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Sátán Édenje

� Hajtsuk meg magunkat. Dràga Isten, hàlàsak vagyunk ma
este Neked ezárt a nagy lehetåságárt, hogy ismát az Çr Jázus
Neváben jähetènk, szembeszàllni a mi ellenságènkkel, a Te
ellenságeddel, itt kint a csatatáren; az Igável elæzni åt a Te
náped käzèl; hogy làthassàk, ma este, Uram, az Evangálium
Vilàgossàgàt. Imàdkozom hogy kend meg szemeinket a
szemkenåccsel, hogy fel legyenek nyitva az Igazsàgra; hogy çgy
menjènk el innen, mondva a mi szâveinkben, “Avagy nem ágett
a mi szâvènk bennènk mikor velènk beszált az çton?”
Gyãgyâtsd meg a betegeket ás a szenvedåket. Bàtorâtsd a
bàtortalanokat. Emeld fel az elgyengèlt kezeket melyek egykor
lehanyatlottak. Hadd názzènk az Çr Jázus Jäveteláre amit
hiszènk hogy käzel van. Mi Jázus Neváben kárjèk ezt. Àmen.

Leèlhettek.
2 Megprãbàlok rävid lenni ma este mert tudom hogy sokan
jättek az orszàg kèlänbäzå rászeirål, hogy^a szolgàlatra;
vagy itt maradtatok, náhànyan käzèletek, ás vissza kell
mennetek, talàn hosszç utakat tenni. Ás án käsänäm nektek.
Ma reggel án magam Neville Testvárt akartam meghallgatni.
Ás màr sokszor hallgattam åt, de egyszer sem volt amikor ne
ártákeltem volna. De ma reggel, az az idåszeræ èzenet, tudom
hogy az Çr vezetáse volt hogy meghallgassam azt ma reggel.
Nagyszeræ volt! Ás làtom hogy ti emberek miárt szerettek
jänni, hallgatni åt is. Biztos vagyok benne, hogy mindig
hasznotokra vàlik, meghallgatni åt.
3 Prãbàltam behozni az interjçimon ma; ma reggel ás ma
dálutàn. Ás mág nagyon, nagyon, nagyon sok van hàtra. Ás
án^
4 Amint azt hiszem Jetrã volt, aki egyszer mondta Mãzesnek,
azt mondta, “Ez tçl sok neked.” Çgyhogy sok testvárènk van
itt a problámàitokra. Ás mindegyik jogosult, ás azok jã dolgok
amik felål utàn kell názni. Ás án ajànlom a pàsztorunkat, vagy
Mann Testvárt, ás a mi Hitènknek màs szolgàlã testváreit
innen. Mehettek hozzàjuk. Åk pontosan meg fogjàk mondani
hogy mit tegyetek; námely emberek, az å gyermekeik;
ässzehàzasodàs, vagy dolgok melyek helytelenek. Ás ezek a
fárfiak tudnak segâteni nektek áppen çgy mint_mint akàrki
màs, mert åk Krisztus szolgài. Ás menjetek el hozzàjuk, ás án
biztos vagyok benne hogy åk_åk megadjàk nektek a kellå
segâtságet. Án nem juthatok el mindannyiukhoz. Olyan sokan
vannak, akàrhovà mensz. Folyton sokasodnak, ás sokasodnak
ás sokasosadnak, làtjàtok. Ás mindegyikhez el akarsz jutni, de
nem teheted. De án folyton imàdkozom hogy Isten,
valamikáppen, megoldja ezeket szàmotokra.
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5 Nos, ma este, szeretnák ràtárni a Szentâràsra, ás elolvasni a
Szentâràsbãl egy rászt a Mãzes I. Känyvábål, a 3. fejezetbål; ás
egyszeræen egy kicsit visszutalni náhàny dologra amirål
koràbban beszáltènk, ás meglàtjuk ha az Çr Jázus fog adni
mág egy kicsit ahhoz amit tudni fogunk amikor mi kimegyènk.
Imàdkozom_imàdkozom hogy Å megadja.

A kâgyã pedig ravaszabb volt minden mezei vadnàl
melyet az Çr Isten teremtett. Ás å azt mondta az
asszonynak, Igen, Isten mondta azt, Ne egyetek a
kertnek egy fàjàrãl se?

Ás az asszony azt mondta a kâgyãnak: A kert fàinak
gyèmälcsábål ehetènk:

De annak a fànak gyèmälcsábål mely a kertnek
käzepette van, Isten azt mondta, Abbãl ne egyetek, azt
meg se illessátek, hogy meg ne haljatok.

Ás a kâgyã azt mondta az asszonynak, Bizony nem
haltok meg:

Mert Isten tudja hogy amely napon esztek abbãl,
megnyilatkoznak a ti szemeitek, ás olyanok lesztek
mint az istenek, jãnak ás gonosznak tudãi.

Ás mikor làtta az asszony, hogy jã az a fa eledelre, ás
hogy kedves a szemnek, ás kâvànatos az a fa a
bälcsesságárt, szakâtott annak gyèmälcsábål, ás evett,
ás adott fárjánek is; ás å is evett.

Ás megnyilatkozànak mindkettåjäknek szemei, ás
ászrevetták hogy mezâtelenek; fègefa levelet varrtak
ässze, ás kätåket csinàltak magoknak.

6 Az Çr adja az^Å àldàsait az Igájánek felolvasàsàhoz.
Most szeretnák ebbål venni egy temàt ma este, ás megnevezni:
Sàtàn Ádenje. Elág nyers kis dolog a Sàtàn Ádenjá-rål beszálni.
Valamifálekekáppen illik a màsik vasàrnap estihez, azt hiszem,
amikor A Gondolkodã Ember Szæråjárål, ás egy szent ember
âzlásárål beszáltem itt nektek.
7 Ás náha ezek a kicsi nyers kefejezásek juttatnak el
bennènket valamihez; kásztet bennènket a tanulmànyozàsra,
ás az Ige olvasàsàhoz titeket. Ás ez az amit akarok, hogy az
egász gyèlekezetem tegyen. “Nem csak kenyárrel fog álni az
ember, hanem minden Igável amely Istennek szàjàbãl
szàrmazik.” Tehàt olvassàtok az Igát, tanulmànyozzàtok Azt.
Ás tanulmànyozzàtok Azt az Isten szemável, hogy adjon a ti
ártelmeteknek megártást, hogy hogyan kellene álnènk ebben a
jelen napban.
8 Nos, eljåve, ma este, egyszeræen hogy veletek beszáljek,
hogy mondjam, “Hàt, án ezt tehetem vagy azt,^”
9 Legalàbb annyira szeretnák beszálni az emberekkel, mint
amennyire szeretnák hazamenni mindegyikåtäkkel ma este.
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Án^Isten tudja hogy ez az igazsàg. Szeretnák hazamenni
mindegyikåtäkkel, ás_ás veletek reggelizni_reggelizni, ás_ás_
ás elmenni holnap dálutàn mãkusra vadàszni, làtjàtok. Án_án
szeretnám azt tenni, de nem_nem tehetem. Ás szeretnák
hazamenni ás egyszeræn leèlni ás beszálgetni veletek; leèlni
kinn a verandàra a szolgàlat utàn, ás beszálgetni veletek egy
darabig, beszálgetni veletek a hogy-látetek felål ás Istenrål.
Szeretnám ezt megtenni. Fárfiak ás asszonyok akik itt bent
vagytok; Isten tudja hogy án szeretnám azt megtenni, de nem
tehetem. Làtjàtok, egyszeræen olyan_olyan a nyomàs ás az
eråfeszâtás.
10 Ás_ás ebben az ideges korban amelyben álènk^Ás án
magam, egy ideges szemály vagyok. Ma elhatàroztam magam
valamire, “Egyszeræen meg kell tennem,” ás holnap milliã
márfäldre van tålem; valami käzbejätt ás ezt meg azt tettem.
Ás neház idåd van, megprãbàlva ässzeszedni az eszedet.
11 De a fåteljesâtmányem az, hogy hârdessem az Evangáliumot
a Gyèlekezeten belèl, ás megtegyek mindent amit tudok, hogy
dicsåságet hozzak Jázus Krisztusnak ezen a napon, amâg itt
vagyok a fäldän, ás amennyi idåm van mág a fäldän. Eljättem
hogy_hogy prãbàljak valamit mondani nektek ami segât;
valamit. Ma reggel miutàn hazamentem tanulmànyoztam. “Mit
is tudnák mondani ma este, Uram, ami segâtene azoknak az
embereknek?”
12 Hallgatva ezt a hatalmas èzenetet ma reggel a^Neville
Testvár àltal, arrãl^Azt gondoltam hogy olyan csodàlatos,
ahogy å azt mondta ott, “Az orvos diagnosztizàlja a kãrt; de az
ember aki egy injekciãstækkel teli tepsivel jän, az adja az
injekciãt.” Çgy hogy azt gondoltam hogy az egy_egy igazàn
helyes kifejezás volt. Arrãl gondolkoztam hogy, “szárum,
miutàn a kãr meg lett diagnosztizàlva.” Tehàt az egy nagyon jã
dolog.
13 Beszálni akartam nektek valamirål, hogy hozzak valamit
hogy fányt derâtsek Istennek erre a korra szãlã âgáreteire.
Làtjàtok? Valamit, nem valamit ami valaki màs volt egy elmçlt
napban, hanem valamit^ás mikor^Azok a dolgok rendben
vannak; mi mindannyian azokra a dolgokra utalunk. De án
arra gondoltam hogy megprãbàljak hozni valamit a ti
elmátekbe, ezek àltal a Szentâràs rászek àltal amit án ide
leârtam, ami felvilàgosâtana titeket, hogy ismerjátek, hogy jobb
katonàkkà tegyen benneteket azon a mezån a hol most
kèzdätäk, hogy megtanuljàtok az ellenság taktikàjàt, hogy
mindent megtudjatok gàtolni mág mielått az hozzàtok árne,
làtjàtok. Az a få dolog, hogy megtanuljàtok tàvoltartani
tåletek az_az ètáseket, amennyire kápesek vagytok.
14 Most, tekintsènk most erre a nagy^náhàny percre, erre a
nagy, bænäs napra amelyben most álènk. Nem hiszem hogy
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valaha is volt egy nap amirål olvastam volna a
tärtánelemben^Voltak nagyobb èldäztetáseknek napjai,
amikor az Isten gyermekeit mindenhol legyilkoltàk. De làtva
az ellenság csalàsàt, nekènk nem volt soha egy ilyen nap mint
ez amelyben most álènk. Ez a legfálrevezetåbb,
legmegtávesztåbb nap. Ás mikor làtom azt, az ezt hozza, hogy a
Keresztánynek vigyàzãbbnak kell lenni ma mint bàrmikor volt,
bàrmely korban.
15 Most, visszamenve a rãmai èldäztetásek napjaihoz, a
Gyèlekezet ellen; ha egy Keresztány hibàt kävetett el, akkor az
az aránàba ment ás az oroszlànok faltàk fel, vagy valami ahhoz
hasonlã amikor megtudtàk az å bizonysàga alapjàn, hogy å egy
Keresztány. De a lelke meg lett mentve, mert å egy tiszta,
romlatlan hâvå volt Istenben, ás ärämmel pecsátelte meg a
bizonysàgtátelát a várável. Amint a nyitott ereivel, vagy
testável àtszçrva ás a váre kifolyt, igaz kitartã hittel felkiàltott,
ás azt mondta, “Fogadd be a lelkemet, Çr Jázus!”
16 Most, azonban az ärdäg ravaszsàga most, hogy elhiteti az
emberekkel, hogy Keresztányek amikor åk nem azok. Ez a
dolog. Nektek nem szèkságes hogy megpecsáteljátek^Ez_ez
egy megtávesztåbb nap mint amikor, a te_a te áletedet el
kellett pecsátelned a te bizonysàgtáteled àltal. Az ärdäg
minden ravasz csapdàt felàllâtott amit csak tudott, hogy^Å
egy csalã. Ás Jázus megmondta nekènk, a Màtá 24-ben, hogy
milyen lesz ez a nap amelyben álènk, a legmegtávesztåbb nap
ami csak valaha is látezett, “annyira hasonlã, hogy mág az
Isten igaz Vàlasztottait is becsapnà ha lehetságes lenne
szàmàrà hogy becsapja.”
17 Nos hasonlâtsunk ässze egymàssal náhàny Iràshelyet, vagy
a màra szãlã mondott prãfáciàkat a Bibliàban, ás hasonlâtsuk
ässze azokat azzal a nappal amelyben most álènk.

18 A Màsodik Timãteus 3. rászábål ezt tudjuk meg, hogy a
prãfáta azt mondta, hogy, “Ezekben a napokban az ember
vakmerå, felfuvalkodott lesz, inkàbb az álvezeteket szeretik,
mint az Istent.” Hasonlâtsuk csak ässze ezt egy pillanatra. Mi
nem^Egyszeræen rävidâtjèk ezt, mert nincs annyi idånk hogy
teljesen àtmenjènk azon, ahogy az illendå lenne; de egyszeræen
megvilàgâtani azt, hogy làssàtok amikor hazamentek ás
tanulmànyozzàtok. “Vakmeråk, felfuvalkodottak, akik inkàbb
az álvezeteket szeretik, mint Istent; kárlelhetetlenek,
ràgalmazãk, mártáktelenek, ás a jãnak nem kedvelåi.” “Nos a
Szellem tisztàn mondja hogy ezek a dolgok be fognak
kävetkezni az utolsã napokban.” Ezek azok a napok amelyhez
a prãfácia szãl.
19 Most szintán olvassuk a Jelenásek:14, Jelenásek 3. rászáben
a 14. versben, helyesebben, a Laodiceai Gyèlekezeti Kora, hogy
hogyan lesz a gyèlekezet ebben az utolsã korban. Ás az çgy
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lesz, Az azt mondja, “Çgy fog èlni mint egy äzvegy ás semmire
sem lesz szèkságe. Az_az gazdag volt, ingãsàgokban
szaporodott, ás nem tudtàk hogy szegányek voltak,
nyavalyàsok, nyomorult, vak, mezâtelen, ás nem tudta azt.”
Most emlákezzetek, Å ennek a kornak a gyèlekezetánek szãl,
“nyomorult, vak, mezâtelen ás nem tudja ezt.” Az utolsã
mondat, az utolsã Szã, ami olyan megdãbbentåvá teszi azt. Åk
azt hiszik hogy jãl be vannak tältekezve a Szellemmel, hogy
mindnyàjan kászen vannak. A Laodiceai Gyèlekezeti Kor a
Pènkäsdi Gyèlekezeti Kor, mert ez a legutolsã kor. Luthernek
meg volt az èzenete; Wesley-nek meg volt az èzenete; ás a
Pènkäsdieknek meg volt a maguk èzenete.
20 Szintán, Az azt is mondja, hogy, “Mivel làgymeleg vagy, se
nem forrã, se nem hideg,” a kèlsåságes árzelmek, az
Evangálium ásszel valã felfogàsa; “mivel,” Å azt mondta, “çgy
vagy, kikäplek a szàmbãl.” Màs szãval, beteggá tette Åt làva a
gyèlekezetet abban az àllapotban.
21 Ás, emlákezzetek, åk kikäpták Åt; ás Å a gyèlekezeten
kâvèl volt, prãbàlva vissza bejutni, ebben a szärnyæ Laodiceai
Gyèlekezeti Korban.
22 A mai vilàg istene, ennek a mai vilàgnak az imàdott
szemálye, a Sàtàn. Ás az emberek nem tudjàk hogy Sàtànt
imàdjàk, de Sàtàn az aki megtestesâtte magàt mint az egyhàz,
làtjàtok, çgy mint az egyhàz. Åk Sàtànt imàdjàk azt gondolva,
hogy a gyèlekezeten keresztèl Istent imàdjàk, de ez az a mãd
amit Sàtàn kászâtett.

“Ãh,” te azt mondod, “de vàrj csak egy pillanatra; mi az
Igát prádikàljuk.”
23 Názd csak meg a szäveget amit ma estáre vàlasztottam.
Sàtàn volt az aki legelåszär prádikàlta az Igát Ávànak, “Azt
mondta az Isten,” làtjàtok.
24 Ez a kitekeráse az akkori napra vonatkozã Ige rászánek. Å
megengedi hogy tudjad, hogy minden amit Jázus tett az
täkáletesen jã volt. Å megengedi hogy tudjad, hogy minden amit
Mãzes tett az täkáletesen jã volt. Azonban amikor elåkerèlnek
azok az âgáretek amit Åk erre a napra adtak, akkor Az egy màs
korra vonatkozott. Egyszeræen csak ezt kell neki tennie,
làtjàtok, hogy az emberekkel elhitesse Azt oly mãdon, ás az_az
az egász. Mert, “Nem vehetsz el egy Szãt sem Abbãl, vagy egy
szãt nem adhatsz Ahhoz.” De ez az amit å tesz.
25 Az emberek tudatlanul imàdjàk Sàtànt, azt gondolvàn,
hogy Istent imàdjàk; mint ahogy a Thessalonika Màsodik
leveláben figyelmeztetve vagyunk, prãfácia àltal. Hogy,
olvassuk csak el ezt, Thessalonika Màsodik levál, 2. rász. Hadd
vegyèk ezt csak egy pillanatra, ha sikerèl, most azonnal.
Szeretnám elolvasni azt. Csak, azt hiszem, Màsodik
Thessalonika. Itt van nekem az Iràshely. A Màsodik^
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Kárènk pedig titeket, atyàmfiai, a mi Urunk Jázus
eljäveteláre^ás a mi å hozzà leendå
egybegyælásènkre názve,

26 Nos, làtjàtok, “az Çrnak az eljävetele ás az Å hozzà valã
egybegyælás,” ahogy Isten ässzegyæjti a Sajàt nápát Magàhoz
az utolsã napokban. “Az embereknek az Çrhoz valã
gyèlekezáse,” nem pedig az egyhàzhoz, “az Çrhoz;
ässzegyèlekezván Åhozzà.”

Hogy ne tàntorâttassatok el egyhamar a ti
ártelmetektål, se ne^hàborâttassatok_
hàborâttassatok meg, se szellem àltal,^beszád àltal,
se nákènk tulajdonâtott levál àltal, mintha^volna
màr az Çrnak ama napja.

Ne csaljon meg titeket senki semmikáppen: mert nem
jän el az a nap, mâgnem bekävetkezik elább a
szakadàs, ás megjelenik a bæn embere (“a bæn
embere,” figyeljátek meg hogy mi å most), megjelenik
a bæn embere, a veszedelemnek fia, (az Jçdàs volt,
làtjàtok);

Aki ellene veti, ás fälábe emeli magàt mindannak
ami Istennek, vagy istentiszteletre máltãnak
mondatik; annyira, hogy maga èl be mint Isten az
Isten templomàba, Isten gyanànt mutogatva magàt.

27 Az a mai egyhàznak a csalfasàga! Làtjàtok, “a
veszedelemnek fia,” az ärdäg. “A veszedelemnek fia,” az ärdäg.
Aztàn, az emberek Sàtànt imàdjàk ebben a napban, azt
gondolva hogy Istent imàdjàk. Azonban åt imàdjàk egy dogmàn
keresztèl, az ember-kászâtette felekezetek ás hitvallàsok àltal
amik eljuttattàk az embereket egyenesen a legnagyobb
távelygásbe amit a vilàg valaha is ismert. Bàrmennyire
prádikàlva ás igazolva van az Isten megâgárt Igáje a mai napra,
åk mágsem fogjàk hinni Azt. Åk fogjàk hinni Azt.
28 Vajon miárt? Csodàlkozunk hogy miárt. Miárt nem; miárt
nem fogjàk hinni Azt? Amikor Isten azt mondta hogy Å egy
bizonyos dolgot fog tenni, ás Å megteszi azt, ás åk mágis
hàtatfordâtanak annak ás eltárnek attãl. Áppen çgy ahogy Áva
tudta, hogy Isten mit mondott, Isten meg fog tenni; mágis Áva
hàtatfordâtott annak, hogy arra figyeljen amit az ärdägnek
mondania kellett.
29 Emlákezzetek csak, hogy màs korokban is, mindig
ugyanâgy volt. Minden korban, mindig az volt, hogy Sàtàn
prãbàlja elferdâteni azt az Igát az emberek szàmàra, hogy åk
egy màs kort làssanak.
30 Figyeljátek meg, amikor Jázus eljätt, làtjàtok, Sàtàn
azokban a zsidã tanâtãk, rabbik, ás papok csoportjàban volt,
prãbàlva mondani nekik, hogy tartsàk Mãzes tärványát,
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amikor maga az Ige mondta, hogy az Ember Fia lesz
kinyilatkoztatva azon a napon, làtjàtok, hogy Å
kinyilatkoztatja Magàt. Tehàt åk prãbàltàk, mindaddig
vallàsosnak tartani åket, ás a Mãzes tärványánál. Làtjàtok mit
tett å? Azt prãbàlta mondani nekik, “Az Igánek az a rásze
pontosan igaz, de ez az Ember nem az a Szemály.” Làtjàtok
hogy milyen csalàrd å? Ez a csalàs valãdi napja.
31 Az volt is, ás most is az van, hogy Sàtàn látrehozza a
kiràlysàgàt a fäldän. Pontosan azárt teszi azt, mert å látre
akarja hozni az å sajàt kiràlysàgàt.
32 Egyszeræen mint egy èzletember, aki nem keresztány,
minden cselszävást megcselekszik, amit csak tud, hogy valamit
rosszul làssàl. Ha van neki egy_egy oka ás egy szemályes
haszna abbãl, hogy azt çgy làssad, å mindent meg fog neked
mutatni amit csak tud, ás tàvol fog tartani táged annak az
igazsàgàtãl, mert csak sajàt magàt szereti. Nem szàmât, hogy
mennyit hazudik ás csal, ás akàrmit csinàl, neki szemályes
haszna van abban.
33 Ás ez az amiárt Sàtàn is ezt tette. Ás a lelkászek àltal
cselekedett hogy ezt elárje, ahogy Isten megmondta hogy å ezt
fogja tenni. Nos, azt egy vallàsos fálrevezetás àltal kezdte
Ádenben ás azãta is folytatja.
34 Nem az àltal, hogy felàllât egy csomã kommunistàt. A
kommunistàknak ehhez semmi käzèk. Az egyhàz az, oda kell
figyelnetek, làtjàtok. Nem a_nem a kommunistàk azok akik
becsapnàk mág az igazi Vàlasztottakat is. A gyèlekezet az aki
becsapnà az igazi Vàlasztottat is, làtjàtok. Nem a
kommunistàk azok; tudjuk hogy åk tagadjàk Istent, ás hogy
antikrisztusok, biztos hogy azok, elvileg, de åk nem az
antikrisztus. Az antikrisztus vallàsos, nagyon vallàsos, ás tudja
idázni az Iràst, ás Azt olyan vilàgossà tènteti.
35 Ahogy Sàtàn tette ott a kezdetben, idázván mindent
egyenesen, “Isten azt mondta, ‘Ne egyál a kert minden
fàjàrãl.’” Làtjàtok, pontosan idázte Azt.
36 Áva azt mondta, “Igen, a kert minden fàjàrãl ehetènk, de a
kert käzepán van egy fa amelyrål Isten azt mondta, hogy nem
egyènk, mág csak hozzà se árjènk; mert amely napon
megtettèk, azon a napon meghalunk.”
37 Å azt mondta, “Ãh, bizony nem haltok meg. De hadd
mondjam án hogy mi az oka, hogy Isten azt mondta, mert^”
Làtjàtok, hogy most mit tett å? Ezt az igazsàgot idázte,
làtjàtok. Azt mondta, “Megnyitja a szemeiteket ás az a jãnak ás
gonosznak tudãivà tászen benneteket. Akkor olyanok lesztek
mint az Isten, ha azt megtehetitek.”
38 Az pontosan az amit å tenni akar, ás pontosan ugyanaz a
dolog amit å tenni akar ma is. Van egy vallàsos távelygás a
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kezdettål fogva, az Ádentål, ás azãta is látezik. Távelygás volt
Àdàm idejáben. Távelygás volt Noá idejáben. Ugyanaz Jázus
idejáben. Ás most ugyanaz, ugyançgy, egy vallàsos távelygás!
39 Most, megfigyeljèk a fäldet, amikor Isten irànyâtàsa alatt
volt. Most mikor Isten irànyâtotta^mikor az Å irànyâtàsa
alatt volt. Azutàn pedig mikor Sàtàn vette àt, az àltal hogy
Isten Igáje vissza lett utasâtva. Egyszer a fäld az Isten
irànyâtàsa alatt volt. Å helyezte azt a sajàt pàlyàjàra. Å tette
oda, mækädásbe helyezte. Å tett mindent, ás az Å irànyâtàsa
alatt volt. Most ässze fogjuk hasonlâtani azt azzal ami lett
miutàn Sàtàn vette az å irànyâtàsa alà.
40 Nos, Istennek hatezer ávbe telt. Nem mintha olyan sokra
lett volna szèkságe, de Å annyit szànt rà. Hatezer áv, mert âgy
tanultuk hogy, “egy nap a Mennyben, ezer esztendå a fäldän,”
ás hatezer áv volt vagyis hat nap alatt ápâtette Isten a fäldet.
Isten hatezer ávet vett igánybe ahhoz, hogy megalapozza a
fäldet, beèltesse jã magvakkal ás hogy mindegyik a maga neme
szerint teremjen. Minden a maga neme szerint kell hogy
látrejäjjän. Az Å magja mind jã volt, ás âgy a maga neme
szerint kell hogy hajtson. Isten hatezer ávet vett igánybe.
41 Vágèl, amikor Neki minden kászen volt, ás vágèl mi^
vágèl elárkezènk a fäldnek a szákhelyáre, Ádentål keletre egy
gyänyäræ heleyen, Áden kertjánek nevezve. Isten a vilàg
szákhelyát az Áden kertjábe tette, Egyiptomban, käzvetlen a
kertnek a keleti vágán ott volt a szákhely.
42 Ás mindenek fälá, az Å fiàt ás az Å fiànak a feleságát
helyezte, mindenek fälá. Igy van. Ez az amit Isten tett. Å teljes
hatalmat adott nekik. Parancsolhattak a szeleknek, ás azok
nem fçjtak tovàbb. Szãlhattak a fànak, ás az elmozdult innen
oda.
43 Az oroszlàn ás a farkas egyètt ettek, ás a bàràny egyètt tárt
nyugovãra velèk. Nem volt semmi gonoszsàg. Täkáletes báke
volt, täkáletes harmãnia, minden täkáletesságben, amikor Isten
irànyâtàsa alatt volt. Ás figyeljátek meg, Neki meg volt az Å^
Neki megvolt az Å vilàga, Neki minden mækädásbe volt. Neki
minden ment. Minden nävánnyel tàplàlkozott; semminek nem
kellett meghalnia, semminek nem kellett tänkremennie,
semminek nem kellett megromlania. Semminek^Egyszeræen
täkáletes volt.
44 Ás az egász fälá, Å az Å szeretett gyermekeit helyezte, az Å
fiàt ás leànyàt, egy fárjet ás egy feleságet, hogy irànyâtsàk azt.
45 Isten annyira meg volt elágedve! “Ás Å megpihent minden
munkàjàtãl a hetedik napon,” ás a hetedik napot szombattà
szentelte Sajàt magànak.
46 Mert, Isten mindent àtnázett, miutàn hatezer áven àt Å
formàlta ás rendezte, látrehozta azt; elhelyezte a hegyeket, ás
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azt tette, hogy a vulkànok felnyomjàk a hegyeket, meg dolgok
melyek a vulkànkitärássel tärtántek; felszàrâtotta ás elrendezte
azt ahogy Neki tetszett. Ás az egy száp hely volt.
47 Semmi nem volt ahhoz hasonlã, az Istennek nagy
paradicsoma! Ás a nagy dinoszauruszok, ás ami mág volt, attãl
nyèzsgätt, ás a nagy àllatoktãl; semmi àrtàs nem láván bennèk.
Azok olyan szelâdek voltak mint a kiscicàk. Semmi sem volt
nekik; semmi_semmi betegságèk, semmi bànatuk; nem volt
egyetlen egy kãrokozã baktárium sem a fäldän. Ãh, micsoda
hely!
48 A nagy madarak hintàztak fàrãl, fàra, ás Àdàm tudta åket
návrål szãlâtani ás felszàlltak a vallàra ás_ás turbákolhattak
neki. Ás, oh, micsoda csodàlatos helye volt ez Istennek!
49 Ás azutàn megteremtette az Çr az egyik sajàtossàgàt a
Sajàt Maga Testábål. Istennek vannak sajàtossàgai az Å
Testáben.
50 Amint ti is az apàtok sajàtossàga vagytok. Ás, figyeljátek
meg, hogy ti a nagyapàtok nagyapjànak a nagyapjàban
voltatok. De abbãl egyszeræsâtsèk le mondjuk, hozzàtokig ás az
apàtokig. Nos, ti nem tudtatok semmit amikor az apàtokban
voltatok. Az álet csâràja a fárfitål jän. A fárfinak van meg a
väräsvártest; az asszonynak pedig a_a petesejt; nos, azárt a
väräsvársejtben van az álet. Ás, akkor, amikor az apàtokban
voltatok, ti tulajdonkáppen semmit nem tudtatok rãla. De,
mágis, a tudomàny ás Isten Igáje bebizonyâtja, hogy ti az
apàtokban voltatok, de ti nem tudtatok semmit rãla.
51 De aztàn az apa vàgyott hogy megismerjen benneteket. Ás
az anyàval valã hàzassàga kapcsolata àltal, azutàn ismerttá
lettetek az apànak. Nos, ti az apàtok sajàtossàgai vagytok.
Hozzà hasonlâtotok, ás vannak testrászeid amely az apàdára
hasonlât.
52 Nos, Isten âgy volt a kezdetben. Istennek minden fia ás
leànya a kezdetben Istenben volt. Ti most nem emlákeztek rà,
de ott voltatok. Å tudta azt. Ás Å azt akarta, hogy ti olyannà
vàljatok, hogy Å kapcsolatba tudjon lápni veletek, beszáljen
veletek ás szeressen titeket, ás kezet ràzzon veletek.
53 Nem akarnàtok hogy a ti sajàt fiatok^Nem egy nagy nap
az amikor a fiad hazajän ás az asztal mellá èl? Amikor
visszajän a csatatárrål, vagy valami hasonlã helyrål, sebhellyel;
mennyire kászâtenád az ebádet; leälnád a hâzlalt borjçt, vagy
valami màst, ás elkászâtenád neki! A te sajàt hçsod ás váred å,
ás benned volt. Nem ismerted åt akkor, de tudtad hogy å ott
volt.
54 Ás âgy Isten tudta hogy mi itt leszènk, de azutàn hçsba
helyezett bennènket, hogy mivelènk kapcsolatba lehessen
lápni. Aztàn, azárt hogy Å kapcsolatba tudjon lápni velènk,
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egy lett käzèlènk amikor az Çr Jázus Krisztussà lett, Maga
Isten Fiàvà, az Isten megnyilatkoztatàsànak a teljesságe. Ezárt
az volt Istennek a cálja, hogy kimutassa az Å sajàtossàgait a
käzässágben.
55 Amikor án az apàmban voltam, án nem tudtam arrãl
semmit. De amikor a fiàvà lettem ás megszèlettem tåle, án egy
sajàtossàga, egy rásze lettem az apàmnak. Ás ti rásze vagytok a
ti apàtoknak.
56 Ás mint Isten gyermekei, mi az Istennek az a
tulajdonsàgànak egy rásze vagyunk amely Benne volt, testtá
lettènk mint ahogy Isten is testtá lett, çgyhogy käzässágènk
lehet egymàssal mint Istennek egy csalàdja a fäldän. Ás ez volt
Istennek a cálja a kezdetben. Igen, uram. Ez az amit Isten
akart a kezdetben.
57 Minden rendben volt. Ás Å az Áden kertjábe az embert
szabad erkälcsi akaratàra engedte; mondvàn, “Fiam, ez a tiád.”
58 Milyen egy száp hely! Isten annyira meg volt elágedve,
amâg egyszeræen visszahçzãdott hogy megpihenjen minden
munkàjàtãl. Egy fa sem termett täviseket ás bogàncsokat. Egy
szeder sem jätt tävises fàrãl. Minden täkáletes volt. Az ässzes
magvak täkáletesek voltak. Minden täkáletes àllapotban volt.
59 Akkor amikor Å elment hogy egy kicsit megpihenjen, az
ellenságe àmâtàssal besurrant, ás àtvette az uralmat, azàltal
hogy az Å gyermekeinek fálremagyaràzta az Å programjàt.
Amikor, Å a gyermekáben bâzott; mint amikor te megbâzol a
leànyodban amikor esti randevçra megy; ahogy megbâzol a
fiadban amikor el kell mennie valahovà egy rászegesáletæ vagy
egy dohànyzã fiçval. Làtjàtok, Å megbâzott az Å fiàban, hogy
az nem fog semmi rosszat tenni, ás hogy be fogja tartani
minden Szavàt amit Å mondott. De az ellenság besurrant; mint
az az alattomos csalã aki kiviszi a lànyodat ás csçnyàn
viselkedik; vagy_vagy valamelyik asszony elvinne, kimenne a
fiaddal, ás ugyanaz tärtánne. Làtjàtok, å besurrant. Az Isten
ellenságe besurrant ás fálremagyaràzta az Igát Ávànak.
60 Most, å, ezen bukàs àltal, az Áden kertját àtvette ás sajàt
maga birtokolta. Å àtvette. Ás mostanig neki hatezer áv-i csalã
uralkodàsa volt; becsapva az embereket, Isten gyermekeit,
ahogy akkor is tette. Mert, åk erkälcsileg szabad akaraton lettek
alapâtva, hogy cselekedjenek bàrhogy akartak. Ás hâván hogy
helyesen fognak cselekedni, bâzva inkàbb hogy åk helyesen
fognak cselekedni, azutàn eljättek az å táves tetteikkel, ás
eladtàk a szèletási jogukat, mint ahogy Ázsau tette, a vilàgárt.
Ás Sàtàn megnyerte, ás àtvette azt az uralma alà. Ás neki
hatezer áve volt, hogy felápâtse a sajàt Ádenját, amint Istennek
is hatezer áve volt, hogy befejezze az Å Ádenját. Ás csalàrdsàg
àltal, az Ige csalàsàn, vagyis a nápen gyakorolt csalàsàn àltal,
most bænben alapâtotta meg az å sajàt Ádenját a fäldän.
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61 Isten Ádenje igazsàgossàgban lett megalapozva. Sàtàn
Ádenje bænben lett alapozva, mert Sàtàn bæn. Isten
igazsàgossàg, ás Isten kiràlysàga igazsàgossàgban ás
bákesságben, ás Áletben lett megalapozva. Ás Sàtàn
látesâtmánye bænben van, ás vallàsos bæn.
62 Figyeljátek meg hogyan csalt å, az å csalàrdsàgàt, ahogy
mondta hogy tenni fog. Å megâgárte hogy ezt teszi. Tudta
valaki ezt? Lapozzunk Ázsaiàshoz, ha akartok ezekrål az
Iràshelyekbål náhànyat. Ha ti^Täbbet kellene idáznem
azokbãl, azt hiszem. Lapozzunk Ázsaiàs 14. fejezethez, egy
pillanatra, ás làssuk csak mit mondott itt Sàtàn, egy pillanatra.
Ázsaiàs 14, felolvassuk azt, ás figyeljátek mit tett ez a fickã.
Ázsaiàs 14, kezdve a 12. verssel.

Mikánt estál alà az ágbål, Ãh fányes Csillag, hajnal
fia! Levàgattàl a fäldre, aki nápeken tapostàl!

Mert te ezt mondàd szâvedben, Az ágbe megyek fel,
az Isten csillagai (ezek Isten fiai) fälá helyezem
èlåszákemet: ás lakom a gyèlekezet hegyán, messze
ászakon.

Ás felibäk hàgok a magas felhåknek; ás hasonlã
leszek a Magassàgoshoz.

63 Most hasonlâtsàtok ässze ezt a mi Igerászènkkel amit egy
kicsivel ezelått olvastunk a Thessalonikai leválben, ahol ezt
mondta, “Å az Isten templomàban èl, fälábe emeli magàt
mindannak ami Istennek mondatik, âgy å mint Isten imàdtatik
a fäldän Istenkánt.”
64 Ott van e vilàgnak Istene amelyrål a mçlt vasàrnap
prádikàltam nektek. Itt van å ma csalàsban, ez a csalàrd ãra,
ebben a rettenetes idåben amelyben mi álènk. Ez a
legdicsåságesebb idåszak minden kor käzèl, mert ismát a
kèszäbän àll a Millenium; elåttènk àll az Áden ismát. De
pontosan ebben a korban ässzeszedett minden csalàst ás
minden taktikàjàt amit valaha is hasznàlt ás amivel csalni
tudott ás megszilàrdâtotta magàt; ás lejätt mint Isten, Isten
helyábe helyezte magàt; vallàsos ás tudja idázni a Szentâràst,
beszálhet neked a Szentâràsrãl, pontosan çgy ahogy annak
ideján Ávàval tette az Áden kertjáben. Csak egyetlen cseppet
kell kihagynia Abbãl, ez az egász amit neki tenni kell, azt a
rást megcsinàlja, azon keresztèl az ärdäg a márgezå tanâtàsàt
be tudja änteni, ahogy valamelyik este beszáltènk arrãl a
gondolkodã ember Szæråjánek tàmàjàban.
65 Nos, å azt mondta hogy a Magassàgos fälá emeli fäl
magàt, felmegy a felhåk ás a csillagok fälá, ás çgy fog ott èlni
mint Isten, ás fälätte lesz a Magassàgos Istennek. Ás sikert árt
el a fenyegetáseinek a kivitelezásáben. Biztos hogy egy
hihetetlen sikere volt a fenyegetáseinek a kivitelezásáben, az
àltal hogy az emberek minden korban hagytàk, hogy å
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fálremagyaràzza az Isten megâgárt Igájánek ártákát minden
korra. Pontosan âgy tette å azt meg. Minden korban å
fálremagyaràzta Azt.
66 A Noá napjaiban, å bemagyaràzta az embereknek, hogy
lehetetlen az, hogy eså essen az ágbål, mert, “ott fenn nincs
eså.” Az å nagy tudomànyos evangáliuma amit az Áden
kertjáben hârdetett! Fel tudott låni mæszerekkel a holdra ás be
tudta bizonyâtani, hogy ott fent nincs nedvesság. De Isten azt
mondta, hogy eså fog esni. Azonban Sàtànnak sikerèlt
tudomànyos kutatàs àltal, megmárgezni az emberek ártelmát,
hogy “nem lehetságes.” De meg lett. Isten azt mondta hogy
megtärtánik, ás meg is tärtent. Å megtette.
67 Nos, a_a Jázus napjaiban, å ugyanazt a dolgot tette. Ismát
csalàrdsàggal fertåzte meg az emberek elmáit, làtjàtok,
fálremagyaràzva az Igát. “Ha Te vagy az Isten Fia, hadd
làssam most hogy mit teszel.”
68 Jázus nem àllt le bohãckodni neki. Soha nem is tette. Isten
nem egy bohãc. Neki nem kell felelnie semmit sem a Sàtàn
kárdáseire. Neki csak az kell^Jázus azt mondta, “Meg van
ârva. ‘Te nem fogsz álni^Az ember nem csak kenyárrel ál,
hanem minden Igável amely Istennek szàjàbãl szàrmazik.’”
Làtjàtok, Neki nem kellett leàllnia bohãckodni a Sàtànnak.
Neki nem kellett kenyerek alkotni. Å megtehette volna, de
akkor a Sàtànra hallgatott volna, âgy Neki nem kellett az
ärdägre hallgatnia.
69 Ás ismát a vallàsos bæn, mint a kezdetben, olyan csalã.
Figyeljátek meg most. Az nem egyszeræen teljesen a rági
mindennapi bæn, hàzassàgtärást elkävetni ás berçgni, ás az
Isten Nevát hiàba venni. Nem az az. Nem.
70 Emlákeztek hogy ávekkel ezelått itt sokan käzèletek, a rági
idåkbeliek, emlákeznek arra a prádikàciãra amit prádikàltam,
Az Itáletkori Csalãdàsok câmen. A szajha, az nem fog csalãdott
lenni ott. Å tudja hogy hovà megy. A rászeges nem fog
csalãdott lenni. A szeszcsempász, a szerencsejàtákos, a hazug, a
tolvaj, nem lesz csalãdott. De, az az ember aki azt gondolja
hogy rendben van, ott van a csalãdàs.
71 Ez az az ember, aki mondja, jän ás azt mondja, “Uram,
nem prádikàltam-á az Evangáliumot, nem æztem-á ärdägäket a
Te Nevedben?”
72 Jázus azt mondta, “Tàvozzatok magatoktãl^Tålem, ti
gonosztevåk. Án soha nem is ismertelek benneteket.” Ott van a
csalãdottsàg, làtjàtok, az a csalàrdsàg.
73 Ez az ahol án àllandãan vagyok^itt vagyok annyira
fálreártve. Nem az hogy akarnàm, hogy kèlänbozzek màsoktãl.
Án nem akarok kèlänbäzni, de becsèletesnek kell lennem.
Nekem van egy Èzenetem, ás Ennek el kell árnie az embekhez.
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Ez nagyon fálreártendånek teszi az emberek käzätt. Åk azt
gondoljàk hogy án mindenki ellen vagyok. Ha tudnàk, hogy án
mindenki mellett àllok, ás a tålem legjobb telhetåt teszem,
hogy elájèk tegyem ami Igaz, egyszeræen ahogy a szâvemre volt
helyezve ás ahogy itt a Bibliàban volt helyezve. Ás Isten
Igazsàgnak bizonyâtja azt, tehàt semmi màst nem lehet csinàlni
azzal kapcsolatban. Tehàt, akàr rànáznek Arra, akàr nem.
74 Làtjàtok, åk nem akrjàk làtni azt, mert màr eladtàk, eladtàk
az elsåszèlättsági jogukat valamilyen szervezetnek, valamilyen
felekezetnek; az elsåszèlättsági jogukat prãbàra teszik, hogy
bejussanak a Mennybe valamelyik szervezett vallàs alapjàn, ás
annak minden kis rászánek Sàtàn a feje. Istennek soha nem volt
egy szervezett vallàsa, soha nem volt. Ás åk eladtàk annak, ahol
azok, egy csomã ember, akik megmagyaràzzàk az Igát ás azt
mondjàk, hogy Az ezt jelenti ás azt jelenti.
75 Istennek nincs szèkságe semmi magyaràzãra. Å Maga adja
ki a Sajàt magyaràzatàt. Neki nincs szèkságe senki màsra, hogy
megmondja Neki hogyan tegye azt. Å szuverán. Å mondta hogy
hogyan fogja tenni, ás ez az a mãd ahogy Å meg kell tartsa az Å
Igáját. Amikor Å azt mondta, “Azokat pedig, akik hisznek, ezek
a jelek kävetik,” Å egyszeræen azt árti. Bàrmit mond Å hogy
tärtánni fog, amit mondott Å hogy meg fog tärtánni az utolsã
napokban, hogy Å bizonyos dolgokat fog tenni, Å megtette
azokat. Neki nem kell senkit megkárdeznie vajon itt az ideje
vagy nincs. Å tudja melyik az idå ás melyik a terv.
76 Nos, Sàtàn ez a csalã, ahogyan a Màtá 24:24 beszál rãla,
hogy milyen nagy csalã. Most ràjävènk, hogy az å tudomànyos,
jobb nevelás, magasabb erkälcstan, civilizàciã ás âgy tovàbb
evangáliumi programjàval, elbævälte azokat az embereket akik
Istent akarjàk szolgàlni, hogy a hazugsàgokat elhigyják.
[Branham Testvár nágyszer kopog a szãszáken_Szerk.]
77 Áva nem akarta azt tenni, de å megmutatta neki hogy
hogyan lesz täbb bälcsesság abban. Nem tudta; de tudni
akarta. Å nem ártette, de árteni akarta. Ás Isten azt mondta
hogy ne prãbàljon árteni.
78 Hogyan árthetek án meg bàrmelyiket ezekbål a dolgokbãl?
Án nem árthetem meg azokat. Án hiszem azokat. Nekem nem
kell hogy megártsem azokat. Isten hit, ás nem ártelem. Mi
egyszeræen hisszèk amit Å mondott.
79 Most hasonlâtsàtok ässze Isten Ádenját a Sàtànával most,
miutàn hatezer áve lett elferdâtve az Istennek megâgárt
Igájánek igazi magyaràzata a korra. Hasonlâtsuk ässze most, ás
làssuk meg, hogy hovà árènk. Ahogy å tett a gyèlekezettel a_a
Krisztus idejáben, Jázusban, megprãbàlva visszatartani_
tartani Istennek hæ fiait az Igazsàg felismerásátål. Azok az
Istenái. Isten helyezte ide az Å fiait, az Å tulajdonsàgait, hogy
azoknak käzässágèk legyen Åvele az Å Igájánek hallàsa àltal.
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80 Mi lenne hogyha apàd azt mondanà neked, ás te egy
hæságes fia vagy apàdnak, ás å azt mondanà neked, “Fiam, ne
menj çszni abba a vâzbe oda ki, mert aligàtorok vannak abban
a vâzben”; ás egy ember odajänne, azt mondva, “Biztos hogy
ilyen gyänyäræ vâzben mint ez nincs egy aligàtor sem”? Na
most akkor kire hallgatsz? Ha te egy igazi fiç vagy, te az
apàdra hallgatsz. [Branham Testvár kátszer kopog a
szãszáken_Szerk.]
81 Ás Istennek egy igazi fia vagy leànya az Isten Igáját helyezi
mindenek fälá. Engem nem árdekel hogy mit mond bàrki màs
errål, åk Isten Igáját helyezik mindenek fälá. “Máreg van a
kehelybe,” ás åk hiszik azt.
82 Hittel az Å egász Igájáben, az Å Magvai, látrehoztak egy
szent, szeretet, ás Äräk Áletnek Ádenját. Ez az amit Isten
Ádenje produkàlt, szentságet. Ás az látrehozott egy szentságes,
szeretet, megártás, täkáletesság ás Äräk Áletnek Ádenját. Ez az
amit Isten vetett, az Å Igáját, az Å Magvàt. Ez az ami az Å
Gyèlekezete lesz a vágnál; Az ugyanaz a dolog lesz.
83 Figyeljetek, itt egy gondolot. Ne felejtsátek azt el. Ahhoz
fogok árni egy màsik alkalommal vagy egy màsik Èzenetben.
De, tudjàtok, Isten azt mondta, “Minden mag hozzon
gyèmälcsät a maga neme szerint.” Isten parancsolta ezt? Mi
haszna van ha bàrmely prádikàtor, vagy bàrki màs,
megprãbàlnà elárni azt, hogy az Ige valami màst mondjon?
Làtjàtok, Isten minden Szava egy Mag. Jázus mondta çgy, “Egy
Mag amit a magvetå elvetett.” Tehàt ha Màrk 16 Isten Igáje, az a
maga neme szerint fog gyèmälcsät hozni. Ha Malakiàs 4 Isten
Igáje, az a maga neme szerint fog gyèmälcsät hozni. Ás minden
màs âgáret muszàj hogy hozzon gyèmälcsät a maga neme szerint.
84 Làtjàtok, làtjàtok Sàtànt ott kint àlältäzetben? Å azt
prãbàlja mondani, “Az nem, az nem çgy van.” Ártitek azt? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Làtjàtok, Sàtàn azt
mondja, “Ãh, Az nem a mai napra valã. Az, az_az^Az egy
màsik korra vonatkozik. Az, az mág nem is azt jelenti.”
85 “Minden mag a maga neme szerint kell hogy látrehozzon.”
Ezen mãdon allapâtotta meg Isten az Å Ádenját. Igy van ez? [A
gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Ás itt van ez, ez az ahogy
Isten megalapâtja az Å Gyèlekezetát, minden Szã a Maga neme
szerint! “Nem csak kenyárrel ál az ember, hanem minden
Igável amely Istennek szàjàbãl szàrmazik.” Làtjàtok? Sàtàn, å
valami màst fog venni. Azonban Isten azt mondta, “Minden
mag a maga neme szerint.”
86 Ha az âgeret azt mondta, “Azokat pedig, akik hisznek,
ilyen jelek kävetik.”
87 Most az egyhàz azt mondja, “Csatlakozzatok az egyhàzhoz.
Szavald el a hitvallàst. Ismerd meg a katekizmust.” Semmi
ilyen nincs az egász Bibliàban.
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88 Azonban Jázus azt mondta, “Azokat pedig akik hisznek
ilyen jelek kävetik: az Án Nevemben ärdägäket æznek; çj
nyelveken szãlnak; ha kâgyãkat vesznek fel, vagy ha valami
halàlosat isznak, nem àrt nekik; ha a betegre teszik rà a
kezèket, azok meggyãgyulnak.” Ki az aki Ezt megtagadja?
Làtjàtok?
89 “Minden mag a maga neme szerint hoz gyèmälcsät.” Ha te
Isten magja vagy, egy tulajdonsàga, Isten fia, akkor az Isten
Igáje benned van bevetve. Làtjàtok? Ás akkor amikor hallod az
Isten Igáját, “Az Án juhaim halljàk az Án Hangomat; egy
idegent nem fognak kävetni.” Ártitek? “Akkor minden mag a
maga neme szerint hoz gyèmälcsät.”
90 Most ràjävènk, hogy mivel minden mag a maga neme
szerint hoz gyèmälcsät, nem volt halàl az çj^abban az
Ádenben. Nem lesz semmi halàl az çj Ádenben. Làtjàtok, nem
volt, semmi màs csak szentság, tisztasàg, ás Äräkkávalã Álet.

91 Most, a hitetlenság àltal az Isten teljes Igájáben, a
szentságtelenság magja be lett hozva a Sàtàn Ádenjábe.
Odajutunk most ahol Sàtàn a trãnra kerèl, mint az
antikrisztus, ezen a_a fäldi Ádenben, a bæn ás az elferdâtett
vallàs Ádenjábe. Nem azon kezdte hogy “Án Sàtàn vagyok. Án
a nagy angyal vagyok.” Nem, nem azon hanem az Isten Igáját
elferdâtve! Ás ez az ahogy å látrehozta a kiràlysàgàt, minden
korban. Ás most ebben a nagyon megtávesztå korban kász arra,
hogy a trãnra èljän az å emberei àltal! Sajàt magànak ápâtett
egy intellektuàlis, mævelt, tudomànyos Ádent; igaz,
tudomànyos prádikàtorok, tudomànyos gyèlekezet,
tudomànyos teolãgia, minden tudomànyos. Minden a tudàsra
alapszik. Az egász egyhàz tudàsra van ápâtve. Nincs a hitre
ápâtve.
92 Egyszer elmentem egy alkalmat tartani egy ember
gyèlekezetábe. Az egy nagy auditãrium volt nyugaton. Egy
remek ember, ás å megtagadta ezeket a dogokat amikrål mi
beszálènk. De mágis, å volt^Án kedveltem åt; remek ember,
idås ember. Amikor az å gyèlekezete kiment^Kärèlbelèl
hatezer embert befogadãkápesságæ volt a csarnok. Amikor a
gyèlekezete kiment, a dálutàni szolgàlatrãl, kärèlbelèl
ezerätszàz ember, azok mindnyàjan pompàs-ältäzetæ
intellektuàlisak voltak. Ott èltem ás figyeltem åket.
93 Å egy nagyon jã prádikàciãt mondott, az az ember. Azutàn
megkárdezte, hogy el akarja-e valaki fogadni Krisztust;
egyszeræen emelják fel a kezèket. Ás senki nem emelte fel a
kezát. Vágèl egy asszony felemelte a kezeit. Å azt mondta,
“Rendben vagy, most te egy Keresztány vagy,” ás elkászâtette
az asszonyt a bemerâtásre. Ás azutàn amikor å kiment^
Felajànlott egy babàt, megcsãkolta a kisbabàt ás imàdkozott
fälätte, ás elbocsàtotta a hallgatãsàgot.
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94 Amikor az å gyèlekezete kiment; mind elåkelåek,
iskolàzottak, tanult emberek. Aztàn án ott àlltam oldalt, hogy
kezet ràzzak azzal az emberrel ás kâvànjak neki Isten-i jã
szerencsát, amint kimegy.
95 Amikor azt tettem, itt jän az án hallgatãsàgom be. Azok
nem tudtàk beengedni åket amâg az å tämege ott volt. Itt
jännek az enyámek, tolãszákeken, hordàgyakon,
kányszerzubbonyokban, elmezavarral meg minden màssal.
Làtjàtok a kèlänbságet? Ez az. Ez az amirål beszálek, làtjàtok.
Làtjàtok, ez valami màs.
96 Amikor, tudomànyos ismeret àltal egy árthetå
Evangáliumot csinàlhathatsz, hogy, te, “aki hiszen Jázus
Krisztusban nem kàrhozik el,” làtjàtok.
97 De, “Azokat pedig akik hisznek, ilyen jelek kävetik,”
làtjàtok, å elmulasztja betenni Azt oda, làtjàtok. Az hitt Jázus
Krisztusban, å meg lett mentve, ha ezek a jelek kävetik a
hâvåt.
98 “Ás aki hallja az Án Szavamat,” nem csak szânleli, nem a
fèlável hallja Azt, hanem, “megárti Azt.” Mindenki hallhatja
Azt; egy prostituàlt hallhatja Azt ás prostituàlt marad;
làtjàtok, egy rászeges hallhatja Azt; egy hazug hallhatja Azt ás
mágis hazug marad. De, “Az aki megárti az Án Szãmat, ás hisz
Abban aki elkèldätt Engem, annak äräk Álete van.” Ime itt
van, làtjàtok.
99 Ás senki nem kápes azt megtenni kiváve az akit Isten eleve
elrendelt. Jázus azt mondta, “Senki sem jähet Án Hozzàm,
hanem ha az Atya vonja azt, ás mind akiket az Atya Nekem
adott, Hozzàm jännek.” Àmen. Ez minden az Isten korlàtlan
uralma ás elåtudàsa. Å egyedèl lakik ás senki nincs aki mondja
Neki hogy mit csinàljon.
100 Nos, hitetlenság àltal, azàltal, hogy nem veszik az Istennek
teljes Igáját, egy hitetlen, szentságtelen, bænäs, gyælälet magja
lett hozva, ás Äräk halàl ebbe a bænäs, intellektuàlis
gyèlekezeti korba. Most megártettátek? Ezen a napon, amikor
az egász vilàg vallàsos! Tudtàtok ezt? Az egász vilàg vallàsos.
Ás ebben a vallàsos korban, minden utcasarkon nagy
templomokkal; minden, az egász dolog odajut, hogy Sàtàn
imàdtatik. Itt van ez, ápp itt a Bibliàban. Ez âgy van. Ás
ezekben az intellektuàlis, teolãgiai szeminàriumokba egy
intellektuàlist szemályt produkàlnak, aki arra van oktatva,
hogy hogyan beszáljen, mit tegyen, hogyan keltsák fel azoknak
az árzelmeit; ás minden mint a pszicholãgia, hàrom vagy nágy
áv alatt, hogy tudjàk hogy hogyan kell bànni az emberek
ártelmável. Làtjàtok, ez^
101 Az Isten Szelleme nem egy olyan valami, amit belád
iskolàznak. Az olyan valami ami eleve belád van rendelve a
Mindenhatã Istennek keze àltal. A ti megtapasztalàsaitokat
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nem lehet belátek iskolàzni vagy tanâtani. Azok eleve
elrendeltettek, Istennek keze ás istennek elåretudàsa àltal,
belátek. Ez âgy van.

102 Nos, az látrehozta ezt a nagy Ádent amelyben most álnek
åk, a vilàg Ádenjánek a gyèlekezetát. Ezek mind egyesèlnek
most a nagy Äkèmenikus Tanàcsban, ás a vilàg gyèlekezete
telejesen egy få alà megy, ahol Sàtàn trãnra lesz èltetve,
pontosan âgy van.

103 Ás az utoslã kiàltàs kimegy, hogy elárje a Menyasszonyt
mielått Az belekeveredik abba. Mert mihelyt benne van, a
fenevad bályegát felvette magàra, ás elveszett, nem tud täbbá
kijänni belåle. Az az oka, hogy mondja, “Gyertek ki belåle, Án
nápem,” mielått belemenne, làtjàtok. “Gyertek ki käzèläk, ás
vàljatok kèlän.”

104 Nos, gyælälet ás halàl, ás Äräk elvàlasztàs Istentål, ebben
az Ádenben; gerjedelem, mocsok, perveziã, (mi mãdon?) a
rosszmag vetáse àltal.

105 Ez arra a làtomàsra emlákeztet amit án akkor làttam
mielått a Pènkäsdiekkel talàlkoztam volna, arra a fehár
ruhàba ältäzätt Emberre aki a vilàg kärèl jàrt. Sokszor
hallottatok màr engem elmondani ezt. Ás utàna ment egy
màsik, aki a viszàlykodàs magjàt vetette.

106 De å meglehetåsen gyåzätt, Ávàban^az Áden kertjáben,
Ávànak a bænäsvàgya àltal; Ávànak a bænvàgya àltal. Akkor,
ha Áva a tudomàny utàn vàgyãdott, az bæn volt. [Branham
Testvár hàromszor kopog a szãszáken_Szerk.]

107 Ás amikor mi a tudomàny utàn vàgyãdunk, akarunk egy
bälcsászet doktor fokozatot, jogtudomànyok doktora fokozatot,
ez bæn. Ez kemány kijelentás, de ez az Igazsàg. Nem szàmât
hogy mennyire kemány, akkor is ez az Igazsàg, làtjàtok.
Vàgyakozni tudomàny, megártás utàn!

108 Manapsàg az a probláma, hogy nem az Isten Igáját
prãbàljuk megeråsâteni az emberek szâváben. Sajàt magunkat
prãbàljuk megeråsâteni. Az egyhàzak vallàsi dogmàkat
prãbàlnak megeråsâteni, egy ember szâváben.

109 Megparancsoltatott hogy az Isten Igáját eråsâtsèk meg. Pàl
azt mondta, “Nem jättem hozzàtok az emberi bälcsesság
megnyerå szavaival, hogy a hitetek az emberi tudàson
nyugodják; hanem eråvel jättem hozzàtok; a Szent Szellem
kinyilvànâtàsàval, hogy a hitetek Istenben nyugodják.” Ime itt
van.
110 Ember ne magadat honosâtsd meg. Ezt talàljuk azok
käzätt^Tegyen csak valamit Isten egy szemállyel ás kèldje
azt ki, azt talàljàtok, hogy minden ember megprãbàlja
utànozni azt. Làtjàtok, åk prãbàljàk meghonosâtani sajàt
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magukat. Mindenki, “Án ezt tettem. Án, án, enyám, az án
felekezem, án, ez,” sajàt magukat honosâtsàk meg. Mirål
prádikàlunk, magunkrãl vagy az Isten Orszàgàrãl?
111 Honosâtsàtok meg az Isten Igáját. Vessátek ki a
hitetlenságet ás eråsâtsátek meg az Isten Orszàgàt egy emberi
szâvben. Ás Isten Orszàgàt nem lehet megeråsâteni egy emberi
szâvben ha Isten nem alkotta azt az embert olymãdon. Åt nem
lehet megeråsâteni egy^
112 Ás, emlákezzetek, a megtávesztå rász az, hogy az ember azt
gondolja hogy å rendben van. “Van olyan çt mely helyesnek
làtszik az ember elått.” Minden intellektuàlis lát jãnak tænik.
113 Ahogy mondtam nektek náhàny vasàrnappal ezelått;
amikor a haldoklã gyermekem mellett àlltam, ás Sàtàn ott àllt
ás azt mondta, “Ádesapàd most valamelyik este halt meg a
karjaidban. A feleságed egy_egy hallottashàzban fekszik, ás itt
a kisbabàd haldoklik. Ás arra kárted Åt hogy feleljen neked, ás
Å lehçzta a te^Å ràdhçzott egy redånyt. Nos, ás mágis Å egy
jã Isten, ás mágis te azt mondtad, hogy Å egy Gyãgyâtã. Ás te
aki kiàlltàl azárt amit te helyesnek mondtàl, te távedtál.” Ãh,
minden árvnek, minden ártelmi kápesságnek bele kellett
egyeznie abba, hogy az helyes volt; ás igaza is volt, addig.
114 Áppçgy igaza volt neki amikor Ávànak azt mondta,
“Megnyâlik a szemetek, ás megtudjàtok kèlänbäztetni a jãt a
rossztãl. Ás olyanok lesztek mint az istenek, olymãdon,
megkèlänbäztetve a jãt a rossztãl,” mert Isten mág nem
engedte meg hogy meglàssàk, hogy mezâtelenek. Tehàt tudtàk
hogy meg fogjàk kèlänbäztetni a jãt a rossztãl; ás neki igaza
volt. De, làtjàtok, az ellentátes volt az Isten Igájável.
115 Ás uagyançgy tesznek a lelkipàsztorok a
szeminàriumokban, ember-kászâtette teolãgiàt tanulnak; lehet
hogy helyesnek làtszik, lehet hogy jãl meg lehet árteni a dolgot,
de ez helytelen.
116 Nekènk nem kell megártenènk Azt. Hisszèk Azt mert Isten
mondta âgy, ás az äräkre elintázi. Ez az egász, âgy kell hinni
Azt.
117 Ã, hogy mennyire vàgyott Áva egy bälcsászetdoktori
fokozat utàn, làtjàtok, mennyire vàgyott hogy okosabb legyen
attãl ami volt!
118 Figyeljátek meg hogy mennyire hasonlatos, a fárfi ás a
feleságe^Most figyeljátek meg, fárj ás feleság, mindketten
mezâtelenek voltak az Ádenben, Isten Ádenjáben.
119 Most be fogom fejezni. Azt mondtam hogy csak egy náhàny
percig fogom tartani. Názzátek, figyeljetek most, amint
befejezem.
120 Hasonlâtsàtok ässze ezt most, hogy mennyire hasonlatos az,
hogy a fárj ás a feleságe, mindketten Isten Ádenjáben, nem volt
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rajtuk egy darab ruha sem, ás nem tudtak rãla. Miárt nem
tudtàk? Mert az å mezâtelen árzákèk el lett fàtyolozva, a Szent
Szellem Szent Fàtyola àltal. Egymàsra názhettek, análkèl hogy
ászrevetták volna, hogy mezâtelenek voltak. A Szent Szellem
szentságável el voltak fàtyolozva. El lettek fàtyolozva.

121 Isten fàtyolàn keresztèl ma is názhetsz ás nem kâvànsz.
Elfordâtsàk a fejèket. Ez egy Szent Fàtyol, làtjàtok, Szent
Fàtyol. Isten az å szemeiket^mindketten, az egyik fárfi volt
ás a màsik asszony, ás åk nem tudtàk hogy mezâtelenek voltak,
mert az Isten szentságe fàtyolozva tartotta a szemeiket.
Figyeljátek meg, Isten elrejtette a lelkiismeretèket a bæntål, a
Szent Fàtyol àltal.

122 Bàrcsak lenne valami idånk arra irànyozni, náhàny percet.
Názzetek csak ide, “Mivelhogy å, az imàdã aki egyszer
megtisztul.” Zsidã levál, “az imàdã aki egyszer megtisztult,
nincs täbbá bæntudattal.” A bæn eltàvozott tåle.

123 Hallottam hogy Neville Testvár azt mondta, ma reggel;
lehet hogy valaki megkárdezte åt, hogy miárt nem prádikàltam
a Szent Szellemrål, miárt nem tettem ezt. Ez az amiárt. A
Szent Szellem a bennetek lávå cselekedet. Az egy Álet, nem egy
árzelem; nem valamifále testi bizonyâták. Hanem Az egy
Szemály, Jázus Krisztus, a szâvetekben megalapozott Isten
Igáje, hogy megelevenâtsen minden Szãt erre a korra. Helyes.
Figyeljátek meg a Szent Szellemet cselekedásben, nem annyira
kimutatàsban; hanem cselekedetben, hogy mit csinàl az Isten
Igáje szerint.

124 Figyeljátek meg, hogy Isten Igájánek Szent Szelleme, egy
fárfit ás egy asszonyt mezâtelenèl tartott ás nem tudtàk. Milyen
száp, az Ige Álete; a Mag, az Ige!

125 Isten azt mondta, “Van egy fa a kert käzepán, asszony. Ás a
kert käzepán van ez a fa; mág meg se árintsd. Mert amely
napon eszel arrãl, azon a napon meghalsz.” Åk el voltak
szentsággel fàtyolozva attãl, semmit nem tudtak arrãl, nem
merták megárinteni azt.

126 Szentsággel el voltak fàtyolozva. Biztonsàgban voltak Isten
hajlákàban. Áltek. Nem volt egyàltalàn halàl kärèlättèk.
Hallelujah! [Branham Testvár tapsol egyet_Szerk.] Täkáletes
szeretet volt käzättèk egymàs irànt, täkáletes äräk Álet.
Täkáletes szeretetèk volt, Istennek szeretetát täkáletesen
ártetták meg. Nekik megvolt az Isten Igáje, ás megtartottàk
Azt. Ás áletben ás biztonsàgban voltak Isten Ádenjáben, semmi
halàllal kärèlättèk.

127 Azutàn, Sàtàn ràvette Ávàt hogy az å teolãgiai
evangáliumàra figyeljen, a tudomànyi evangáliumra, magasabb
rangç iskolàzottsàg, magasabb rangç erkälcs, jobb civilizàciã,
magasabb mæveltság, ás âgy tovàbb; akkor amikor sikerèlt neki



20  A MONDOTT IGE

hogy Ávàt egy percig helyen tartsa ás hallgasson rà, az å
okoskodàsaira (amikrål parancsolva lett nekènk hogy
lerontsuk), amikor sikerèlt neki hogy Áva figyeljen arra.
128 “Most, názz ide, a gyèlekezet âgy-ás-âgy van. Olyan rágãta
lett megalapâtva. Mi vagyunk az orszàg legrágebbi
gyèlekezetek egyike. A vàros polgàrmestere hozzànk jàr.”
Engem nem árdekel mi az, làtjàtok. Ha az az Isten Igáje ellen
van, legyál te is az ellen. Az a te ellenságed. Minden ami az Ige
ellen van az a te ellenságed.
129 Minden ami az Ige mellett van, az a testváred. Az egy
belåled valã rász.
130 Figyeljátek meg, Áva lehçzta rãla a Szent Fàtylat, hogy
megnázze hogy mi a szex valãjàban; hogy ässzehasonlâtsa azt,
hogy mit tenne a kâvànsàg valãjàban. Å lehçzta a Fàtyolt a
szemeirål, azt a szent dolgot amit Isten a szemeire helyezett.
Tudomàst akart, hogy megtudja mi volt mindazzal; tehàt å
lehçzta a Fàtyolt hogy meglàssa mi volt azzal. Hallgatott az
ärdägre, ás figyeljátek meg milyen helyre helyezte az Ávàt.
131 Åk azãta ugyanazt tetták minden korban, mindig az
intellektuàlis oldalra àlltak; ás most ápâtettek Sàtànnak egy
kiràlysàgot, tudàs, a mag amit å vetett, ás àtvette a vilàgot,
hogy egy halàl Ádenje legyen.
132 Most figyeljetek. Most názzátek meg a Jelenásek 3-at a
Laodiceai Gyèlekezeti Kort. Gondolkozztatok errål.
133 Most figyeljetek. Å, Áva, a Sàtàn kiràlynåje. Làtjàtok,
Sàtàn, a kâgyã, eljutott Ávàhoz mielått Àdàm hozzà jutott.
Làtjàtok? Ez âgy van. Tehàt å elàmâtotta Ávàt, làtjàtok; tehàt
Sàtàn, a kâgyã volt az Áva fárje mielått Àdàm tudta volna.
Làtjàtok, å elàmâtotta åt. A Biblia mondta hogy å azt tette, ás
azutàn Áva tudta hogy mezâtelen volt. Làtjàtok?
134 Most názzátek a_a Laodiceai Gyèlekezeti Kort. Å, Áva, èl
çgy mint Sàtàn kiràlynåje. “Å gazdag fäldi javakban; vak,
çjra mezâtelen, ás nem tudja ezt,” áppen ahogy Isten
Ádenjáben volt. Azonban most, nem azárt mert a Szent Fàtyol
az arcàn van, hanem a vàgy fàtyola. Mivel å levette az Isten
Szent Fàtyolàt, ás feltett egy tudàs fàtyolt, kâvànsàgnak
okàárt. Ás most neki van egy vàgy fàtyola, hogy å “vak”
annak ami bæn. Å “mezâtelen” az utcàn, “ás nem tudja azt.”
Å egy prostituàlt az utcàn. Asszonyok ezekkel a
rävidnadràgokkal, Isten szemáben prostituàltak, “ás nem
tudjàk azt.”
135 Figyeljátek meg, vegyèk a mi asszonyainkat. Nos, ha làtni
akarjàtok, hogy milyen àllapotban van a gyèlekezet, názzátek
meg, hogy hogyan tánykednek az asszonyok. Az asszony
mindig a gyèlekezetet kápviseli. Sàtàn Ádenje, bæná ás
hitetlenságá, egy vallàsos elferdâtás; elferdâtett kiràlysàg.
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Ahelyett hogy Isten Igáját vennák, åk az emberi intellektuàlis
tanâtàst vetták. Ás ahelyett hogy a Gyèlekezetet vennák, åk a
szervezetet vetták, ás viszik azt egy nagy få alà.
136 Most figyeljetek, àrtatlansàgtãl elferdâtve. Ne mulasszàtok
el ezt most. A gyèlekezet be lett fedve ezzel a vàgy fàtyollal.
Figyeljátek meg hogy mit tett az neki. Az_az elferdâtette åt az
àrtatlansàgtãl tudàsra. Làtjàtok? A Szent Fàtyollal, å àrtatlan
volt; a vàgy fàtyollal å a tudàs. Tudja hogy az kellemes. Å
tudja hogy mit tesz az, làtjàtok. Az egy gyèmälcs, egy
kâvànatos fa, valakit bälccsá tenni. Làtjàtok? Å elferdèlt
àrtatlansàgtãl tudàsra, szentságtål szenyre ás kâvànsàgra, ás
Álettål halàlra.
137 Ennek a kiràlysàgnak el kell pusztulni. Ez a kiràlysàg el
fog pusztulni! A Mennynek Istene fogja elpusztâtani a fäld
szânárål.
138 Figyeljátek meg, ebben az elferdâtásben, a fárfi asszonnyà
vàlt, ás az asszony fárfivà, “ás nem tudjàk.” Sàtàn Ádenjánek
egy nagyon jã termáke, ha megfigyelitek az utcàkat ma, a mi
modern embereinkket.
139 Figyeljátek meg, hogy Sàtàn Ávàt hasznàlta fel, hogy az å
kâvànsàgànak hatalmàval bænre bârja Àdàmot. Most ugyançgy,
ugyanazt a dolgot teszi meg ma. Figyeljátek meg, vàgott haj,
kifestett arc, szexisen felältäzve, làtjàtok, å azt teszi, ás nem
tudja hogy azokbãl a dolgokbãl bàrmelyik ellentátes az Isten
Igájável. Azzal hogy levàgja a hajàt, tisztesságtelen asszonnyà
vàlik, egy prostituàlt. Rävid nadràgot viselni, szágyenteljessá
teszi. Szexis ruhàval magàn, az egy prostituàlttà teszi. “Ás å
nem tudja azt,” de nem az Isten szentságe miatt; a Sàtàn
bujasàga miatt. Az okoza neki^Å okoza hogy az å Àdàmja
kâvànja åt.
140 Levette azt a ruhàt amibe Isten ältäztette, rágen Ádenben,
az å utazàsàra keresztèl a_ezen a pusztasàgon. Å levette
azokat. Mezâtelenre vetkåzätt le. Amikor, Isten båräkbe
betakarta teljesen; å egy kicsit kezdett mindig levàgni, most ott
van ahol volt a kezdetben.
141 Ràvette Àdàmjàt arra hogy az å alsãnemæit hordja. Egy
fárfi felveszi azokat a kicsi nåies_kinázetæ rävidnadràgokat, ás
kijän ide, nem hiszem hogy sok fárfiassàg van benne. Å a
legnagyobb pipogya amirål án tudok. Làtjàtok? Làtjàtok,
ràvette az å elferdâtett Àdàmjàt hogy çgy cselekedjen mint å,
làtjàtok, hogy viselje az å alsãnemæit. Å làtta hogy mit tud
tenni ott kint amikor levette magàrãl az ässzes ruhàit kiváve az
alsãnemæt. Ez a rävidnadràgja. Persze ez az asszony
alsãnemæje, ás itt az Å Àdàmja viseli azt most. Ami Isten
eredeti Igáje szerint, “Egy çtàlatos dolog hogy egy asszony
fárfiruhàzatot viseljen, ás hogy egy fárfi näiruhàzatot viseljen,”
az eredeti Igábål. Gondoljatok arra!
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142 Most, a fárfi, a nå frufrujàt is hordja. Lefásèli, egy
hajcsavarãt tesz bele. Az egyik legbetegesebb làtvàny amit
valaha làttam az áletemben, azokbãl a fiçkbãl náhànyan itt
kint ma az å frufrujaikkal âgy lefásèlve, ás befestve, kiszåkâtett
hajjal, valami fajta peroxiddel, ás azzal szåkâtik ki a hajat, ás
felcsavarjàk hajcsavarãra, frufrut csinàlnak. Ti nagy pipogyàk!
Szårnyæságes dolog olyat mondani a szãszákrål, de az âtálet az
Isten hàzànàl kezdådik. Azt se tudod hogy fárfi vagy-e vagy
asszony. Ás án çgy ártesèltem, hogy a mi Egyesèlt Àllamunk
Hadserege rävid idån belèl rävidnadràgot fog viselni. Ez âgy
van. Làtjàtok hogy mi az elferdâtás? Az egy nåi ruha; az å
frufrujàt hordja.
143 Valamelyik nap Howard Jonhson szàllãnàl voltam, nem
ennál amelyik itt van, hanem annàl amelyik a kifelávezetå çton
van. Ás egyszeræen hàtradältem àmulatomban. Idejän egy
kisfiç, nyitott szàjjal. Ás sätát volt a haja neki itt; ás âgy fel volt
fásèlve; ás egy hajcsavarãt tett bele, ás begändärâtette a szemei
fälätt; onnan kikukucskàlva szemei sarkàbãl, ott jàrkàlva. Ha
valaha làttam egy elferdèlást! Làtjàtok, å nem hinná el azt.
Esetleg betudnà bizonyâtani hogy hâmnemæ volt, de az å
szellemáben å nånemæ. Nem tudja hogy a hàz melyik oldalàhoz
tartozik. Ez âgy van. Mennyire elferdèlt!
144 Ez az amit Sàtàn tesz. Å elferdâti a nemzeteket. Å elferdâti
a gyèlekezetet. Å elferdâti a nápet. Å egy csalã, az eredeti
Igazsàg elferdâtåje.
145 Isten fárfinak teremtte a fárfit. Asszonynak teremtette az
asszonyt. Ás Å kèlänbäzåkáppen ältäztette fel åket, ás Å azt
akarta hogy åk çgy maradjanak ás çgy cselekedjenek; az egyik
nåies, ás a màsik fárfias. Å elvàlasztotta Àdàmot az Áden
kertjáben, ás ezt tette, szátvàlasztotta Ávàt belåle.
146 Most a frufrujàt viseli; az asszony fárfiasra vàgja a hajàt, ás
a fárfi çgy prãbàlja hordani a hajàt mint az asszonyá.
Làtjàtok? Az asszony a fárfi kèlsåruhàit hordja, ás a fárfi az
asszony alsãnemæit. Nos, ez szentságtärásnek hangzik, de
nekem nem ez a szàndákom. Ez az abszolçt Evangálium
Igazsàga. Ha nem tudjàtok ezt, akkor valami nincs rendben
veletek; vagy vakok vagytok vagy soha nem voltatok az
utcàkon. Ás az asszony meg a fárfi azt gondolja hogy az helyes,
hogy eljutnak valahovà.

Az asszonyok azt mondjàk, “Hàt, olyan meleg van!”
147 A rági apacs indiànok ott kinn megszágyenâthetnánek
titeket. Minnál melegebb lett, annàl täbb ruhàt vettek
magukra, hogy a napot tàvol tartsàk maguktãl; ãh, ezàltal
izzadtak, tehàt volt nektek egy lágkondicionàlo berendezásetek
amikor jàrtak. Làtjàtok? Åk egyensen kiàlltak a napra.
148 Ti nem bârnàtok ki semmit; felholyagosodnàtok ás
megágnátek. De, làtjàtok, ez az amit ti magasabb
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mæveltságnek hâvtok. A modern tudomàny produkàlta ezt. Ãh,
Istenem! Itt van å, “mezâtelen,” Laodiceàban, “ás nem tudja
azt.”

149 Å mezâtelen volt Ádenben. Làtjàtok a kát kiràlysàg
hasonlatossàgàt? Az egyik bænbål ás halàlbãl àll; a màsik Álet
ás becsèletesság. Ott az asszony egy Szent Fàtyollal volt
elfàtyolozva. Mindketten mezâtelenek voltak; åk nem tudtàk
azt. Åk semmit sem tudtak errål, mivel åk Isten Szellemável
voltak elfàtyolozva.

150 Ás itt a kâvànsàggal vannak elfàtyolozva, ás åk egymàsra
náznek hogy^Làtjàtok, Àdàm rànázhetett Ávàra, ás nem
tudta hogy å mezâtelen volt. De most ezzel a kâvànsàgnak
fàtyolàval, az asszony nem tudja magàrãl hogy mezâtelen, de
azt teszi ez a fàtyol alatt, hogy a fárfi rànázzen. Ez az egyetlen
dolog amiárt å ezt teheti. Te nem hiszed azt, de mindenesetre
megteszed ás a fárfi ràdnáz. Ás å felfedezte hogy neked annyira
vonzãeråd van, amâg kärád jän ás felvesz magàra náhànyat a te
ruhadarabjaidbãl.

151 Oh, hogy micsoda elferdâtás! Micsoda kor! Milyen egy
idåben vagyunk^Mennyire megtávesztå ez! Oh, mindezek a
dolgok, “ás nem tudjàk ezt,” egy täkáletesen elferdâtett szellem
van az emberben. Å le van fàtyolozva a Sàtàn kâvànsàgàval, ás
az asszony is. Ez egy nagy tàrsadalomnak a sàtàni
szellemiságe. Làtjàtok, åk nem tudjàk, de åk egy szervezet. Az
asszonyok rävidnadràgban, egy szervezethez tartoznak. Çgy
ältäzkädve a fárfiak, egy szervezet. Megadom nektek annak a
rävidâtását N.N.T. Nagy Nåtestvár Tàrsadalma [Angolul B. S.
S., Big Sister Society_A fordâtã], tehàt ahhoz tartoznak åk.
Kijännek oda, egy nagy pipogya tàrsadalma, azokkal a
rävidnadràgokkal rajtuk, nagy bètykäs-kinázetæ, ocsmàny-
kinázetæ dolog. Án_án^

152 Fárfiak, talàn nem egyeztek velem ebben, de ez az Igazsàg.
El lettetek ferdâtve ás nem tudjàtok ezt. Ti nem vagytok, nem
cselekedtek täbbá çgy mint egy fárfi. Làtjàtok, annyira
puhànyok lettetek; ás az å fia, semmi sem lesz nekik täbbá;
fárfi, ás asszony, egyarànt. Åk egy tàrsadalom. Van egy
szervezet. Miárt? “Jànos, a szomszádban, rävidnadràgot viselt,
akkor án miárt ne viselnák? Luella akarta hogy viseljem mert
Jànos, a szomszád, is viselte. Ás, hàt, ha_ha Zsuzsi viselhet,
akkor Màrta is viselhet, vagy Lujza,” vagy akàrmi is a neve,
làtjàtok. Làtjàtok, ez egy tàrsadalom. Ez egy szervezet.
Szellemileg ahhoz tartozol, ás nem tudod azt.

153 Ás ha az çgy van, ás mi làtjuk hogy çgy van, âgy vagytok
megvakâtva. Meg vagytok vakâtva ezekkel a felekezetekkel
szemben amit Sàtàn belátek sodrott. Ás ez az Isten eredeti
Igájánek az elferdâtáse, ás az Å Kiràlysàgànak, ás az Å
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gyermekeinek szãlã tervánek. Sàtàn belesodorta a fárfiakat ás
az asszonyokat ezekbe a dolgokba, ás åk nem tudjàk. Egy
elferdâtett!

154 Täbbá nem Isten fia! Frufru lãg az arcàba, ás egy
rävidnadràggal rajta sátàl le az utcàn; egy Isten fia, diakãnus
egy gyèlekezetben, egy pàsztor egy szãszáken? Nem, az nem
egy Isten fia. Å soha nem jätt Isten gondolkodã szæråján
keresztèl. Nem lenne rajta az a nåi ruha; biztos hogy å nem
venná fel magàra; az asszony sem venne fel magàra fárfiruhàt.
Làtjàtok, az nem Istennek egy fia. Az Sàtànnak egy fia, ás
Sàtànnak egy lànya. Kemány dolog ilyet mondani!

155 Sàtànnak sikerèlt elferdâteni ás hatalmàba kerâteni ezt a
vilàgot, ás az å kiràlysàgàva tegye; az az ember oda volt
helyezve, a szabad akaratàra, hogy vàlasszon magànak hogy
milyen áletet akarnak álni. Ás az megmutatja hogy mi van a te
szâvedben. Làtjàtok? A te hangod^Tudod mit? A te
cselekedeteid olyan hangosan beszálnek, hogy elfolytjàk a
hangodat.

156 Hadd menjek egy emberhez. Ás azt mondja, “Oh, án^Mi
mindannyian Keresztányek vagyunk. A gyèlekezethez
tartozunk.” Ás sztriptâz kápek vannak mindenètt az
irodàjàban? Nem szàmât hogy mit mondott nekem, án jobban
tudnàm; âgy te is.

157 Hadd mondja egy asszony hogy å egy Keresztány, rävid
hajjal? Ah-hah! Te annàl jobban tudod, làtjàtok. Igen, uram.
Hadd åt hogy mondja, hogy Keresztány, nadràgot viselve ás
kifestve, meg rävidnadràgot, ás azt mondja hogy å egy
Keresztány? Te annàl jobban tudod. Az Isten Igáje jobban tanât
mint az. Az Ige azt mondja hogy å nem teheti azt ás Keresztány
legyen. Såt å tisztesságtelen, meg minden màs. Hogyan fog
Isten betenni egy tisztesságtelen dolgot az Å kiràlysàgàba?
Nem, uram, sehogy sem. Nem, uram. Sajàt maguk, åk mutatjàk
meg az å vàgyaikat.

158 Neked nem sikerèl egyètt etetned egy galambot egy
älyvvel, sehogy sem. A galambnak nincsen epáje. Å nem tudja
megenni azt a rági hullàt. Ha egy csippentást is venne abbãl, az
megälná åt, ás å tudja azt. De egy älyv megtud enni majdnem
mindent akàrmit akar enni. Làtjàtok? Neki van elegendå epáje.

159 Tehàt akkor ràjättäk, hogy çgy van a vilàggal ma, ugyanaz
a dolog, “Åk mezâtelenek, vakok, ás nem tudjàk azt.”

160 Sàtàn megtette azt az asszony tudàs, szex vàgya àltal, amit
az asszony vàlasztott az å sajàt vàlasztàsa àltal. Most
figyeljetek, Áva volt az aki Àdàmot távedásbe vezette, ás az
asszony volt az aki levetette a ruhàjàt mielått az Àdàmja
levetette az åváit. Làtjàtok? Az asszony az, mindig. Mindig az
volt. Az mág mindig çgy van.
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161 Az egyhàz az amely fálrevezeti a fárfit. Az egyhàz az,
làtjàtok, amely a fárfit vezeti, aki Isten fia akart lenni. Az
asszony az, az egyhàz. Nem a Biblia, Isten, mert a Biblia az
fárfi. Oh, igen, “az Ige testtá lett,” ás Å egy Fárfi volt.
Làtjàtok? A Biblia az fárfi; az egyhàz az asszony. Làtjàtok?
Nem az egyhàz^a Biblia amely fálrevezeti a fárfit. Az egyhàz
az amely fálrevezeti åt. Az egyhàz az amellyel å mezâtelenre
vetkäzätt, nem a Biblia. Làtjàtok? Nem, bizony. A Biblia
mondja neki hogy mezâtelen. Igen, uram.
162 Most figyeljetek hogyan, szex àltal, szex vàgy àltal, az
asszony tudàsra vàgyott, hogy tudja mi volt ez , ás vajon, ha ez
a gyèmälcs jã volt vagy nem. Ás az asszony megtette azt.
163 Isten visszafogja venni egy napon, mágis, egy Fárfi àltal.
Fel lett adva egy asszony àltal. Azonban meg lett vàltva egy
Fárfi àltal; a Fárfi, Jázus Krisztus, aki az Ige.
164 Ás akkor mi ez? Figyeljátek meg, mielått befejezem. Nem
rágen itt, tettem egy kijelentást. Nekem mág hàtramaradt nágy
vagy ät oldal itt, de án^Szentâràs helyekkel meg dolgokkal
amikre utalni akartam. De, hallgassatok. Fejezzèk be, ezt
mondva.
165 Emlákeztek, itt nem rágen, án tanâtottalak benneteket a
Hát Trombitàrãl, a trombitàk ènnepárål, ás âgy tovàbb. Ás azt
mondtam, “Van egy nyolcadik napi ènnepság.” Tehàt, a
hetedik nap lenne az utolsã, az lenne a Millenium. Azonban
van egy nyolcadik napi ènnepság; ami, a nyolcadik volt, ás
csak hát nap van, ez az elsåvá tenná ismát azt, egyenesen
visszajän az elså napra. Azutàn, miutàn a Millenium
befejezådätt, akkor lesz egy çjra megalapâtott Áden. Isten nagy
Kiràlysàga vissza lesz váve. Mert, Jázus Sàtànnal kikèzdätte, a
Getsemàná kertben, ás visszanyerte az Ádent; amiárt Å el ment
hogy elkászâtse a Mennybe, hogy ismát vissatárjen, fenn a
Mennybe. Å azt mondta, “Ne nyugtalankodják a ti szâvetek.”
166 Amikor Å itt volt a fäldän, Å azt mondta, “Ti, ti Zsidãk, ti
hittetek Istenben. Nos, tudom hogy rossz hârem van,” azt
mondta. “Ás åk azt mondjàk hogy án ez vagyok, az, a màsik.
De ti hittetek Istenben; ás ahogy hittetek Istenben, higyjetek
Bennem is.” Å volt Isten, megnyilvànâtva. Làtjàtok?
“Higyjetek^”
167 “Az Án Atyàm hàzàban sok^” Vagy, “Az Án Atyàm
gazdasàgàban, az Án Atyàm terváben sok palota van.
Elmegyek hogy kászâtsek egy helyet.” Názzátek milyen hosszç
az, kátezernágyszàz nágyzetkilãmáter! Modd, hol van? Elment
hogy elkászâtse azt. Å a Teremtå. Å teremti mind azt az
aranyat. Az utcàk àttetszåek. Å a Teremtå. Å kászât egy helyet.
Tçl a Jelenásek 21. å azt mondta, “Ás án Jànos làttam a szent
Vàrost, az Çj Jeruzsàlemet, amint alàszàllt Istentål a
Mennybål.”
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168 “A tenger nem volt täbbá; az elså ág ás az elså fäld
elmçlt.” Mi volt a mi elså egènk? A Millenium volt. Mi az elså
fäld? Ez volt. Fel lesz çjâtva. Áppen ahogy Noá
prádikàlàsànak napjaiban be lett merâtve; megszentelve
Krisztus àltal, amint az Å várát hintette arra; ás fel lesz
çjâtva, el lesz váve rãla minden baktárium ás minden, a vágnál
az çjâtàsban, egy Tæzkeretszsággel amely megäl minden
baktáriumot, minden betegságet, minden szennyet ami valaha
volt a fäldän.
169 Elå fog tärni, ás látrejän egy Çj Fäld. “Ás làttam egy Çj
Eget ás egy Çj Fäldet. Az elså ág, ez az elså fäld, elmçlt; ás nem
volt tenger täbbá. Ás án Jànos làttam a szent Vàrost, az Çj
Jeruzsàlemet, alàszàllni Istentål a Mennybål.” Ott lesz Isten az
Å hæ tulajdonsàgaival, fiaival ás lànyaival, ahol Å käzässágben
lehet velèk szentságben, azoknak szemei pedig meg lesznek
vakâtva minden bænnel szemben. Attãl kezdve soha nem lesz
täbbá bæn.
170 Kèzdjènk kemányen; ne legyetek becsapva ebben a
napban, hanem, “kèzdjetek hogy bemenjetek a kapun.”
171 “Mert mind akik kimaradnak azok paràznàk, bujàlkodãk.”
“Aki kâvànsàggal tekint egy asszonyra, màr paràznasàgot
kävetett el vele.” Mind^kint lesznek a rosszhâræ nåk,
rosszhâræ fárfiak, ás âgy tovàbb.
172 Ás csak azok akik meg vannak vàltva, ás benne vannak az
Álet Känyváben amely a Bàrànyá, fognak bemenni a kapun.
Tehàt kèzdjetek, baràtok; ne legyetek becsapva ebben az
utolsã napban.
173 Ez egy nagy idå. Mindenkinek van pánze. Mindenki teheti
ezt, ás mindenki teheti azt, ás pánz folyik minden oldalrãl, ás
nagy kocsik, meg minden. Azokbãl egy sem lesz abban a
Vàrosban. Nem lesz egy kocsi sem, egy repèlågáp sem. Nem.
Teljesen màs civilizàciã lesz. Ismát egy civilizàciã lesz, de nem
tudàsbãl, nem tudomànybãl, hanem àrtatlansàgbãl ás hitbål az
álå Istenben.
174 Kèzdjènk bemenni Abba. Mert az az án teljes cálom, hogy
bemenjek abba a Vàrosba valamely napon; ás egyszeræen
visszanázzek, velem egyètt jåve, làssalak mindegyikåtäket
menetelve, amikor ánekeljèk, “a szentek menetelve
bemennek.” Án azokhoz akarok tartozni amikor a szentek
menetelve bemennek.

Imàdkozzunk.
175 Dràga Mennyei Atyànk, amint a napok befejezådnek, ás mi
làtjuk hogy käzeledik, az âgáret käzeledik. Imàdkozunk, Dràga
Istenènk, hogy Te helyezd azt a mi szâveinkre, hogy ne
kävessènk el semmi hibàt. Dràga Istenènk, tartsd meg a mi
lelkiismeretènket tisztàn. Tartsd a szâveinket elfàtyolozva,
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Urunk, a mi szemeinket elfàtyolozva a vilàg dolgaitãl, ás a
vilàg hiàbavalã dolgaitãl, a hiàbavalã dicsåságtål, hogy valaki
nagy lehessènk.
176 Nem szàmât hogy mennyire nagyok åk, az ässzes kiràlyok,
fejedelmek, elåkelåk, ás minden màs el kell hogy pusztuljon, ás
åk nem fognak feltàmadni a màso_^az elså feltàmadàsban.
Mert meg van ârva, “Àldott ás szent az, aki rászt vesz az elså
feltàmadàsban, akin a màsodik halàlnak nincs ereje.” Ã
Istenènk! “A màsodik halàl,” a szellemi halàlnak, “nincs
semmi ereje”; å meg van vàltva!
177 Ã Istenènk, arra gondolva hogy ezeknek az ãràknak
valamelyikábe, egyik el fog menni meglàtogatni a màsikat, ás
fel lesz ragadtatva. “Kettå egy àgyban; az egyik el lesz vâve, ás
a màsik ottmarad. Ketten a mezån; egyet elviszek, ás egyet
otthagyok.”
178 Ã Istenènk, segâts minket hogy tisztàk legyènk a_a Te
orcàd elått, Urunk nem szàmât hogy mit gondolnak az
emberek rãlunk, hogy mit mond a täbbi náp. Urunk, a mi
szent^a mi beszálgetásènk legyen szent. Legyen az Isten
Igájável fæszerezve; annyira fæszerezve, Urunk, hogy semmi
hamissàg ne talàltassák bennènk. Mikäzben känyärgènk a
sajàt hibàinkban, legyen a Jázus Krisztus Váre käztènk ás
Isten käzätt, hogy tekintsen le rànk a Jázus Várán keresztèl;
nem a mi igazsàgunkra, vagy arra akik mi vagyunk, vagy amit
tettènk, hanem egyedèl az Å árdemáre. Istenènk, add meg
ezt!
179 Egyik sem aki itt èl ma este ás hallja az Èzenetet, egyik se
vesszen el, a legfiatalabb gyermektål a legidåsebb szemályig.
Legyen az å szent kâvànsàguk csak Istenárt ás az Å Igájáárt. Mi
nem tudjuk hogy melyik ãràban fog megjelenni, vagy melyik
ãràn szãlât meg bennènket hogy ott fenn beszàmoljunk, az
Itáletnál. Nem tudjuk hogy Å melyik ãràban, çgymondva, veszi
fel a mi dossziánkat a polcrãl, ezt mondvàn, “Itt az idå
hazamenni. El kel menned.” Isten, segâts minket hogy tisztàn
tartsuk magunkat. Add meg ezt, Urunk.
180 Hadd áljènk az Çr Eljäveteláig, ha lehetságes. Tegyènk
meg mindent ami erånkben àll, szeretettel ás megártássel,
megártve hogy Isten kutatja a vilàgot, ma, megtalàlni minden
elveszett juhot. Ás hadd beszáljènk nekik megfæszerezett
szeretet imàval ás az Isten Igájável, hogy megtudjuk talàlni az
utolsãt, hogy Hazamehessènk, ás kimenjènk ebbål az äreg
Sàtàn Ádenjábål, Urunk.
181 Az telejesen a vàgyra, ás a száp asszonyokra van felápâtve,
mint az çgynevezett a vilàgban, az å reklàmjaikkal ott,
“Reklàmozunk, ás fiçkat keresènk, csinos arccal, ás bàjos
lànyokat rävidnadràgban,” egyenesen a mi ràdiãnkon ás
televizâãkon, ás mindenfále szenny ás piszok, ás Hollywood;
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mindenfále szexi, ocsmàny, piszkos asszonyruhàk. Ás_ás a
fárfiak elferdâtve nåiruhàt viselnek, ás a hajukat nåi mãdon
nyârjàk; ás az asszonyok çgy mint a fárfi.

182 Ã Istenènk, milyen szärnyæságes ãràban álènk! Ãh, jäjj Çr
Jázus, jäjj! Jäjj, Urunk! Tisztâts meg minket a Vár àltal. Vegyál
el tålènk minden szennyet ás hamissàgot. Hadd áljènk, Urunk,
hadd áljènk a Vár alatt, àllandãan, Elåtted. Ez a mi szâvènk
vàgya, ás a mi åszinte känyärgásènk.

183 Dràga Istenènk, idetáve erre az emelvá_^vagyis azokon
az asztalokon, ma este, ahol az Evangálium oda volt helyezve.
Urunk, ide vannak táve zsebkendåk ás kicsi csomagok melyek
a betegekhez ás szenvedåkhäz mennek. A hitnek imàdsàga,
Urunk, hadd jäjjän ki a szâvènkbål most, Elåtted. Azutàn,
Urunk, ha van bennènk bàrmilyen tisztàtalan dolog, Urunk,
vedd a mi^vâgy minket az âtáletre most; ás mi az irgalomárt
esedezènk. Fedd fel nekènk amit helytelenèl teszènk, Urunk,
hogy tudjunk kárni, hogy vedd a Várt ás tisztâts meg minket.
Gyãgyâtsd meg ezeket az embereket ás tedd egászságessá åket,
Atyànk, bàrhovà mennánek azok, bàrhovà mennek. Çgy,
legyen, Atyànk.

184 Add meg az elhatàrozàst hogy szolgàljunk Táged, ás csak
Táged egyedèl. Add meg ezt, Urunk.

185 Bocsàss biztonsàgot ezekre a dràga emberekre akik az çton
hazafelá mennek.

186 Käszänjèk Neked azt ahogy meggyãgyâtottad az
embereket. Ás Shepherd Testvár meg Shepherd Testvárnå
kisfiàt, aki megsárèlt a biciklin, kárlek hogy semmi baj ne
tärtánják vele; biciklizve a kispajtàs, kárlek hogy egászságes
legyen. Käszänjèk Neked hogy meggyãgyâtottad ezeket is
akikárt imàdkoztunk. “Ás mi tudjuk hogy akàrmit kárènk, azt
megkapjuk, mert bizodalmunk van Abban aki az âgáretet
tette.”

187 Adj a Te kegyelmedbål, Urunk, ás bocsàsd meg a mi
bæneinket, kárènk a Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

188 Szeretitek Åt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Hisztek Benne? [“Àmen.”] Torkig vagytok ás meguntàtok a
Sàtàn kiràlysàgàt? [“Àmen.”] Hiszitek hogy el jän a Millenium,
az Å Milleniuma; az Ävá, az Å Ádenje? [“Àmen.”]

189 Hiszitek hogy formàlva lett ma? Názzátek meg, minden
intellektualitàsra van alapozva. Mindent, bàrmit,
tudomànyosan kell bebizonyâtani mielått elhiszik.

190 Ás tudomànyosan nem lehet bebizonyâtani Istent. Hit àltal
kell Åt elfogadnod, “Mert aki Isten elá jàrul hinnie kell, hogy Å
letezik ás megjutalmazza azokat akik Åt keresik
szorgalmasan.”
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191 Ã Istenem, nem akarok màst ismerni mint a Jázus Krisztus
Várát ami megtisztât engem a bæntål. Nem ismerek màst csak
Jázus Krisztust. Ás amint rágen Pàl, âgy mondom án is ma este,
“Nem ismerek käztetek semmit, csak Jázus Krisztust, ás Åt
megfeszâtve.”
192 Ez az egász amit mondani tudok nektek. Hogy, ezt a
Bibliàt, hiszem teljes szâvembål (ha ismerem a szâvemet), hogy
a täkáletes, hamisâtatlan Isten Igáje. Ez àltal álek. Ez àltal
àllok. Ás ha lett volna tâzezer áletem, minden kis rászát
szeretnám odadni ezárt az Igáárt, mert ez a Jázus Krisztus
Igáje. Ás nem bànom hogy mennyire prãbàljàk megcàfolni Azt,
hogy a tudomàny mennyire prãbàlja bizonyâtani, hogy az Ige
nem megbâzhatã, ás âgy tovàbb. Szàmomra, Ez az egyetlen
dolog a vilàgbãl amiben megbâzhatok, ez az Ige. Å az enyám.
Án szeretem Åt. Ti is? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”]
193 Ha van egy bæn a szâvedben, ha van egy hiba a szâvedben,
ha van bàrmid, imàdkozz most ás kárd Istent hogy bocsàsson
meg neked. Imàdkozzatok ártem; án imàdkozom ártetek. Isten
àldjon meg benneteket, ez az án imàm.

Amâg çjra talàlkozunk! amâg çjra
talàlkozunk!

Isten legyen veletek amâg çjra talàlkozunk!
194 Szeretitek egymàst? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_
Szerk.] Jànos azt mondta, “Kisgyermekek, szeressátek
egymàst.” “Szeressátek egymàst, mert a szeretet sok bænt
elfedez.” Most fogjunk kezet egymàssal.

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

talàlkozunk!
195 Legyetek kedvesek egymàshoz. Legyetek kedvesek
mindenkihez. Bànjatok jãl felebaràtaitokkal. Maradjatok
szeplåtlenek amâg Jázus eljän.

^làbai;
Amâg çjra talàlkozunk! amâg çjra

talàlkozunk!
Isten legyen veletek amâg çjra talàlkozunk!

196 Szeretitek Åt? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.] Ez az
án imàdsàgom. Imàdkozzatok ártem; án imàdkozok ártetek.
Vissza kell most mennem Tucson-ba. Ás án_án imàdkozom, hogy
Isten àldjon meg mindnyàjatokat. Onnan Kanadàba megyek, ás
vissza Coloràdãba; kärbe, kärbe, kärbe, làtjàtok? Addig^?^
197 Tony Testvár ott van, ás egy nagy dolog tärtánt. Egyenesen
a Vatikàn alatt, Rãmàban, åk meghâvtak egy ábredás szàmàra,
egy ässzejävetelre, hogy menjek oda ás tartsak egy ábredást
Rãmàban, Rãmàban. Å áppen most jätt vissza. Az emberek
mind ässzegyælekeztek. Nekik van egy nagy aránàjuk ott, ahol
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ezrek meg ezrek elfárnek, ás azt akarjàk hogy án menjek el egy
ábredás szàmàra. Akàrjàk làtni az Çr dicsåságát a
szolgàlatban. Án nem tudom. Kell imàdkoznom ezárt, hogy
meglàssam hogy mit mond az Çr nekem. Ãh, Istenem!
Emlákezzetek, imàdkozzatok, mindannyian egyètt. Mi
munkàlkodunk^

Vàrunk a mi àldott Èdväzâtånk jäveteláre,
Ime, ás a fègefa levelek zäldèlnek màr;
Az Å Kiràlysàgànak Evangáliuma eljutott

minden náphez;
Ás mi käzel vagyunk a vághez, làtszik.

198 Âgy van ez? [A gyèlekezet mondja, “Àmen.”_Szerk.]
Akkor boldogan hârdetjèk az Å àldott

megjelenásánek Èzenetát,
Mindjàrt eljän Å dicsåságben, elmondva

egynek ás mindenkinek;
Azutàn ábredjetek, ti Urunknak szentjei,

miárt szunnyadoztok mikor a vág käzel van,
Kászèljènk az utolsã hâvàsra.

199 Az vissza fog fordulni nyugatnàl ás ismát visszajän, egy jã
napon, csak emlákezzetek. Az biztos hogy å vissza fog fordulni.
Ás ez âgy van. Addig:

Vidd a Jázus Nevát magaddal,
Szomorçsàg ás bànat gyermeke;
Ärämet ás vâgaszt ad neked,
Vidd magaddal, akàrmerre mágy.
Dràga náv (dràga Náv), Ã mily ádes!
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme;
Dràga Náv, Ã mily ádes! (mily ádes!)
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme.
Jázus Neváre meghajolva,
Làbaihoz borulva,
A Mennyben megkoronàzzuk Åt mint

kiràlyoknak Kiràlyàt,
Amikor az utazàsunk váget árt.
Dràga Náv, Ã mily ádes!
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme;
Dràga Náv, Ã mily ádes!
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme.

200 Most az utolsã verset, ánekeljèk meghajtott szâvekkel most.
Vidd a Jázus Nevát magaddal,
Pajzskánt minden csapda ellen;
Ás mikor a kâsártásek kärád ässzegyælnek,
(ezek a Sàtàn kiràlysàgànak a dolgai, làtjàtok,

làtjàtok)
Csak sãhajtsd azt a szent Nevet imàban.
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201 Ennyi az egász; azutàn menj tovàbb. Az mækädik. Án
megprãbàltam azt. Csak higyjed azt most, mert mækädni fog.
Csak sãhajtsd az Å szent Nevát imàban.

^a Jázus Nevát magaddal,
Pajzskánt minden csapda ellen;
Mikor a kâsártásek kärád ässzegyælnek,
(Mit teszel akkor?)
Csak sãhajtsd azt a szent Nevet imàban.
(A Fàtyol be fogja takarni az orcàdat akkor.)
Dràga Náv (dràga Náv) Ã mily ádes!
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme;
Dràga Náv, Ã mily ádes!
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme.

202 Hajtsuk meg a fejènket most, amâg Beeler Testvár aki ott
hàtul van ide hâvom az emelványre. [Branham Testvár dçdolni
kezdi a Vidd A Jázus Nevát Magaddal câmæ dalt.]

Csak sãhajtsd az Å szent Nevát imàban.
203 Beeler Testvár, bocsàss el bennènket. Bocsàss el bennènket
imàdsàggal.

Dràga Náv
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme;
Dràga Náv (dràga Náv), Ã mily ádes!
Fäldnek remánye ás Mennynek äräme.

204 Most a mi fejènkkel lehejatva, ás a mi szâvènkkel
meghajtva. Beeler Testvár, a mi tàrsunk egyike itt, Estle Beeler
Testvár, ragyogã Keresztány testvár, hæságes ember. Meg
fogom kárni åt, hogy bocsàssa el imàdsàggal, a hallgatãsàgot,
ma este. Isten àldjon meg Beeler Testvár. `
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