ami egy täkáletes
pálda, soha nem lesz semmi amit te Abbãl kiiskolàzhatsz.
88 Egy csalàd, a baràtaimá lent Kentucky-ban, szèletett nekik
egy kis_kisbaba a napokban, ás az anya fent volt amikor
fåzták nekènk a vacsoràt. Ás å a màsik testvárnånek segâtett
megfåzni a vacsoràt nekènk embereknek akik kint voltunk
vadàszni. Ás âgy a baba elkezdett sârni, ás án beszáltem. Azt
hiszem hogy az anya egy kicsit kellemetlenèl árezte magàt, âgy
elrohant ás vette a babàt, ás_ás elkezdte etetni a_a kispajtàst.
Azt mondtam, “Tudjàtok, ez csupàn a termászet.” Làtjàtok?
Nos, te nem tudsz^

Mág nem talàltak soha jobb mãdszert egy babànak arra
hogy megkapja azt amit akar, attãl hogy sârjon árte. Nos,
adhatnàl neki egy_egy etikai känyvet, ás leèlhetnál itt ás
mondanàd, “Teolãgiàt akarok tanâtani neked, fiam. Most, ne
kezdjál el itt visâtani mint a täbbi gyerek; te màs vagy. Most, ha
te enni akarsz, akkor csengess ezzel a kiscsengåvel itt.” Ez
egyszeræen nem mækädik. Nem, egyszeræen nem mækädik.
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89 Tehàt, mikor figyeled a termászetet, most mi làtjuk hogy
hol van minden kor, ás käzvetlen ki van jelälve, hogy mi az
utolsã korban vagyunk. A hèvely elhçzãdott. Ás volt nekènk
tizenät ávènk, most käzel hçsz áv, az Èzenettel, amely
vágigsäpärt nemzettål nemzetig, ás ezen a reggelen be vannak
kapcsolãdva ezen a nemzeten àt, làtjàtok, ás semmi
szervezådás. Nem lehet szervezni. Soha nem volt olyan, ás
ezutàn sem lesz. Làtjàtok?

A_a dolog ami a helyzet ma az Èzenettel, hogy azok akik
Azt kapjàk a szâvèkbe nekik a Fiç Jelenlátáben kell lennièk,
hogy megárjenek. Làtjàtok? Te felveheted az Èzenetet, ás
azutàn engedd hogy a Fiç kisèssän minden áretlenságet
belåled, hogy árett Keresztánnyá tegyen. Làtjàtok, hogy mire
gondolok? Isten hamarosan jän, hogy vegye az Å Gyèlekezetát,
ás nekènk olyan tâpusç Keresztányeknek kell lennènk, hogy Å
fogadjon bennènket. A_a bçzànak meg kell árnie. Rendben
van.

90 Ennek a hàrom tiltàsnak meg kell lennie. Nem szabad
hibàsan ártelmezni, vagy fálremagyaràzni Azt, fálreártelmezni
Azt, vagy fál-^vagy elmozdâtani Azt. Azt pontosan çgy kell
hagyni, ahogy Isten mondta hogy van.

A vilàg szàmàra Az egy titokzatos Känyv. Az emberek azt
hiszik, hogy Az csak egy titokzatos Känyv. Egyszer
beszálgettem itt a vàrosban egy nagyon hâresemberrel, aki egy
tekintályes szemály a Keresztányságben, ás azt mondta, “Egyik
este megprãbàltam olvasni a Jelenásek Känyvát.” Mondta,
“Jànos egy nagyon eråsen borsozott átelt ehetett ás gyätråàlma
volt.” Làtjàtok, egy titokzatos Känyv.

91 De, az igaz hâvå szàmàra, Ez Isten kijelentáse,
kinyilatkoztatva abban a korban, amelyikben álènk. Å
mondta, “Az Án beszádeim Szellem ás Álet.” Jázus mondta azt.
Çjra, “Az Ige egy Mag amit a magvetå elvetett.” Mi tudjuk
hogy az igaz. Ez Isten Ige formàjàban, ás csak Å Maga
ártelmezheti.

Az emberi ártelem nem kápes ártelmezni Isten ártelmát.
Hogyan tudja a kicsi_kis váges ártelem ártelmezni a vágtelen
Ártelmet, amikor mág egymàs ártelmát sem tudjuk ártelmezni?

92 Ás figyeljátek meg, hogy Å az Egyetlen Aki Ezt
ártelmezheti, ás Å Ezt annak ártelmezi akinek Å akarja. Nem
mondta hogy, “A rági halandãk, amikor a fäldän lápkedtek
kèlänbäzå idåkben ás kèlänbäzå mãdon.” “Isten, kèlänbäzå
idåkben ás kèlänbäzå mãdokon kijelentette Magàt az Å
prãfátàinak.” Làtjàtok?

93 Ás, figyeljátek meg, “Akinek Å ki akarja Azt jelenteni.” Ás
Å çgy tervezte hogy Å el tudja Magàt relyteni az Iràsban a
látezå legokosabb teolãgusok elål. Oh, nekem! Å egyszeræen el
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tudja Magàt relyteni, ápp ott èl az Iràsban, ás te egásznap
názheted ás soha nem làtod; egy egászáleten àt názheted, ás
soha nem làtod. Å egyszeræen elrelytheti Magàt, ott èlve.
94 Most, kárem, mindenhol, hadd ivãdjon ez be. Hogy, Isten,
az Igáben, çgy eltudja relyteni Magàt az Igáben, hogy nincs a
vilàgon olyan teolãgus vagy iskola, amely Åt valaha
megtalàlhatnà, ás mágis Å ápp ott van.

Te azt mondod, “Helyes ez âgy, Branham Testvár?”
Mi a helyzet a Farizeusokkal ás a Szadduceusokkal? Mi a

helyzet minden korral? Å megtette. Biztos. Å mindig âgy tette
minden korban. Most mi ezt leellenårizhetjèk. Gondolkozzunk
Noá napjai felål; okos, intellektuàlis kor, ahogy Å elrelytette
Magàt az Å megâgárt Igájáben. A Mãzes napjaiban, ahogy Å
elrelytette Magàt. Az Illás napjaiban, mikánt relytette Å el
Magàt. Jázus napjaiban, mikánt relytette Å el Magàt. “Å a
vilàgban volt, ás a vilàg Àltala lett, ás a vilàg nem ismerte meg
Åt. Å az Äváihez jätt; Az Ävái nem fogadtàk be Åt.” Làtjàtok?
95 Å elrelyti Magàt a fäldänlátezå legokosabb, intellektuàlis
emberektål. Te azt mondod, “Nos, ez itt Dr. Szent Atya Igy_
ás_âgy.” Engem nem árdekel hogy ki å, Isten elrelyti Magàt
tåle; ás ki fogja jelenteni azt a csecsemåknek, akik tanulni
fognak, làtjàtok, Isten csecsemåinek, az eleve elrendelt
magnak.
96 Gondoljàtok el. A Hatalmas Isten, èlve az Å Sajàt
Szavaiban, megvakâtva a jelenkor okos, iskolàzott embereit, ás
nem làtjàk. Azt gondoljàk, hogy ez csak egy csomã fanatizmus.
Názzetek Årà, amint ott àll elrelytåzve a Pènkäsdiektål,
Baptistàktãl, Metodistàktãl, Presbiteriànusoktãl. Käzvetlenèl
kijelenti Magàt nyâlvànosan, ás mutat mindenfále dolgokat,
mág az çjsàgokba is betáve, ás ilyen dolgok, mágsem làtjàk. Oh,
Istenènk, milyen nagy, kijelentve Magàt akinek Å akarja.
97 “Ãh,” mondjàtok, “Jones Testvár vagy Ilyen-ás-ilyen
Testvár, å_å egy nagy ember. Å làtni fogja Azt.” Ãh, nem. Å
annak jelenti ki Azt akinek Å akarja. Mondod, “A feleságem
nem làtja Azt, ás å egy Keresztány asszony.” Å annak jelenti ki
Magàt akinek Å akarja. “Nos, az án pàsztorom egy nagy
ember.” Ez igaz, de Å annak jelenti ki Magàt akinek Å akarja.
Nos, ellenårizd le azzal, ami ki lett jelentve, hogy mi tärtánik,
akkor te^te ártheted teljesen.
98 Most mi figyeljèk meg, hogy ez Isten Känyvává teszi Ezt ás
nem ember känyvává. Ha Ez ember känyve lenne^Most
figyeljèk meg, hogy Ez hogyan fejezná ki Magàt. Figyeljátek
hogy Ez mikánt fedi fel az emberek bænát, azoknak akik Ezt
ârtàk, figyeljátek, az emberek akik_akik Annak napjaiban áltek.

Àbrahàm, páldàul, å “a hæságesek atyjànak” van nevezve.
Figyeljátek meg, hogy^Gondoljàtok hogy Àbrahàm ezt a
Känyvet änmagàrãl, az å gyàvasàgàrãl ârta volna? Mit
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gondoltok hogyan ârta volna meg azt hogy å azon a reggelen
hazudott a kiràlynak, ás azt mondta hogy az a hçga, mikor
pedig a feleságe volt? Ârt volna Az az å gyàva tetteirål amikánt
tett? Biztos, hogy soha nem tette volna.
99 Mi a helyzet Jàkãbbal az å csalàsàban? Amilyen kis csalã
Jàkãb volt. Merne egy_egy_egy ember, egy Zsidã amikor az å
Zsidã testvárárål âr, hogy åbenne volt az egász Izràel nevezve,
merászkedne leârni az egász nemzet atyjànak csalàsàt?
Jakãbbãl szàrmaztak a patriarchàk; a patriarchàkbãl
szàrmaztak a tärzsek. Ás az egásznek az alapkävát, a Biblia åt
mint csalãt fedi fel. Çgy van az? Gondoljàtok hogy ember
megârta volna azt? Nem, uram.
100 Mi a helyzet azzal az emberrel aki ârt a legnagyobb
kiràlyrãl amely nekik valaha is volt a fäldän, mint koronàzott
kiràly; Dàvid, az å hàzassàgtärásáben? Leârtàk volna valaha is
azok a Zsidãk az å legelåkelåbb kiràlyukrãl, hogy
hàzassàgtärå?

Ãh, van tärtánelmènk, mint hogy, “George Washington
soha nem hazudott,” ás ilyen dolgok. Mi mondjuk,
tärtánelemnek hâvjuk.

De ez egy ember, a Biblia Dàvidot “hàzassàgtärånek”
hâvja, ás az is volt. Az Izràel Kiràlya, egy hàzassàgtärå akinek
egy fiçnak kellett lenni^ Jázusnak Dàvid Fiànak kellett
lennie. Maga a Fejkå; ás az Å atyja, test szerint, egy
hàzassàgtärå volt. Zsidãk soha nem ârtak volna egy ilyen
Känyvet. Leârnà ember ezt sajàtmagàrãl? Biztosan nem.
101 Hogyan tenná ezt Izràel bèszke nemzete? Tudjàtok hogy åk
milyen bèszkák voltak. Izràel bèszke nemzete ment, ás ârt az å
sajàt bàlvànyimàdàsàrãl, ârt a làzadàsaikrãl sajàt Istenèk
ellen, ârt a piszkos, szennyes dolgok ellen amit åk tettek, ás
megârta egy känyvben? Åk bizonyosan elrelytetták volna
azokat. Åk csupàn a jãdolgokat mutattàk volna. De, ez a
Biblia, amely elmondja, hogy mi a jã ás mi a rossz. Mindenki
tudja hogy a Zsidãk soha nem ârtak volna egy ilyen Känyvet,
az å sajàt tisztàtalansàgukrãl, ás bàlvànyimàdàsukrãl, ás
kudarcaikrãl, meg mindenrål ami volt nekik. Åk azt soha nem
ârtàk volna meg. Oh, nem.

Akkor, Ki ârta Ezt? A Biblia mondja, a Zsidãk l:1-ben,
“Isten, kèlänbäzå idåkben ás kèlänbäzå mãdokon beszált az
atyàkhoz a prãfátàkon keresztèl.” Akkor, azok nem prãfátàk
voltak, nem halandãk voltak. “Isten!” Nem a “prãfátàk
kèlänbäzå idåkben.” Hanem, “Isten, kèlänbäzå idåben,
kèlänbäzå mãdokon szãlt az atyàkhoz a prãfátàkon keresztèl.”

Itt van nekem leârva egy Iràshely. Nem tudom hogy mi Ez;
Nem tudok Erre hivatkozni. Àltalàban, amikor ezek a dolgok
melyekre utalok, megnázem az Iràshelyet. Án most egy percre
meg fogom ezt tekinteni, ha megbocsàtanàtok nekem. Ez a
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Màsodik Timãteus 3:16. Azt_azt_azt gondoltam, hogy erre
emlákezni fogok, de bocsànatot kárek. Csupàn egy percre
megàllok, hogy megnázzem hogy mi ez.
102 “Isten, kèlänbäzå idåkben ás kèlänbäzå mãdokon szãlt az
atyàkhoz a prãfátàkon keresztèl.”

Most a Màsodik Timãteus 3, 3:16. Názzèk mit mond a
3:16-ban.

A teljes Iràs (igen) a (Prãfátàk?) ihletáse àltal adatott
(Nem)^(Minek?) Istennek az ihletáse àltal, ás
hasznos a tanâtàsra, ás feddásre, ás jobbâtàsra, ás
utasâtàsra igazsàgossàgban:

Hogy az Isten embere täkáletesen àlljon, alaposan
felkászâtve minden jã cselekedetre.

103 Rendben van, akkor, a teljes Iràs ihletás àltal lett ârva.
Jázus, itt a fäldän mondta, hogy ág ás fäld elmçlnak, de az Å
Igáje nem mçlik el. Azt mondta, hogy az egász Iràsnak be kell
teljesednie. Tehàt akkor a Känyv nem emberi âràsok känyve.
Ezek Isten âràsainak a Känyvei.
104 Nos, mi tudjuk hogy Isten eleve elrendelás àltal vàlasztotta
ki az Å Gyèlekezetát, az Å helyát, az Å prãfátàit, ás azzal
kapcsolatban mindent. Elåreismeret àltal, Å eleve elerendelte
az Å prãfátàit. Ás mikor a kor elárkezett, Å megárkeztette
ugyanabban az idåben az Å prãfátàjàt is, ás ihlette azt amint Å,
ârta a Bibliàt àltala. Nos, Isten ârta a Bibliàt, a prãfátàt csupàn
felhasznàlva, mert ez az Å mãdszere ahogy csinàlja. Tehàt,
làtjàtok, ez nem a szava^Tehàt, làtjàtok, Ez az Isten Igáje, ás
nem egy ember szava.
105 Isten egy Szemály. Isten tud beszálni. Isten tud szãlni. Isten
tud ârni. Neki nem volt muszàly ezen a mãdon tenni, de ez az a
mãd amit Å_Å kivàlasztott, hogy tegye. Neki nem volt muszàly
âgy tenni, de Å ezt a mãdot vàlasztotta. Most te azt mondod,
“Isten ârta az Å çjjàval, az Å Sajàt fennságes çjjàval, a tâz
parancsolatot. Tehàt Isten tudott ârni, Maga, ha Å çgy akarta.”
Làtjàtok? De Å_Å azt vàlasztotta hogy Ezt a prãfátàkon
keresztèl ârja, làtjàtok. Mert ez volt az Å tulajdonsàga, az
Å Igáje, Årajtuk keresztèl fejezte ki, mindegyikèket egy rásszá
táve, vagy az Å rászává. Làtjàtok? Å tudott ârni az Å çjjàval. Å
szintán vette is az Å çjjàt ás ràârta Babilon falàra hogy,
“Megmárettál, ás hâjàval talàltattàl.” Å az Å Sajàt çjjàval ârt.
106 Isten tud beszálni. Hiszitek hogy Isten tud beszálni? Å
beszált Mãzeshez a hegyen, egy ágå bokorban. Hiszitek azt?
Igen, uram. Å beszált Jànoshoz, egy galamb formàjàban,
(hiszitek azt?) hogy, “Ez az Án szerelmes Fiam Akiben
gyänyärkädve lakozom.” Beszált hozzà. Beszált Jázushoz a
Megdicsåèlás Hegyán, Páter, Jakab ás Jànos elått. Å tud
beszálni. Å nem náma. Isten tud beszálni. Tehàt Å beszált_
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Jázushoz a Megdicsåèlás Hegyán. Ás Å beszált Jázushoz
emberek egász sokasàga elått; mikor, az emberek mondtàk
hogy menydärgätt, de az Isten volt Jázushoz beszálve. Ás
majdnem az egász Màtá, Màrk, Lukàcs ás Jànos, ahol Jázus
beszál. Å Isten. Tehàt, Isten tud beszálni.

107 Vette az Å Sajàt çjjait ás ârt a homokba, egy napon. Å
beszált, Å prádikàlt, Å prãfátàlt, az Å Sajàt ajkaival, Isten
tette, amikor Å testtá lett ás käzättènk lakozott. “Isten testben
megnyilvànulva.” Ha Å tud ârni, beszálni, akkor Å nem tudja
màsoknak is megmondani hogy mit tegyenek? Biztos hogy
tudja. Å tud beszálni hozzàjuk, emberi hangon. Megtudja ârni
ás mutatni nekik hogy mit tegyenek. Å megtette.

Tehàt, “Isten, kèlänbäzå idåkben ás kèlänbäzå mãdokon
szãlt az atyàkhoz a prãfátàkon keresztèl.” Ás Å azt mondta
ebben az Iràsban, hogy, “Nem fog elmçlni egy jãta ás egy
ákezet sem amâg Az be nem teljesedik,” ás aztàn Az
megnyilvànul; azutàn Az elmçlik, mert megnyilvànult. Akkor
nem mçlhat el, hanem csupàn Maga az Ige testtá lett. A jãta azt
jelenti, “kis szã.” Az ákezet azt jelenti, “kis jel.” Mág egy
pontozàs se, egy kifejezás se, bàrmi, soha nem hibàzhat az Isten
Igájáben. Nem hibàzhat, mert Az Isten, Isten emberi test
formàjàban szemmellàthatãvà táve. Mert, az Maga Isten betæ
formàjàban, testben megnyilvànulva.

Nos, ez az oka, hogy Jázus mondhatta, “Azokat akik
szãltak hozzàtok, ti åket ‘isteneknek’ nevezitek, akik szãltak
nektek az Isten Igáje àltal, mondta, “ás åk istenek voltak.”
Azok a prãfátàk amikor åk fel voltak kenve az Isten
Szellemável, ás pontosan hoztàk az Isten Igáját, akkor åk
istenek voltak. Az Isten Igáje volt rajtuk keresztèl beszálve. Ás
tud^

108 Åk csak çgy magyaràztàk ahogy a Szerzå engedte nekik
magyaràzni. Most ha ezt meg akarjàtok talàlni, ez a Màsodik
Páter 1:20 ás 21. Rendben. Mert, ez, ahol Isten^ “Nincs magàn
ártelmezå.” Å teszi az Å Sajàt ártelmezását.

Isten Maga szãlja ás ártelmezi Ezt, azutàn kijelenti annak
akinek Å akarja, ás minden màstãl elrelyti. Neki nem muszàly
Azt bàrkinek is kijelenteni, hacsak nem akarja. Ás Å nem^Å,
Å kifejezte az egász dolgàt az Iràsban, azárt az egász dolog màr
ismertetve van; csak arrãl van szã, hogy Å egyszeræen èl ás
figyeli, ahogy megtärtánik. Làtjàtok? Nem. Csak làtva, ahogy a
Test alkotva van ás visszatár az Å, a formàhoz, az Å
Menyasszonyàhoz çjra. Rendben van.

109 A hâvåk hiszik Azt, mint Àbrahàm aki az Azzal ellentátes
dolgokat çgy hâvta, mintha nem lettek volna.

110 Ás szintán, ez az Ige, felismeri a szâvek titkait, Zsidãk 4:12.
“Felismeri a szâvek titkait.”
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111 A prãfátàk nem mindig ártetták amit ârtak vagy amit
mondtak, vagy màskápp semmi esetre nem mondtàk volna azt,
ha ártetták volna Azt. Làtjàtok? De a Biblia mondja, “Åket a
Szent Szellem indâtotta.” Indâtotta! Amikor a Szent Szellem
indât táged, akkor te indulsz. Ember^ “Isten, kèlänbäzå
idåkben ás kèlänbäzå mãdokon beszált a prãfátàkhoz akiket a
Szent Szellem indâtott.” Ez az, amiárt minden korban, azok az
emberek akik lelkiek voltak megkárdezták a prãfátàkat az
idåkrål ás hogy mi fog tärtánni.

A prãfáta-ârãnak àllandã käzässágben kell lennie a
Szerzåvel. Làtjàtok? Àllandãan a Szerzå Jelenlátáben kell
álnie, hogy tudja milyen lesz a Känyv. Làtjàtok? A
prãfáta-ârãnak kászen kellett tartania a tollàt bàrmikor,
àllandã käzässágben a Szerzåvel, aki Isten volt, hogy papârra
vessen bàrmit amit Å mondott hogy lejegyezzen. Làtjàtok?
Mutatta, hogy milyen fajta áletet kellett åneki^minden
testvárátål egy elvàlasztott áletet.

112 Nos, ez az amiárt a prãfátànak az å elmáját àllandãan azon
kellett tartania amit Isten mondott; nem amit ember gondolt,
amit a kor gondolt, amit a gyèlekezet gondolt, amit a kiràlysàg
gondolt. Amit Isten gondolt! Å csupàn kifejezte Isten
gondolatait Igábe, mert a szã az egy gondolat kifejezve. Most
megártettátek? Az Ige az egy gondolat kifejezve, tehàt a prãfáta
vàrt Isten gondolataira. Ás mikor Isten kijelentette neki az Å
gondolatait, akkor å azt kifejezte Igáben, “IGY SZÃL AZ ÇR,”
Làtjàtok, nem “Igy szãlok án, a prãfáta.” “IGY SZÃL AZ ÇR!”
Làtjàtok? Rendben.

113 Ez az, amiárt åk szembeszàlltak kiràlysàgokkal ás
gyèlekezeti korokkal, amit, az å napjaikban tenni egy halàlos
âtálet volt. Te odamász a kiràly orcàja elá ás azt mondod neki,
“IGY SZÃL AZ ÇR, ez-ás-ez fog tärtánni”? Levàgattad volna a
fejedet. A gyèlekezet megäletne táged ápp most is, ha ezt
tennád. De ezek a prãfátàk merászek voltak. Miárt? Åket a
Szent Szellem indâtotta, làtjàtok, ás, åk, ez az amiárt åk
merásszá lettek. Ás åk ârtàk a_az Isten csalhatatlan Igáját.

114 Sokan prãbàltàk utànozni azokat a prãfátákat, mint a
papok, vagy âgy tovàbb. Ás mit tettek åk? Csak
ässzezavarodtak, az minden. Åk nem tudtàk azt tenni.

Mert, Isten vàlasztotta ki az embert a kor szàmàra, ás
kivàlasztotta az Èzenetet, ás mág az ember termászetát is ás
hogy mi fog àtmenni abban a korban, mit tudott Å
vágrehajtani, ás hogyan tudta Å. Annak a bizonyos embernek a
termászetável, Å meg tudta vakâtani màsok szemeit. A szavak
melyeket az az ember mondott, a mãd ahogy cselekedett, az
màsokat megvakâtott, ás màsok szemeit megnyitotta. Làtjàtok?
Å azt az embert olyan tâpusç ruhàba ältäztette amilyen az volt;
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a termászet, az ambâciã, ás minden ápp çgy ahogy neki lennie
kellett, áppen täkáletesen kivàlasztva azoknak a bizonyos
embereknek, akiket Å elhâvott arra a bizonyos korra.

Amâg, màsok ott àlltak ás rànáztek, azt mondtàk, “Nos, án
nem tudom. Van egy^Án_án nem tudom làtni.” Åk meg
voltak vakâtva.
115 Jázus ugyançgy jätt, ältäzkädätt, halhatatlan Isten emberi
testbe ältäzve. Ás mert Å egy jàszolban szèletett, egy tràgyàval
teli istàllãban, nem volt egy hely ahol az Å feját lehajthatta
volna; megszèletett, elgondolhatãan, egy tärványtelen nevet
ragasztottak Årà. Làtjàtok? Mindazok a dolgok, ami Å volt, ás
ahogy Å megjelent, egy àcs fia, ás hogy Åneki nem volt
iskolàzottsàga.

Täbbá vagy kevásbbá, a vilàgon, e vilàg bälcsesságe, Neki
ahhoz nem volt käze. Semmihez ennek a vilàgnak a
civilizàciãjàbãl, iskolàzottsàgàbãl, vagy bàrmibål, Neki
egyetlen dologhoz sem volt käze. Miárt? Å Isten. Az ellentát lett
volna. Ha Å megprãbàlt volna valahovà egy szeminàriumra
elmenni ás tanulni valamit abbãl amit ennek a vilàgnak a
gyèlekezetei tettek, ami a^Nos, az mág^nos, az mág^
meg sem egyezett volna az Å ártelmável, mert Å Isten volt.

Tehàt, iskolàzottsàg, kápzettság, szeminàriumok, ás dolgok,
teljesen ellentátesek az Isten akaratàval. Az egász iskolàzàsi
rendszer ellentátes Istennel. Minden eltanât Istentål, àllandãan.
Amikor hallom egy embertål, hogy å filozãfia doktor, jogi
doktor, akkor az åt annyival tàvolabb veti Istentål, szàmomra.
Làtjàtok? Å csupàn annyival tàvolabbra iskolàzta magàt attãl
amire å valãjàban hâvva volt. Ez âgy van.

Figyeljátek meg hogy most åket a Szent Szellem mozgatta.
116 Nos, ez nem azt jelenti hogy iskolàzott ember nem jän be.
Názzátek Pàlt. Çgy válem hogy nem volt okosabb ember akkor
mint Pàl, aki a tàrzusi Saul volt. Å Gamàliel alatt lett iskolàzva,
aki korànak egyik legnagyobb tanâtãja volt; nagy, szigorç Zsidã
volt, egy felekezeti Farizeus. Ás Pàl alatta volt felnevelve. Å
ismerte az egász Zsidã vallàst. De amikor å a gyèlekezetbe jätt,
akkor azt mondta, “Án soha nem egy ember iskolàzottsàgàban
jättem hozzàtok, ás âgy tovàbb. Mert, ha çgy lett volna, akkor ti
abban bâztatok volna. Hanem án a Szent Szellem erejáben ás
kifejezásáben jättem hozzàtok, hogy a ti hitetek Istenben
legyen.” Ime, itt van. Làtjàtok? Ez igaz.
117 Sokan prãbàltàk utànozni azokat az embereket, de åk a
dolgokat mind ässzezavartàk ápp çgy, mint ma. Volt egy aki
felemelkedett Jázus ideje elått fálrevezetett nágyszàz embert.
Ás ti tudjàtok, hogy az Iràsok ezekrål mikánt szãlnak,
megprãbàltàk tenni mág mielått az idå eljätt. Ás náhànyan
megprãbàltàk Åt utànozni, ás åk mind ezek, azok, vagy màsok
voltak. Ás Å azt mondta, “Az utolsã napokban, hogyan fognak
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hamis Krisztusok tàmadni, az utolsã napokban, ás hamis
prãfátàk, ás jeleket, csodàkat fognak mutatni.” Mindezek meg
vannak nekènk. Làtjàtok? De ez nem vesz el a valãsàgtãl. Az
mág jobban fog àltala kiragyogni, mert nekènk van egy igazi
Krisztusunk, ás nem egy hamis.
118 Nos, most, mi felismerjèk akkor hogy Isten elkèldte az Å
prãfátàit. Ez volt a mãd ahogy Å az Å Igáját a náphez hozta, az
Å prãfátài ajkàn keresztèl.

Ás figyeljátek meg, tudjàtok, Mãzes mondta, ha olvasni
akarjàtok, akkor a II. Mãzes 4. rászáben, ás a 10. ás 12.
versekben van. Mãzes mondta, hogy Isten beszált hozzà. Isten
beszált egy emberrel, ajakrãl fèlbe. Ás å azt mondta, “Án lassç
beszádæ vagyok,” Mãzes mondta. “Án, án nem vagyok
megfelelå. Án_án nem tudok menni.”
119 Az Çr mondta, “Ki alkotta az embert hogy beszáljen, vagy
Ki tette åt námàvà? Ki tette åt làtãvà, vagy Ki tette åt hallãvà?
Nem Án, az Çr?” Mondta, “Án a te szàddal leszek.” Làtjàtok?
Tehàt^
120 Ás Jeremiàs mondta, ha olvasni akarjàtok, ez a
Jeremiàs 1:16. Jeremiàs mondta hogy, “Isten szavakat tett a
szàmba.” Làtjàtok? Å_Å beszált, ajakrãl fèlbe, egy prãfátàval;
ás beszált a màsik prãfátàn keresztèl, annak egyàltalàn
akaratàn kâvèl, ás beszált az å ajkain keresztèl.
121 Neki meg vannak a mãdszerei, hogy az Å Igáját kifejezze,
tudjàtok. Igen, uram. Tehàt làtjàtok a Biblia Isten Szava, nem
ember szava.

Mãzes mondta, “Isten beszált hozzàm egy hanggal, ás án
hallottam Åt. Án leârtam amit Å mondott.”
122 Jeremiàs mondta, “Án egyàltalàn nem tudtam beszálni. Ás,
az elså dolog tudjàtok, hogy az ajkaim beszáltek, ás_ás_ás án
leârtam.” Isten beszált az å ajkain keresztèl, ás az beteljesedett.

Dàniel, Ásaiàs, ás âgy tovàbb, mind azok a prãfátàk ápp
ugyanolyanok voltak.
123 Tudjàtok, egyedèl az Ã Szävetságben, täbb mint
kátezerszer mondtàk azok a prãfátàk, hogy IGY SZÃL AZ ÇR.
Nos, ha egy ember azt mondja IGY SZÃL AZ ÇR, az nem egy
ember beszáde. Ha å beszálne, akkor å nem lenne egy prãfáta,
hanem kápmutatã lenne, làtjàtok, mert az (soha) nem
teljesedett volna be; tizszer szàzezerbål egy lett volna az esálye,
làtjàtok, åk talàlgathatjàk. De ha az IGY SZÃL AZ ÇR, akkor
az Çr Isten mondta azt.

Ha án azt mondanàm, “Igy szãl Orman Neville”; testvárem
mondanà, “Igy szãl Mr. Mann”; Án mondanàm, “Igy szãl Vayle
Testvár,” itt kint, vagy valaki màs a testvárek käzèl, bàrki
käzèletek; Án azt mondanàm amit ti mondtatok. Ha án åszinte
vagyok, akkor csak azt mondom amit ti mondtatok.
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Ás ezek az emberek, mivel prãfátàk voltak, mondtàk, “Ez
nem án vagyok. Nekem nincs azzal mit tennem, de ez IGY
SZÃL AZ ÇR.” Tehàt a Biblia az IGY SZÃL AZ ÇR a prãfátàk
àltal.

124 Figyeljátek meg, åk vetták magukra a Krisztus Szellemát,
ás megjävendälták az esemányeket amelyek meg fognak
tärtánni. Hàt aztàn mág milyen megjävendälásek! Åk
megmondtàk hogy mi fog tärtánni a korokon àt, amint åk
èltek, àlltak, fekèdtek, jàrtak a Krisztus Szellemável ami
rajtuk volt, olyannyira hogy çgy cselekedtek mint Krisztus. Ás
az olvasãk olvastàk azt ás azt gondoltàk hogy a prãfátàk
maguktãl beszáltek.

Emlákeztek az eunukra amikor å olvasta az Ásaiàs 53:1,
arrãl, hogy, “Å megsebesâttetett vátkeinkárt, bæneinkárt meg
lett rontva, a mi bákesságènknek bèntetáse Rajta volt, az Å
sebeiben mi meggyãgyultunk”? Az eunuk azt mondta
Fèläpnek, “Kirål beszál a prãfáta, magàrãl vagy valaki
màsrãl?” Làtjàtok, a prãfáta çgy beszált mintha az å maga lett
volna.

125 Názzátek Dàvidot amint a Szellemben kiàlt, “Án Istenem,
án Istenem, miárt hagytàl el engemet? Az án csontjaim, åk
bàmulnak ràm, ánràm,” Dàvidra. “Àtszägezták a làbaimat ás a
kezeimet,” Dàvidnak. “Àtszägezták a làbaimat ás a kezeimet.
De Te nem hagyod a lelkemet a pokolban, ás nem engeded hogy
a Te szented rothadàst làsson,” mintha Dàvid magàrãl beszált
volna hogy å szent. Az a Dàvid Fia volt, a megtermákenyâtett,
szellemi Mag amely azon keresztèl jätt. Noha Dàvid maga egy
konkoly volt, de annak belsejáben ott volt a Bçza mag. Ártitek?

Tehàt, az egász Biblia, Az nem ember szava, sem nem
ember ârta Azt, nem ember hozta, ás nem is tudja Azt_ember
kinyilatkoztatni. Az Isten Igáje Maga Isten àltal kijelentve, az
Å Sajàt Magyaràzãja, Krisztus kijelenti Magàt az Å Sajàt
Igájáben.

126 Názzetek Krisztusra amint ott àll Dàvidban. Dàvid mág
gondolkozni sem tudott akkor. Az å ártelme eltàvozott tåle,
çgyszãlvàn. Ás Å ott fègätt a kereszten, amint ti làtjàtok itt a
szobrot; fègätt a kereszten, kiàltva, “Án Istenem, Án Istenem,
miárt hagytàl el Engem? Minden csontom, åk bàmulnak Ràm.
Àtszägezták az Án kezeimet ás az Án làbaimat. Àtszçrtàk az
Án oldalamat.” Làtjàtok? “Miárt Vagy olyan tàvol Tålem?
Bàsàn minden bikàja bekerât. Ingatjàk a fejèket, azt mondjàk,
‘Å Istenben bâzott, hogy megszabadâtsa Åt; most làssuk, hogy Å
megfogja-e szabadâtani Åt,’” ugyanazokat a szavakat beszálte.

Tehàt, làtjàtok, amikor Isten szemmellàthatãvà vàlt itt a
fäldän, akkor Å ugyanazokat a szavakat mondta mint Dàvid.
Ártitek? Tehàt, làtjàtok, Az nem embernek a szava; hanem az
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Istennek a Szava. Az Isten volt Dàvidban; az nem Dàvid volt. Å
nem tudta hogy mit mondott; å csupàn annyira a Szellemben
volt.

Ez az ahogy Mãzes volt. Å annyira a Szellemben volt,
kiment abbãl a dimenziãbãl amelyben ált, ás ott àllt szemtål
szembe, az ágå bokornàl, beszálve Magàhoz Istenhez. Mondta
neki, “Vedd le a saruidat. A fäld, amelyen àllsz, szent fäld.”

Elkápzelem, hogy mikor Mãzes elment onnan, azt gondolta,
“Mi tärtánt? Mi kävetkezett be? Mi volt az?”

Az mondta, “Menj le Egyiptomba. Án veled megyek.”
Å mondta, “Ez olyan valãsàgos nekem, mennem kell.”

Vette a feleságát ás gyermekeit^ás_ás gyermekát, inkàbb, ás
botjàt a kezábe, ás elindult le Egyiptomba, hogy megszabadâtsa
a nápet. Làtjàtok?
127 Isten beszál, Maga, a prãfátàkon keresztèl. Làtjàtok, åk, åk
teljesen^Az nem a prãfátàk; az Isten volt. Mert, maguk a
prãfátàk, åk nem mondhattàk azokat a dolgokat.

“Ki hitt a mi tanâtàsunkban?” Ásaiàs mondja, làtjàtok. “Ki
hitt a mi tanâtàsunknak? Az Çr karja kinek lett kijelentve? Å fel
fog nåni elåttènk mint egy borjç egy_egy istàllãban. Ás ahogy,
mágis, Å megsebesâttetett vátkeinkárt, bæneinkárt megrontott
lett, bákesságènk bèntetáse Årajta volt; az Å sebeiben
meggyãgyultunk.” Meggyãgyultunk, màr rágen ott abban a
korban; ás Ásaiàs, ott nyolszàz ávvel Krisztus elått. Làtjàtok?
“Az Å sebeiben mi,” mçlt idå, màr, “meggyãgyultunk.” Ãh,
nekem!

Ahogy, az Isten Igáje, annyira täkáletes! Bâzzatok Benne,
emberek. Ez az egyetlen dolog amely megmenthet benneteket.
128 Minden màs szã, nem árdekel hogy milyen jãl van
elhelyezve, hogyan, kitål jän, melyik felekezettål jän, vagy
hogy milyen okos az az ember, azt teljesen figyelmen kâvèl kell
hagyni, mindent ami ellentátes az Igável. Ha le akarjàtok
jegyezni az Iràst, ez a Galata 1:8. Làtjàtok? Pàl mondta, “Ha
mi, vagy egy Mennybål jätt Angyal bàrmilyen màs dolgot
hârdetne mint Ez amit ti màr hallottatok, legyen àtkozott.”

Màs szavakkal, ha egy Angyal hozzàd jänne a Mennybål,
egy fányesen ragyogã Angyal, ás ott àllna; fiç, az egy csali
lenne ezekben a napokban, nem? Egy fányesen ragyogã Angyal
odajänne ás ott àllna, ás mondana dolgokat amelyek
ellentátesek az Igável; te azt mondod, “Sàtàn, tàvozz tålem.”
Ez âgy van. Ha å egy pèspäk, ha å egy^bàrmi is å, soha ne
higgyetek neki ha å nem pontosan a Biblia szerint beszál,
Szãrãl Szãra. Figyeljátek åt, å benneteket most a Bibliàval fog
hordozni. Elfog vinni benneteket egy bizonyos helyre, ás aztàn
ott megakad. Mikor làtjàtok, hogy a Biblia mond egy dolgot, ás
å mellåzi azt, akkor figyeljátek åt ápp ott.
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Làtjàtok, ez az, ahogy å Ávàval tette. Å ott lejätt ás
mindent ápp pontosan mondott. “Nos, Isten ezt mondta. Ez âgy
van, Áva. Àmen. Mi hisszèk ezt, egyètt.”

“Nos, Isten ezt mondta.”
“Àmen. Mi hisszèk ezt, egyètt.”
“Isten ezt mondta.”
“Mi hisszèk azt, biztos.”
“Nos, de Isten azt mondta hogy megfogunk halni.”

129 “Nos, most, tudod Å egy jã Isten.” Å nem mondta, hogy Å
nem fogja, tudod. “De bizonyosan^” Oh, nekem! Ime å itt
van.

Ás ha å olyan csalã volt, ás a Biblia mondja, hogy “Az
utolsã napokban å becsapnà a Vàlasztottakat is ha lehetságes
lenne,” akkor nekènk hol kellene lennènk ma, baràtaim? Nos,
ezek a kis Vasàrnap iskola tanâtàsai, ezeket egász käzel kellene
hozni, tudjàtok, a mi szâveinkhez, hogy làssuk^Igazàn
figyelmesen kellene figyelnènk ás làtni, hogy mennyire becsapã
ez a dolog.
130 Figyeljátek meg, nem tudjuk, nem szabad odafigyelnènk
senki màsnak a szavàra. Nem árdekel bennènket hogy milyen
okos, milyen iskolàzott. A Biblia, a Páldabeszádekben, azt
mondja, “Le kell rombolnunk okoskodàsokat.” Làtjàtok? Nos,
itt ebben a màsodik ävezetben^

Az elså ävezet a làtã, âzlelå, árzå, szaglã, ás hallã
árzákeitek. Ez a kèlså testetekben van.

A belså testeden, ami a szellem, vannak az árvelásek ás a
gondolat, ás âgy tovàbb. Nekènk mindezeket le kell
rombolnunk. Az árvelás nem mondhatja, “Most vàrjàl, ha Isten
egy jã Isten^” Ás nekènk ma olyan sokszor mondjàk hogy Å
az. “Ha Å egy jã Isten, akkor ha án åszinte vagyok, noha nem
tudom làtni azt, hogy a Bibliàban helyesen van, noha án
åszinte vagyok, akkor án megleszek mentve.” Elfogsz veszni.
[Ères hely a szalagon_Szerk.]
131 “Ha gyèlekezetbe megyek ás csupàn teszem azokat a
dolgokat amikrål hiszem, hogy helyesek, ás prãbàlok ahhoz
ragaszkodni amirål gondolom hogy helyes, hàt, án^” Te mág
el vagy veszve.

“Van egy çt, ami helyesnek tænik az embernek, de annak a
váge a halàl çtjai.” Làtjàtok? Te nem leszel megmentve; el
fogsz veszni. Làtjàtok? Làtjàtok? Ennek a belså irànyâtã
Embernek kell lennie.
132 “Hàt, án nyelveken szãltam, Branham Testvár. Hàt, te nem
hiszel a nyelvekenszãlàsban, Branham Testvár?” Teljessággel.
“Nos, án kiàltoztam; te nem hiszel abban?” Igen, uram. “Án
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egy jã Keresztány áletet álek. Te nem hiszel abban?” Igen,
uram. De ez mág nem jelenti azt hogy meg vagy mentve. Te egy
jã szemály vagy; tiszta, erkälcsäs, szent, jã szemály.

Ilyenek voltak azok a papok, âzig-várig vallàsosak, annyira
vallàsosak, amig egy távedás ás, halàlra voltak kävezve. Az
Isten Igájável valã bolondozàs halàlos âtálete halàl volt.

133 Ez az ami a baj a mi orszàgunkkal ma. Ez az oka hogy ma a
fäldän olyan sok lazàskodã dolgok vannak, a bæntetásek nem
elág eråsek. Ha egy fárfi el lett kapva hogy egy màsik fárfi
feleságável szaladgàlt, mindkettåjèket ki kellett volna vinni
nyâlvànosan ás kiherálni, nyomban, nyilvànosan, ás szabadon
engedni. Ez âgy van. Ha egy embert elkapnak, hogy valamit
rosszat tesz, megy az çton, gyorshajtàssal, kevesebbet nem
szabadna neki adni mint tâz áv å elå^elåre megfontolt
gyilkos. Làtjàtok? Ha erre ilyen bæntetáseket tesztek, akkor le
fogjàtok åket lassâtani.

De mikor egy hamis politikus megkaphatja ezt az embert
itt ás elsâmâtja, ás ezt mondja, “Hàt, å ivott egy kicsit, å^azt
nem akarta.” Ás megält egy embert, feleságet, ás egy egász
csomã àrtatlan gyermeket, hadd çssza meg a Csibász, az a
politika. Az a vilàg. Az az ärdäg.

134 Isten azt mondta hogy ha egy ember hàzassàgtärásen lett
kapva, vagy egy asszony, vigyátek åket oda ki ás kävezzátek
halàlra. Azzal el volt intázve. Làtjàtok? Ha mág egy bot sçlyàt
felemelve lett elkapva, a szombatnak napjàn, “Vigyátek åt ás
kävezzátek meg.” Akkor åk azàltal áltek. Ás most, làtjàtok, ma
nincsenek meg nekènk azok a tärványek.

De a Keresztányek, a gyèlekezet, amelyhez án ma reggel
beszálek, az Isten tärványe a szâvetekben van. Làtjàtok? Nincs
vàgyatok hogy azt tegyátek. Az itt bent van. Ti meg akarjàtok
tartani az Isten tärványát olyan täkáletesen. Nem szàmât hogy
mi az, csupàn azok akartok lenni amit^Ha_ha Istennek egy
làbtärlåre van szèkságe az ajtãnàl, ás Å azt akarja hogy te
legyál az a làbtärlå, akkor te annyira boldog vagy hogy az
lehetsz. Nem szàmât hogy mi lenne, te làbtärlå akarsz lenni.
Làtjàtok? Amit csak Isten akar hogy tegyál, az amit te tenni
akarsz, mert az Isten. Nos, ez az ahol te valãban megtalàlod a
valãdi, igazi, igaz szeretetedet Isten szàmàra.

135 Most mi felismerjèk akkor, hogy, “Ha egy Angyal bàrmi
màst prádikàlna,” azon kâvèl ami^ami màr a Bibliàban meg
lett mondva, “legyen àtkozott.” Senki nem teheti. Nem teheti;
Ennek pontosan çgy kell lennie, ahogy Ez mondja.

136 Ás çjra olvassuk, a Jelenásek 22:18 ás 19-ben, “Ha valaki
hozzà tesz egy szãt Ehhez, vagy elvesz egy Szãt Ebbål, Isten
elveszi az å rászát az Álet Känyvábål.” Igaz. Isten elveszi a
rászát, legyen å akàr egy lelkász, bàrmi lehet, ás szava^az å



34  A MONDOTT IGE

neve bele van ârva az Álet Känyvábe. Isten mondta, “Án
egyszeræen kiradârozom,” ez âgy van, “ha å egy dolgot Hozzà
tesz, vagy elvesz Abbãl egy Szãt.” Ez az, amilyen
csalhatatlannà tette Isten az Å Igáját. Làtjàtok? Hozzàadhatsz
a gyèlekezethez, vagy elvehetsz a gyèlekezetbål. De ne tegyál
hozzà az Igáhez, vagy nem vegyál el Abbãl, mert Isten elveszi
azonnal a te nevedet az Álet Känyvábål. Ás, ez, te akkor
befejezted. Làtjàtok? Nem adhatsz Hozzà, vagy nem vehetsz el
Abbãl. Ez ápp pontosan ami^
137 Nincs szèkság ártelmezåre, mert a Biblia mondja, hogy
Isten vágzi az Å Sajàt ártelmezását a Bibliàrãl. “Az nem sajàt
magyaràzatbãl van,” mondta Páter. Rendben van.
138 Ás az egász Iràs Isten àltal adatott, Isten àltal van rendbe
szedve, ás az egász dolog Jázus Krisztus kijelentáse. Az Çj ás az
Ã Szävetság, ahol elåre mondtàk hogy Å eljän, mit fog tenni
amikor ideár, ás mit fog tenni ebben az eljävendå korban. Tehàt
ez teszi Åt ugyanazzà tegnap, ma, ás mindäräkká. Làtjàtok?

Mint ott a Zsidãk-ban, amikor Pàl leârta azt. Å Isten,
“Jázus Krisztus tegnap,” az Ã Szävetságbål. Å “Jázus Krisztus
ma,” szemmellàthatãan testben. “Ás Å Jázus Krisztus
mindäräkká,” a Szellemben, “eljävendå.” Làtjàtok? Làtjàtok?
“Ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká.”

Ás Å mindig ál hogy az Å Igáját álåvá tegye amit Az
mondott hogy Az tenni fog arra a korra. Å ál.
139 Å ált az Ã Szävetságben, szemmellàthatã lett. Csak akarom
hogy làssatok meg itt egy kis valamit, ha el tudjàtok viselni.
Figyeljetek, amikor Jázus szemmellàthatãvà lett az Ã
Szävetságben, ahogy mi hisszèk.

Most, ti prádikàtorok ott kint, vitatkozhattok ezzel,
tehettek amit csak akartok, de án beszálek az án^amit
gondolok. Làtjàtok?
140 Amikor Jázus szemmellàthatã volt az Ã Szävetságben, egy
teofàniàban, Melkisádek szemályáben; nem egy papsàg, hanem
a Szemály, az Ember. Làtjàtok? Mert, ez az Ember mág nem
szèletett meg, de Å egy teofàniàban volt, tehàt Neki nem volt
apja, sem anyja. Å Maga Isten volt. Å szemmellàthatã lett egy
Ember formàjàban, akit “Sàlem Kiràlyànak, ami Bákesság
Kiràlya, ás Igazsàg Kiràlyànak” neveztek. Làtjàtok? Å
Melkisádek volt. “Sem apja, sem anyja nem volt, sem
napjainak kezdete, vagy áletánek váge nem volt.” Làtjàtok? Az
Jázus volt egy teofàniàban, egy Ember formàjàban. Elbârtàtok
ezt viselni? Rendben van.
141 Azutàn Å tánylegesen emberi testtá lett, ás käzättènk
lakozott, Magànak Jázus Krisztusnak a Szemályáben, a szæz
Màriàtãl szèletve. Å olyan formàban jätt hogy meg tudjon
halni, ás visszament a Mennybe.
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Most ezekben az utolsã napokban, Å megâgárte hogy
szemmellàthatãvà teszi Änmagàt çjra, az Å testánek
teljesságáben, Szellemben. Làtjàtok? “Mert amint az a Sodoma
napjaiban volt, çgy lesz az ember Fiànak Eljävetelekor.” Most
názzetek Sodomàra, ahogy az volt, ás mi tärtánt. Ás Jázus
Krisztus szemmellàthatã ma az Å Gyèlekezetánek testi
formàjàban, làtjàtok, cselekedve ugyanazt a dolgot, ugyanazt a
munkàt, ugyanazokat a dolgokat amelyeket Å mindig tett, soha
nem vàltozik, az Äräkkávalã. Làtjàtok? Ás ma a fäldän, Å
szemmellàthatãvà tette Magàt az emberi testekben, a mi
emberi testènkben akiket Å elhâvott, ás pontosan ugyanazokat
a dolgokat tette mint amiket Å kèlänbäzå idåkben tett, ás az Å
testánek idejáben a fäldän. Ás teszi ugyanazt ma, mert, “Isten
kèlänbäzå idåkben szãlt az atyàkhoz a prãfátàkon keresztèl,
ezekben az utolsã napokban az Å Fiàn, Jázus Krisztuson
keresztèl.” Làtjàtok, a Fiç kinyilatkoztatva az utolsã
napokban, Isten szemmellàthatãan emberi testben, käzvetlenèl
Sodoma pusztulàsa, a Pogàny vilàg váge elått. Làtjàtok ezt?

Hàrom megnyâlvànulàs van.
142 Most, a kävetkezå dolog akkor tärtánik, amikor minden
ässze van gyæjtve egy Szemályben, Jázus Krisztusban,
Menyasszony ás Test, az Çr Jázus fizikai visszatárásekor.
Elvágzi az Å hàromszori^Amikor Å a fäldre hozatott;
megälták, megfeszâtetták, feltàmadt. Szemmellàthatãvà tegye
Änmagàt az Å Testánek formàjàban, amely az Å
Menyasszonya, az Asszony. Ártitek ezt? Az Asszony az Å
Testánek rásze.

Ás az asszony ás a fárfi annyira käzel vannak, amâg åk
egyszeræen majdnem^Åk egyformàk. Az kell hogy legyenek,
minden esetre. Åk ott vannak, làtjàtok, åk egyszeræen
pontosan egyformàn vannak szemmellàthatãvà táve. Az
asszony rásze neki, mert belåle lett kiváve.

Ás ma a Menyasszony Krisztus testábål lett kiváve, amely
pontosan çgy cselekszik ás tesz amint az Çr mondta hogy Az
tenni fog ezekre a napokra, a Menyasszony, a Kiràlynå; Kiràly
ás Kiràlynå. Rendben.

Kásåre jàr most, çgy hogy sietnènk kell hogy vágáre
árjènk.
143 Rendben, az egász Biblia Jázus Krisztus teljes
kinyilatkoztatàsa, megismertetve Magàt minden korban. Å
megismertette Magàt Luther napjaiban, mint fundamentum; a
gyèlekezet, a làbfej, a làbszàrak.

Ahogy Å tette Nabukodonozor Kiràlynak; emlákeztek
ahogy å àlmodta azokat az àlmokat, ás jätt a fejtål lefelá?
Làtjàtok? Most Å a làbaktãl jän fel. Làtjàtok? A Babiloni
kiràlysàgban Å megmutatta azokat az Ã Szävetságieket, Å a
fejtål jätt lefelá, addig jätt lefelá amâg Isten Maga testtá lett a
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látra làbainàl. Most itt az Çj Szävetságben, Å vissza felhozza
Magàt çjra, a Fejhez çjra, az arany Fejhez, hogy meg legyen
koronàzva. Làtjàtok? Názzátek. Ártitek?

Làtjàtok, Isten volt a kezdetben, ás Å mindig jätt lefelá, a
prãfátàkon keresztèl, ás tovàbb le, amâg Isten Maga emberrá
lett mint mi, egyenesen le a látra làbànàl, egy csecsemå
szèletett egy jàszolban; gyælält, visszautasâtott, megvetett, ás
egy rosszhârben, ás minden ami Å volt. Aztàn Å elkezdett
felemelkedni, làtjàtok, ás làbaktãl elkezdte ápâteni a
Gyèlekezetet, a Menyasszonyt, visszatárve, vágig vissza; ás
most kijän a Fejkåbe, ahol az egász ässzekapcsolãdik ás alkotja
Jázus Krisztus egyetlen nagy àtalakult Testát.
144 Isten minden korban az Å megâgárt Igáje àltal van kijentve
az adott kornak. Most názzèk csak meg az Å náhàny âgáretát
màra vonatkozãlag, mikäzben befejezzèk ezekben az utolsã
szavakban.
145 Most Isten kijelenti Magàt az esti Vilàgossàg idejáben.
Názzèk meg most. Mi làtjuk^
146 Egy csomã Iràshely van nekem itt lejegyezve. Amint
làthatjàtok ezen az oldalon, hogy mennyi Iràshely van itt
leârva. De, nekènk csak tizenät percènk van tizenkettåig. Án ki
akarom fejezni. Ás ma reggel nem rekedtem be, beszád käzben.
Náha ez a lágkondicionàlã itt nagyon berekeszt.

Tehàt ha Neville Testvár nem^Nem terveztetek valamit
maestáre? [Neville Testvár mondja, “Nem.”_Szerk.] Nos, nos,
án^Ha nem baj, akkor van nekem valami. Talàltam egy
cigarettàsdobozt, valamelyik nap, az erdåben; ás van egy
Èzenetem a cigarettàsdobozrãl, ma estáre, ha ez az Çr akarata.
Làtjàtok?

Tehàt, itt vannak nekem ezek az Iràshelyek. Ás nem
akarom az idåt tçllápni, hogy vissza tudjatok jänni.
147 Egy cigarettàsdoboz, beszál. Rendben. Kifelá indultam az
erdåbål, ás ott volt egy cigarettàsdoboz, ás egyszeræen
tovàbbmentem. Gondoltam, “Hàt, valaki elåttem jàr.”

Ás Valami azt mondta, “Fordulj vissza ás vedd fel azt.”
Gondoltam, “Felvenni egy cigarettàsdobozt? Nem án.”
Valami mondta, “Fordulj meg ás vedd fel a

cigarettàsdobozt.”
Ás odamentem, ott volt egy rági ères doboz, ás làttam

valamit. Szãlni fogok rãla, ma este, ha ez az Çr akarata.
Rendben.
148 Most mi esti Vilàgossàgokrãl akartunk beszálni, csak egy
pàr percig. A Biblia jävendäli, hogy fog jänni egy idå,
käzvetlenèl a zàrãidåben, hogy a nap kisèt, ás lesz egy esti
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Vilàgossàg. Mindnyàjan tudjuk azt. Nem? Mi, mi^Mi, akik
elått ismert az Èzenetènk ma, az Çr Jázustãl, hisszèk hogy lesz
egy esti Vilàgossàg. Ás ez az esti Vilàgossàg^

Persze, a nagy Vilàgossàg akkor fog jänni amikor Maga
Jázus szemmellàthatãvà lesz itt a fäldän, vagy fent a
Mennyben, elviszi az Å Menyasszonyàt, ás akkor elkezdådik a
Millennium.

149 De nekènk az egyik legrettenetesebb idåkän kell
àtmenènk, amely valaha is emberi lányek elått volt. Ás án csak
vàrom azt az ãràt, ás mikor mi tudunk kapni^mindenki
kaphat lehetåságet hogy eljäjjän a munkàjàtãl ás egy pàr napot
eltältsän, ás valahol ässzejähetènk ahol beszálhetek azokrãl a
Csapàsokrãl ás dolgokrãl amelyek az utolsã napokban jänni
fognak; ás çgy kát vagy hàrom hetet tältenánk egyètt, ás
ässzehoznànk, ha az Çr álni enged, hogy megtegyem ás ihlet
arra, megnázzèk hogy azok a dolgok mikánt fognak betoppani,
meg azok a Mennydärgásek. Azutàn làtni fogjàtok, hogy az
emberek ás a nápek mirål àlmodtak, ás mindazok a dolgok ott,
azok meg fognak tärtánni; làtjàtok, megfogjàtok figyelni hogy
mit jelentettek azok ki, hogy a nagy mennydärgás kijän a_az
egekbål. Most, persze, ti mindannyian tudjàtok, hogy án
tudom, amit ez_amit ez jelent, làtjàtok. Ás, de csak vàrjuk meg
amâg az idå eljän, làtjàtok, hogy meglegyen, làtjàtok, most, ás
jobban a maga idejáben lesz.

150 Most, tehàt olvasni fogunk náhànyat ezekbål_ezekbål az
Iràshelyekbål itt. Most, az esti Vilàgossàgokban jän, most,
ászerevesszèk hogy ugyanannak a Vilàgossàgnak kell lenni ami
reggel volt.

Mert, nincs egy Nap reggel ás màsik Nap dálutàn. Az
ugyanaz a Nap. Ugyanaz a Nap amelyik dálutàn van, az van
reggel: ugyanaz reggel, mint dálutàn.

Nos, Az mondta, “Maga a nap,” az idå käzben lávå nap,
“lesz valahogy, ãh, mint egy komor, sätát nap. Nem lehetett
nappalnak vagy ájszakànak hâvni, a kettå käzätt.”

151 Làtjàtok, ez a Test formàlàsa, a làbaktãl, felfelá jåve.
Amikor Å itt volt a fäldän, akkor Å a Fiç volt, a Vilàgossàg,
azutàn Åt megälták. A Gyèlekezet àtvette az Å helyát, azutàn
kävetkezett a màrtârsàg ás vágigment a Sätát Korokon, ás
elkezdte ápâteni a fundamentumot, ahogy megjelent. Azutàn
honnan jän a làtàs? A fej tetejátål.

Làtjàtok a làtomàst; Nabukodonozort? Názzèk Åt lefelá
jänni, a Pogàny kor kezdetátål, mielått a Vár szàmukra ki lett
ontva, ás jãvàtátelt kászâtett. Prozelitàkat hoztak be. De
figyeljátek meg, hogy egyenesen lefelá ment, egyenesen le,
egyenesen le az aljàra, jelkápesen, làtjàtok, lehoztàk.
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Azutàn egyenesen visszaindult, visszajätt a Gyèlekezet
visszatár a làbaktãl, feljän. Most ez a fej idåben_fej idåben
van. Most figyeljátek meg a Vilàgossàgot.
152 Te nem làthatsz a kezeiddel, de az mágis rásze a testnek. Te
nem làthatsz a fèlekkel, de az tud hallani. Nem làthatsz az
orroddal, de szagolsz. Nem_nem làthatsz az ajkaiddal, de
beszálhetsz; làtjàtok, ez volt a Pènkäsdi kor. De most ez a szem
idåben van, a làtàs. Làtjàtok? Nos, a szem utàn nincs mág egy
mozgã kápesság. Çgy van az?

A kävetkezå az ártelem, ami Maga Krisztus, Aki az egász
Testet irànyâtja.

Ezen tçlmenåleg nincs mozgàs, mozdulat. Làtjàtok?
Minden màs mozgott. Làtjàtok? Mozgatod a làbfejeidet,
mozgatod izmaidat a làbaidban, mozgatsz mindent. Mozgatod
a^Fèleid mozoghatnak, orrod, ajkaid, ás âgy tovàbb. De a
szemeid utàn, nincs semmi ami mozog.

Ez az amiárt azt àllâtjàk hogy az ember gyorsan
kopaszodik, mivel, làtjàtok, nincs eråkifejtás, hogy fejlessze az
izmokat a_a hajban, a fejbårben. Làtjàtok? Ás ott nincs egy
pàrna, hogy várt kapjon ott fent. A vár nem àrad àt elággá,
làtjàtok, nem megy fel hogy várrel ellàsa. Mert, a_a hajhagyma
vár àltal ál.

Ás most felismerjèk, hogy az a rász, làtjàtok, nincs semmi a
szem utàn.
153 Most ismerjèk fel. “Vilàgossàg lesz” (a nap käzepán?)
“estidåben!” Miárt van kèldve a Vilàgossàg? Azárt hogy
làssàtok hol vagytok^hogyan kell jänni-menni. Çgy van az?
Làtjàtok hogy hol vagytok. “Vilàgossàg lesz az estánek ideján.”
154 Nos, vegyèk most azt ás hasonlâtsuk ässze a Malakiàs 4-el.
Å megâgárte çjra fog jänni Vilàgossàg az estidåben, làtjàtok,
“Mert, âme Án elkèldäm nektek Illást a prãfátàt, ás å
helyreàllâtja a_a gyermekeket vissza az atyàkhoz, ás az
atyàkat a gyermekekhez,” (çgy van az?) “nehogy eljäjjek ás
megverjem a fäldet àtokkal.”
155 Most vegyèk Jànost vagy^Szent Lukàcs 17:30-at, ás
figyeljèk mit prãfátàlt Jázus ott, azt mondta, hogy, “Amint az
Sodoma napjaiban volt, ugyançgy lesz^”

Most emlákezzetek, figyeljátek, ez az az idå amikor az
embernek Fia ki lesz jelentve; az ember Fiànak a kijelentáse.
Nos, az embernek Fia tánylegesen ki lett ott jelentve
feltátelesen, csupàn egy pàr percig, ápp mielått Sodoma
megágett. Nos, az a Fárfi Elohim volt. Az Isten volt; ás Jázus
Isten. Ás Isten käzvetlenèl ott ki lett jelentve feltátelesen egy
pàr percig, hogy Àbrahàmmal beszáljen, a nyomozãi âtáletben.
Csupàn egy kis idåre, az embernek Fia ki volt jelentve; az
embernek Fia, Elohim. Làtjàtok ezt, gyèlekezet? [Gyèlekezet
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mondja, “Àmen.”_Szerk.] Az embernek Fia, Elohim, ki lett
jelentve egy pàr percre. Mert, ràkävetkezå reggelen a vàros
megágett, (mikor?) mielått a nap çjra feltudott volna jänni.

Tehàt semmilyen szervezet nem maradhatott hàtra, sem
nem lehet tovàbbi fejlådáse ennek ami ápp most van, mert el
fog ágni mielått a nap çjara pârkad. Váge az ábredásnek, az
egász orszàgban. Nem lesznek tovàbbi ábredásek, nagy elsäprå
ábredásek; ez a nemzet soha nem fogadja azt. Esetleg lehet
nektek egy intellektuàlis ässzejävetel. De, án azt akarom
mondani, hogy egy Szellemi ábredás, mi màr làttuk az egászet.
Remálem, hogy elkapjàtok ezt. Án olyan mãdon mondom,
hogy_hogy remálem megártitek. Làtjàtok? Váge van.

Egy nagyszeræ lelkász mondta, nem rágen, “Branham
Testvár, bàrcsak a szâvemben lehetne az Çr äräme!”

Azt mondtam, “Fiam, az ábredásnek váge van.” Làtjàtok?
156 Most a stabilizàtorok rà lettek táve a hajãra. Nagy
fálelmetes hullàmok vannak itt kint elåttènk; de mi tudjuk,
hogy ápp a hullàm màsik oldalàn, mi käzeledènk a parthoz.
Làtjàtok? Käzeledènk a parthoz. Csak maradjunk stabilan.
Csak maradj az Igáben. Maradj Istennel. Nem szàmât hogyan
árzel, vagy bàrmi màs; maradj egyenesen az Igável. Hadd_
hadd_hadd maradjon stabil, amikor làtod mindazokat a nagy
rági felhåket kärèlättènk, ás viharok jännek, ás atombombàk,
meg minden màsrãl beszálnek. De a mi stabilizàtorunk
egyenesen az Igáben van. Isten mondta hogy az itt lesz; mi
àtszeljèk mindet. Igen, egyenesen àtmegyènk a tetejèkän. Igen,
valãban! Åk, nem tudnak elsèllyeszteni bennènket. Nem
tudnak vâzbefolytani bennènket. Ha sârba tesztek bennènket;
mi çjra kijävènk. Ennyi az egász. Semmi nincs a vilàgon ami
lent tarthatnà ezt. Mi megmàsszuk mindegyiket, mert a mi
nagy Få Kapitànyunk hâv a màsik oldalon.

Mi Jázusban vagyunk lehorgonyozva, az álet
viharaival dacolni fogok;

Jázusban vagyok lehorgonyozva, semmi
száltål vagy hullàmtãl nem fálek;

157 Bàrmi is lehet, hadd jäjjän. Ami lehet, ami fog, nem szàmât
semmit. Mi käzvetlenèl Jázusban vagyunk lehorgonyozva. Ha
álek, az Isten dicsåságáre fogok álni. Ha meghalok, az Isten
dicsåságáre halok meg. Án_án_án csak akarom hogy^Ez az
Isten dicsåságáre van, amit án tenni akarok. Amikor
mindennek váge, án màr nem akarok tovàbb maradni. Oda
akarok menni ahol^az án jutalmamhoz amit Å vàsàrolt
nekem; nem amit án kiárdemeltem, hanem amit Å vàsàrolt
szàmomra, amit Å nekem ad az Å kegyelme àltal.
158 Tehàt mi làtjuk itt az esti Vilàgossàgot. Ás mit ár a
Vilàgossàg, ha nincsenek szemeid hogy làsd mikánt kell Abban
jàrni? Mi az az esti Vilàgossàg? A Vilàgossàg eljän, hogy
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valamit felfedjen. Çgy van az? Ha van itt valami, amit árzel ás
nem árted hogy mi az, a sätátságben, akkor gyçjts fel egy
villanyt. Azárt van, hogy felfedjen! Mit kell, hogy a Malakiàs 4
tegyen? Làtjàtok? Hogy ugyanazt tegye. Mit kellett a Hát
Pecsát kinyitàsànak tennie, ahol mindezek a felekezetek
tàntorognak ebben^?^Azárt van, hogy felfedjen, kihozzon.
Ha nincsenek szemeid, akkor mi a haszna hogy felfedjen?
Elåszär szemek kellenek, hogy làssunk. Çgy van az? Felfedni a
Malakiàs 4-et, felfedni a Szent Lukàcs 17:30-at, Szent Jànos
14:12-t, ás a Jànos 15:24-t, 16:13-at is. Ás szintán felfedni a
Jelenásek 10:1-tål a 7-ig, a Hát Pecsát felnyitàsàt, ás a hetedik
angyal Èzenetát; felnyitni, felfedni, amikor az esti Vilàgossàg
eljän. Most ha egy ember^
159 A Laodiceai Korban, az emberek hol voltak (mik?)
“meztelenek.” Azok? “Vakok.” Mit ár a Vilàgossàg egy vak
ember szàmàra? Ha a vak vezeti a vakot, nem esnek bele a
gädärbe? “Meztelenek, vakok, ás nem tudjàk.” Mág az å ártelmi
kápesságeik is elmentek, az ártelmèk szellemi kápesságei, a
szellemi megártás. Làtjàtok?

“Änfejæek, gågäsek, inkàbb az ärämäk kedvelåi, mint Isten
kedvelåi; hitszegåk, hamisan vàdolãk, mártáktelenek, ás
megvetåi azoknak, amik jãk; akiknál megvan a kegyesság
làtszata, de annak Ereját megtagadjàk.” A kijelentás ereját;
mág csak nem is hisznek abban. Làtjàtok? Åk nem hisznek
olyan dolgokban, mint prãfátàk. Ás âgy nem hisznek abban. Åk
azt hiszik, hogy_hogy a Malakiàs 4 az egy bizonyos gyèlekezet,
vagy egy bizonyos szervezet.

Amikor å elåszär jätt, å egy ember volt. Amikor màsodszor
jätt, egy dupla mártákkel, akkor å egy ember volt. Amikor å
Keresztelå Jànos formàjàban jätt, akkor egy ember volt.
Làtjàtok?

Az utolsã napokban, amikor az esti Vilàgossàgok
elkezdenek ragyogni, a szemek megnyâlnak ás làtni fogjàtok
hogy hovà mentek. Akkor a Test màr meg van formàlva, àll a
làbain, mozdulatokat tesz, a Szent Szellem àltal mozgatva. Mi?
Ugyanaz, aki a prãfátàkra szàllt ás megârta a Bibliàt, ugyanaz
a Szent Szellem mozog egy Szent Szellemmel betältätt
Testben, mozgatott a Szent Szellemben, minden szervezetbål,
minden nemzetságbål, nyelvbål, ás nápbål.
160 Egy kishälgy itt, å nem tartozik ebbe a szervezetbe, vagy
ebbe a szervezetbe^nem tartozik ebbe a gyèlekezetbe.
Valahonnan màshonnan jän, ás ma reggel eljätt, volt nàla egy
fánykáp. Å volt^odaadta a fiamnak, aki nagyon meglepådätt.
Nem tudom hogy valaha is hallott Errål vagy nem. Nem tudom.
Volt nàla egy fánykáp az Çr Angyalàrãl amely a Hát
Gyèlekezeti Koron volt, a Hát Pecsát megnyâlt, ott kint, amikor
az volt. Mondja hogy visszanázett azon àt, ás làtta azt ott àllni
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az ágben, egy àlomban. Ás å visszanázett azon àt ás làtta azt,
valakit làtott fehárben, ahogy elåre menetelt; ás mägätte,
mondja, çgy názett ki^Mondta, “Branham Testvár, az te
voltàl.” Ás mondta, “Bemenetelve ott,” mondta, “mägätted
kèlänbäzå szânæ emberek voltak, zàszlãkat tartottak; Georgia,
Alabama, mind kèlänfále helyek, menetelve elåre,” jättek be a
vezetásbe ahol Krisztus volt kijelentve a làtomàsba. Oh,
hallelujah!

161 Mi az utolsã napokban, ás a napok utolsã ãràiban vagyunk.
Làtjàtok Åt most az Å Igájáben, ás minden Szavàt ápp elåttènk
megnyilvànulva? Ãh, az álå Isten Gyèlekezete, àlljatok
làbaitokra, higgyetek Neki mindazzal ami bennetek van.
Ragaszkodjatok a kis Kerákhez a kerák käzepáben, hogy
stabilizàljon Az minden mozgàst ás minden mozdulatot amit
tesztek. Minden gondolatotokat ez a Torony irànyâtsa amely a
bensåtäkben van. Mert, Isten áppen az erre az ãràra szãlã
Igájáben van, az esti Vilàgossàgban, kinyâlvànâtva a
Vilàgossàgot.

162 A denevár vaksàga! Felkapcsolhatnàd a vilàgossàgot, ás a
denevár_a denevár olyan vak lenne hogy nem tudna repèlni.
Egy uhu bagoly, mindezek az ájszakai portyàzãk, ás ilyen
dolgok, csãtànyok meg dolgok, nem làtnak nappal. Nem tudjàk
hogy mindez micsoda. Åk nem làtnak.

Ás az esti Vilàgossàg eljätt. Minden páldàzat, bàrhovà
megyènk, a termászethez, a Bibliàhoz, a_a szoborhoz, amit
Melk-^amit Dàniel làtott, ás_ás annak a napnak a kiràlya,
mindannyian làttàk; ás mindezek a dolgok, mindenki, minden
forma, minden mozgàs, minden hely a Testben, helyzetileg
mutatja nekènk azt az ãràt amelyben álènk. Semmilyen màs
mozgàs nem jähet ezfelett.

Volt a káznek egy mozgàsa; szeretet, Wesley. Volt egy
mozgàsa a fundamentumnak; Luther. Szeretet, soha nem volt
attãl nagyobb; azt a Wesley mozgalomnak hâvtàk. Åk
misszionàriusokat kèldtek az egász vilàgra. Az egyik
legnagyobb mozgalom volt, amit csinàltak, az elåzå korban.

Aztàn jätt a Pènkäsdi kor; azutàn bejättek a kèlänbäzå
çjjak ás dolgok, a Pènkäsdi kor, a nyelvek, ás orr, ás âgy tovàbb.

Most ez a szemekben van. Mire kellenánek neked a szemek,
vagy a vilàgossàg, ha a szemek nem lennánek ott, hogy làss?
Elåszär, szemek kellenek a làtàshoz. Ás azutàn mikor ez eljätt,
Å megnyitotta a Hát Pecsátet, ás kijelentette az esti
Vilàgossàgot, vette az ässzes titkot melyek el voltak relytve
ezeken a gyèlekezeti korokon àt, ás most felfedve azokat ahogy
Å megâgárte a Jelenásek 10:1-tål a 7-ig. Ime itt vagyunk ma az
Igánek käzepette, ás az Igát felfedte nekènk Jázus Krisztus.
Tehàt, Ez Isten Igáje.
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163 Ás hogy legyènk az Å alattvalãi, szorosan a Szerzå mellet
kell jàrnunk, hogy megártsèk Azt, hogy Az ki legyen jelentve.
“Ã, Uram, mit akarsz Te hogy tegyek? A harctárre kell mennem
ás az Evangáliumot hârdetni, vagy otthon kell maradnom? Nem
szàmât hogy mi az, ha egy jã hàziasszony kell hogy legyek, ha
egy jã anya legyek, ha ezt kell tennem, azt vagy màst? Bàrmi is
az, farmer kell hogy legyek, vagy^Bàrmi is az, Uram, mit
akarsz Te, hogy tegyek?”
164 Nem ez volt amit ott lent Saul kikiàltott, “Uram, mit
akarsz Te hogy tegyek?” Å lent volt a^çton volt le
hogy_hogy az egász gyèlekezetet bärtänbe zàrja. De azutàn
felkiàltott, “Mit akarsz Te hogy tegyek?” Amikor kigyulladt a
Vilàgossàg, mint egy nagy Tæzoszlop, ott fègätt felette. “Mit
akarsz Te hogy tegyek?”
165 Gondoljàtok meg, ez egy jã szã a zàràsra, ás mondd,
“Uram, mit akarsz Te hogy tegyek? Amikor làtom ezt az Iràst
olyan täkáletesen felfedve most; Uram, mit akarsz Te hogy
tegyek?”

Hajtsuk meg a fejènket.
166 Kárek itt mindenkit hogy vizsgàljàtok meg most szâveteket
ás kárdezzátek meg, “Uram, mit akarsz Te most hogy tegyek?”
Ás ti emberek, ha mág a telefonvonalaknàl vagytok az orszàgon
àt, hajtsàtok meg fejeteket ás kárdezzátek meg, “Uram, mit
akarsz Te hogy tegyek? Làtva, hogy mi itt vagyunk az utolsã
napokban ás utolsã ãràkban, olyan täkáletesen van elåttènk,
olyan vilàgosan felfedve, mit akarsz Te hogy tegyek?”
167 Kedves Istenènk, mialatt åk kárdezik Tåled ezt; án magam
kárdezem, Tåled, mit akarsz Te tålem hogy tegyek, Uram, amint
felismerem hogy minden napárt felelni kell. Ás imàdkozom
hogy Te segâts nekem, Uram, hogy çgy áljek mindennap, hogy
az a Te tiszteletedre ás dicsåságedre szolgàljon.

Imàdkozom hogy Te segâts mindenkinek az egász
nemzetben, ás az itt jelenlávåknek a tabernacle-ban, amint
megvizsgàljuk a szâveinket ás mondjuk, “Uram, mit akarsz Te
hogy tegyek? Mit tehetnák Uram, a Te Kiràlysàgod, ás a Te
Ègyed tàmogatàsàra?” Add meg, Istenènk.

Vizsgàlj meg bennènket, a szâveinket, ás prãbàlj meg
bennènket. Ha valami gonoszsàg van bennènk, Uram, änzás,
vagy rossz indâtákok vagy cálok, Ã, Istenènk, tisztâts meg
bennènket a Te Fiadnak, Jázus Krisztusnak a Várável, akinek
mi alàzatosan elfogadjuk az Å halàlànak a kiengesztelását, ás
az Å feltàmadàsàt. Ás megigazulva hit àltal, hogy Å ezt
megtette, mi boldogan elfogadjuk az èdvässágnek a tervát,
amit Te nekènk, szàmunkra adtàl.

Atyànk, käszänjèk Neked a napnak Èzenetát, amit mi
hiszènk ás amihez ragaszkodunk, hogy tudjuk ás hisszèk hogy
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ez a Te Igád ás a Te Èzeneted. Nem azárt hogy kèlänbäzzènk
màs emberektål, hanem hogy megprãbàljunk máginkàbb Jázus
Krisztushoz hasonlãvà lenni, Aki a mi páldànk.

168 Kedves Istenènk, zsebkendåk vannak itt, ás beteg emberek
vannak mindenhol. Ás án magam, Uram, fàradt ás megviselt
vagyok, ma reggel. Imàdkozom, hogy Te segâts nekènk, kedves
Istenènk. Mi Ràd tekintènk eråárt. Te vagy a mi Erånk. Te
olyan sokat segâtettál, kedves Istenènk.

169 Az egyik napon, gondolkozva lent az erdåben, jàrkàlva
Banks Woods Testvárrel, amikor az orvosok^ Az å szâve
annyira rosszul volt, hogy alig tudott menni. Aztàn elgondolva
hogy án^nem sokat tudtam ott fent, azokban a hegyekben
jàrva a làtomàs szerint, “Meg kell szereznem azt az oroszlànt.
Làtnom kell azt az oroszlànt megälve.”

Ás aztàn ott lefelá jävet, ás ott àllva Tucson-ban, a Furr
Kàvázãnàl, ás làttam a ruhàjàt zsàkszeræen lãgva, a szemei
beestek. Mondtam, “Istenem, ha Te egy làtomàst tudsz
mutatni, ahol egy oroszlàn van, bizonyosan Te tudsz mutatni
valamit Woods Testvárrål.”

Ás akkor jätt, “Tedd rà a kezeidet.”

Ás å ma itt van çjra, a mi Banks Testvárènk çjra, erås, le-
ás-fel szaladgàlva azokon a hegyeken. Mennyire käszänjèk ezt
Neked, kedves Istenènk. Te ugyanaz az Isten vagy
mindannyiunkhoz mint amilyen voltàl Wood Testvárhez.
Tudom hogy Te szereted åt, mert å a Te szolgàd, becsèletes ás
åszinte.

170 Ás imàdkozom, kedves Istenem, hogy Te foglalkozzàl
mindannyiunkkal, ás bocsàsd meg a bæneinket, ás gyãgyâtsd
meg testènk betegságeit. Tegyál bennènket Hozzàd
hasonlãbbà, nap mint nap, Urunk, amâg mi Jázus Krisztus
teljes kápáre jutunk. Add meg ezt, Urunk. Án bâzom abban
hogy Te megvizsgàltàl minden szâvet, most, ás mi tudjuk, hogy
mit tegyènk. Kárènk Táged, hogy most àldjàl meg bennènket,
Jázus Neváben.

171 Ás mialatt fejènk le van hajtva, van-e itt jelen, vagy kint
a_a telefonoknàl az orszàgban, akik szeretnánek, amâg
imàdkoztok, ás fejetek le van hajtva, csak emeljátek fel
kezeiteket Istenhez most. Ez minden, amit tehettek;
zsçfoltsàgig tele vagyunk ma reggel. Csak emeljátek fel
kezeteket Istenhez, ás modjàtok, “Istenem, tegyál Jázushoz
hasonlãbbà. Án_án mág jobban Jázushoz hasonlã akarok
lenni.” Isten àldjon meg. Kint az orszàgban a nemzeten àt,
kezek mindenhol, egyszeræen egy szoros tämeg. Az enyám
szintán felemelve. “Mág inkàbb olyan szeretnák lenni mint Å.
Vizsgàlj meg engem, Uram, ás làsd meg, ha valami gonosz van
bennem; vedd ki azt. Án_án akarom^” Mit? Mi egyszerèen
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itt vagyunk egy bizonyos idåre, mágis elfogunk tàvozni, akàr
te^akàr, nem szàmât hogy mi vagy, milyen gazdag vagy,
milyen szegány, milyen fiatal, milyen äreg.

172 Ott àlltam tegnap egy_egy kicsi, szegány embercsoport
elått, egász fent a hegyen, lent egy^a pataknàl. Volt ott egy
kiscsalàd, egy ember, akihez Isten dolgairãl beszáltem, olyan
sokàig. Lejätt, kis feleságe, hát vagy nyolc gyermek; å pedig egy
kis darabos, sovàny dolog, ott kint prãbàlt dolgozni, napi pàr
dollàrárt. Ás egy ember egy kis viskãban hagyta åt lakni. Ás az å
feleságe ott fent, màr majdnem kászen egy màsik gyerek
szèlásáre, ás az asszonynak volt ott egy nagy száles fejszáje,
favàgàshoz, hogy lehçzza azt; a baba az egyik csâpåján, a
màsikkal vonszolta a fàt; lejätt, hogy felvàgja a fàt, hogy szedret
fåzzän be, hogy ne áhezzenek a tálen àt.  Ãh, nekem hogy
mennyire sajnàltuk! Woods Testvár ás án elmentènk, ás
elhoztuk a teherautãt, ás àtmentènk oda ás vàgtunk neki fàt, ás
begyæjtättèk. Å, a kis hàlàs asszony, csak ott àllt. Sajnàlatot
áreztem irànta. Ás àllandãan imàdkoztunk ártèk.

173 Ás a kisbabàja epilepsziàt kapott. Elmentènk ás
imàdkoztunk a kisbabàárt, ás Isten meggyãgyâtotta åt. Ás a
màsik napon, a fárjánek sárve lett, ás bement^

Án beszáltem vele. Å dohànyzott, mindkettåjèk. Az asszony
dohànyt ràgott (bagã), ás a fárje is, tipikus hegyi emberek. Ás
án mindig beszáltem nekik arrãl. Ás tegnap reggel, amikor
bementem, çgy napkeltán, a fárj itt jän ki, kezeit ässzetartva,
ás azt mondta, “Billy Testvár, án egy megvàltozott ember
vagyok.” Mondta, “Elszâvtam az utolsã cigerettàmat, ás án az
Çr oldalàn àllok.”

Az asszony azt mondta, “Ápp most szâvtam el án is az
utolsãt.”

Ãh, èltessátek a magot! “Án az Çr äntäztem. Án äntäzäm
azt ájjel-nappal, hogy nehogy valaki kiragadja azt az Án
kezeimbål.”

174 Ã Istenem, lágy most irgalmas, imàdkozom, ás add meg
nekènk szâvènk kâvànsàgàt, mert szâvènkben mi Neked
akarunk szolgàlni. Most, Atyàm, åk mind a Te kezedben
vannak, mindenhol. Åk a Te gyermekeid. Foglalkozz velèk
irgalmassàg szerint, Urunk; nem âtáletben, hanem irgalomban.
Jázus Neváben kárjèk. Àmen.

175 Szeretitek Åt? [Gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Teljes szâvetekbål! Nos, ti akiknek zsebkendåitek vannak,
elvehetitek åket.

Ás most, a szolgàlataink, azt hiszem egy kicsit koràn
kezdådnek, hát ãrakkor, vagy valahogy çgy. Neville Testvár be
fogja jelenteni, mindjàrt perceken belèl, hogy mikor kezdènk.
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Azt hiszem van ma reggel keresztelás? [Neville Testvár
mondja, “A vâz kászen àll.”_Szerk.] A vâz kászen van, ha van
valaki itt ás mág nem lett megkeresztelve a mi Çr Jázus
Krisztusunk Neváben, hàt, ez biztosan egy^A vâz kászen àll a
keresztelå szolgàlatra.

176 Nagyra ártákelènk minden lelkász testvárt. Làtom a
Testvárt^Milyen volt az ässzejäveteletek, rendben ment,
Parnell Testvár? Ás Martin Testvár, ás, ãh, olyan sokan vannak
itt käzèlèk, Lee Vayle Testvár. Ãh, csak lelkászek vannak itt
mindenfelá. Mi bizonyosan nagyra ártákeljèk azt, hogy itt
vagytok, käzässágben velènk az Ige kärèl.

177 Talàn nem egyeztek meg velem pontosan Ebben; nem is
kárem ezt, làtjàtok. Az egyetlen dolog, hogy csupàn
márlegeljátek Ezt. Ami ti mondotok nekem, án márlegelem. Ha
lelkászek felvennák a szalagot, ás azt mondanàk, “Hàt, án nem
ártek egyet.” Ez rendben van, testvárem. Te talàn pàsztorolsz
náhàny juhot; te_te tàplàlod åket azzal amit kâvànsz.

Án mindent elkävetek hogy käzvetlenèl az Igável
maradjak, ezek árdekáben akik az án kezembe lettek táve
Istenárt, mert a juh juh tàplàlákot akar, persze. “Az Án juhaim
halljàk az Án Hangomat.” Ás ez az, amivel mi álènk, minden
Igável amely szàrmazik^Nem minden^Nem csupàn itt-ott
egy Igável; hanem minden Igável, amely Istennek szàjàbãl
szàrmazik, ez az amivel a szenteknek álni kell.

Àlljunk fel most a làbainkra. Mialatt meghajtsuk
fejènket^

Ás Neville Testvár, van valami, amit mondani akarsz
nekik? [Neville Testvár mondja, “Nem.”_Szerk.] Mann
Testvár? Rendben.

Mindenki jãl árzi magàt? Mondjàtok, “Àmen.” [Gyèlekezet
mondja, “Àmen.”_Szerk.] Rendben.

Most hajtsuk meg a fejènket.

Meg fogom kárni Lee Vayle Testvárt, hogy jäjjän fel ide, ha
tud. Ha àt tudsz ide jänni, Vayle Testvár, ha tudsz.

Vayle Testvár itt a mi testvárènk, a känyvek ârãja. Ás å
most kászâti a Hát Gyèlekezeti Kor câmæ känyvet, ás dolgozik a
Hát Pecsát-en. Ás mi remáljèk, hogy hamarosan kiadàsra
kerèlnek, egász hamar. Rendben van. Lee Vayle Testvár, Isten
àldjon meg táged. `
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