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Hallottam De Most Látom

` Foglaljatok helyet. Jã çjra itt lenni ma este. Hàlàsak
vagyunk ezárt az alkalomárt hogy most çjra az Urat

szolgàlhatjuk. Ás miutàn tegnap este olyan sokàig tartottalak
benneteket, çgy árzem nem lenne illendå hogy ma este çjra
sokàig tartsalak benneteket.
2 Ápp az imánt hallgattam a mi tàrstestvárènket az Çrban,
aki ápp most árkezett Indiana-bãl, akit egy furcsa àlom
felzaklatott. Áletáben eddig mág soha nem volt Shreveport-
ban. De å àlmodott, az egyik ájjel, hogy Shreveport-ba jätt, de
nem az å autãjàval. Ás å jätt egy^vagy odament egy
gyèlekezetbe valahol, ahol án beszáltem. Azt mondta, miutàn
prádikàltam ás imàdkoztam az emberekárt, azt mondta,
“‘Valami fog tärtánni.’” Azt mondta hogy “a kävetkezå napon
çjra ott volt.” Ás azt mondta, hogy “tudta hogyan názett ki az
ápèlet.” Azt mondta, “Volt_volt ott egy polgàri elåadãterem az
çton tçl, de åk nem mentek be abba.” Azt mondta, “Ezen az
oldalon volt, egy kåápèletben melynek szàrnya volt, ás az
ápèlet ápp çgy àllt mint ez.” Ás a_a fiç àlomlàtã, án làttam az
àlmait ás tudtam hogy igazak.
3 Ás å azt mondta_ás å azt mondta, “Azutàn az utolsã están”
hogy án “prádikàltam ás imàdkoztam a betegekárt.” Ás azt
mondtam, “‘Valami fog tärtánni.’ Ás valami mennydärgás
hallatszott.” Ás azt mondta, “Az emberek elkezdetek
kiàltozni.” Ás azt mondta, “Amint a därgás kezdett elmçlni,
hàt,” mondta “Egy hangot adott ás elkezdett beszálni.”
Mondja, “A beszád folytatãdott, ezeken a ràcsokon àt (itt fent
az ablakon) bejätt az Isten Dicsåságe, bejätt, Tæzoszlop
formàjàban.” Å soha nem làtta Azt. Hallott beszálni bennènket
Rãla, de å maga soha nem làtta Azt. Ás azt mondta, “Ott volt
Az, bejätt az ablakokon çgy fent, ás azt a Fányt formàlta ahogy
a kápen làtjàtok, käzvetlenèl a hallgatãsàg felett itt. Ás azt
mondta, “Valami elrobajlott.” Ás azt mondta, hogy án “ott
àlltam, ás mondtam ‘Ez Jehova Isten.’”

4 Ás azt mondta hogy “å emlákezett arra (amikor Arrãl
gondolkozott) hogy amikor Mãzes hâvta a^kihozta a nápet
Egyiptombãl. Ás åk azt mondtàk, ‘Mãzes beszáljen, ás ne Isten,
hogy meg ne haljunk.”
5 Azt mondta, “Mindenki a padlãn fekèdt, felemelt kázzel,
kiàltozva.” Azt mondta hogy “å maga is kiàltozott, ‘Uram,
Istenem, Szeretlek Táged! Szeretlek Táged!’” Ás a feleságe
megràzta ás felábresztette.
6 Làtom åt ápp most a sorok käzätt menni, Jackson Testvár,
a koràbbi Metodista prádikàtor. Ás å çgy fel volt dçlva hogy
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eljätt ide; ás azt mondta hogy amikor bejätt, å “annyira meg
volt lepve,” mert minden pont çgy volt ahogy az àlomban làtta.
Án nem tudom hogy ez mit jelent. Az Çr visszatartotta tålem.
De valami tärtánhet, mivel Jackson Testvár àlmodta azt, ás
ismerem åt mint egy becsèletes, igaz_igaz embert, Istennek
szolgàjàt.
7 Ás án tudom hogy å àlmokat àlmodik, ás mikor hozzàm jän,
ás az Çr ad nekem egy magyaràzatot, azutàn az pontosan çgy
tärtánik. Áppçgy, egyszer amikor Arizona-ba mentem, å
megàlmodta azt.
8 Ás å nagyon zaklatott. A feleságável van itt, elhozta.
Rävidesen anya lesz, ás csak repèlåvel tudott jänni. Egy fillárje
sem volt hogy eljäjjän, ás valaki adta neki a pánzt. Igy tehàt ez
valahogy titokzatosan alakult, ás âgy valami tärtánhet;
remáljèk. Nem tudjuk hogy az Çr ápp mit fog nekènk adni.
9 Nos, mi hàlàsak vagyunk az Çrnak, hogy ilyen egy napban
álènk mint ez amelyben álènk, ápp Jázus eljävetele elått.
Amint azt ezelått mondtam, ez az egász tärtánelem legnagyobb
ideje. Án inkàbb most áljek mint bàrmely màs idåben, a^a
fäldän.
10 Làtom itt elåttènk, çjra ma este, az án jãbaràtomat, Dauch
Testvárt. Ma reggel emlâtettem åt az elåadãteremben. Dauch
Testvár ma kilencvenhàrom áves, mennyire àldott. Az å hosszç
áletável hozzàjàrul az Isten dicsåâtásánek ás
felmagasztalàsànak, ma kilencvenhàrom áves. “Boldog
Szèletásnapot” neked testvárem. Ás tudom, hogy kint, dálen,
az egász orszàgban ahol hallgatnak bennènket ma este, åk is
egy “Boldog Szèletásnapot” kâvànnak Bill Dauch Testvárnek.
Å egy nagyon szemályes baràtja Oral Roberts-nek, ás sokakat
segâtett, oly sokakat az Evangáliumban, meg minden. Å egy
nagy baràtunk.
11 Ärämmel làtom Mann Testvárt itt, egy màsik Metodista
prádikàtor, megmentve ás megkeresztelve a Szent Szellemmel,
ás a Jázus Krisztus Neváben, amint itt èl. Å is egyik tàrsunk
Indiana-bãl. Ás çgy tudom hogy Hickerson Testvár is itt èl
vele, az egyik diakãnusunk Jeffersonville, Indiana-bãl (åk is
hallgatnak bennènket ma). Ás çgy tudom hogy Wheeler
Testvár, egy màsik diakãnus is, itt van valahol. Eddig mág nem
fedeztem fel, de valaki arra mutat az çjjàval ás meglàtom
mindjàrt; igen, ott èl a jobb oldalon.

Banks Wood Testvár, ha ma este te is figyelsz, a testváred
itt volt tegnap este. Làttam åt amint kimentem, Lyle Testvárt.
Jehova Tançja; az egász csoport megtárt. Lyle az Çrtãl valã
làtomàs àltal jätt be.
12 Lyle aznap a csãnakban èlt ott, amikor egy nappal elåtte
mondva lett neki hogy “valami” fog “tärtánni álet
feltàmadàsàt illetåen.” Å is egy igazi Jehova Tançja volt! De



HALLOTTAM DE MOST LÁTOM 3

azon a reggelen, ott èltènk, horgàsztunk, ás å fogott^ Hàt
neki volt egy nagy, rági (olyan Kentucky fále, tudjàtok)^egy
nagy horga, ás egy kicsi hal lenyelte azt. Å pedig kihçzta vele a
beleit, mindenát ki, ás a vâzbe dobta (egy kicsi naphal) ás azt
mondta, “Hàt, kispajtàs, kilåtted az utolsã puskaporodat.” A
kis^ott lebegett holtan a vizen, a szál belesodorta valami
vâzililiomok käzá.
13 Ás án egy nappal elåtte, amint èltènk, azt mondtam, “A
Szent Szellem azt mondja nekem hogy ‘valami kis teremtmány
fel fog tàmadni.’ Talàn egy_egy cica lesz, amikor hazamegyek,
mert ápp^”
14 Amikor valami csalit prãbàltunk àsni, Wood Testvárrel, aki
ma este hallgat bennènket, a kislànyom aki màr egy fiatal
hälgy ás itt èl, ezzel a hosszç katonàval àll jegyben (làtom åt),
feljätt ás azt mondta, “Apa^” Å ás a màsik kislànyom, azt
mondtàk, “Mi^” Nos, lehet bàrkinek bàrmilyen kedvenc
àllata, de án a macskàt biztos nem szeretem, tehàt a lànyom^
vagy egy Branhamnak sem. Tehàt mi^å azt mondta, “Ãh,
Apa, talàltunk egy szegány äreg cicàt, itt kint. Ez_ez_ez evett
valamit ás meg van^ valaki megmárgezte, teljesen fel van
puffadva.” Mondta, “Apa, rävidesen el fog pusztulni,
talàlhatunk egy kisdobozt ás megtartsuk egy pàr napig?”
15 Mondtam, “Hadd làssam a macskàt.” Hàt, elementek a
macskàárt. Làttam hogy mi fog tärtánni, âgy adtam neki egy
dobozt. Ás màsnap reggel, hát vagy nyolc cica volt ott,
tudjàtok. Azutàn a kisfiam, Joe, felvett egyett, ás ässzenyomta
ás ledobta a fäldre; ás csak_csak^ a kis jãszàg ott vonaglott
kärbe_kärbe, aztàn megdäglätt.
16 Ás azt mondtam Lyle Testvárnek, a testváránek, mondtam,
“Tudod, talàn az a kiscica lesz feltàmasztva, ahogy màr làttuk
az Urat amint tett dolgokat.”
17 Lyle Testvár, mág çj az çton. A Szent Szellem áppen
elmondta neki hogy hàzas, hogy mit tett, a gonosz dolgokat
amit cselekedett, a dolgokat amit cselekedett. Hàt, å azt
gondolta hogy Banks Testvár mondta el nekem azokat a
dolgokat. De amikor Az igazàn egyenesen kivitte, ás
megmondta neki hogy mit csinàlt elåzå este az_az màr tçl sok
volt neki. Nem tudta megárteni.
18 Aztàn, a kävetkezå reggel^Nos, mi egász ájjel
horgàsztunk, kishalakkal, fogtunk náhànyat csalinak. De ezt a
kishalat egyszeræen beledobta a vâzbe, sodrãdott, lebegett. Çgy
fál ãràval kásåbb ott èltènk, ás án^Azt mondtam, “Lyle
Testvár, te hagytad hogy a hal teljesen lenyelje a horhot a
gyomràba. Làtod?” Azt mondtam, “Vedd a zsinãrt ide, dobd
oda, çgy a csalival; mihelyt hozzàár,” Mondtam, “fogd meg ás
hçzd be.” Azt mondtam, “Å^azt ne hçzd ki çgy, ne hagyd
hogy lenyelje, fogd meg a halat.”
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19 Å azt mondta, “Hàt^” Neki egy jã nagy vastag zsinãrja
volt amely lelãgott ott, azt mondta, “Mi âgy szoktuk ezt
csinàlni,” olyasmit.
20 Tehàt az idå tàjban, hallottam Valamit käzeledni a
hegycsçcs felål, egy forgãszelet, amely kärbe-kärbe ärványlett.
Igy árkezett, ás Isten Szelleme a csãnak fälá jätt, azt mondta,
“Àllj fel làbadra.” Mondta, “Szãlj a däglätt halnak. Mondd,
‘Visszaadom az áletedet.’”
21 Ás az a kishal màr fál ãràja ott hevert, szàjàban a beleivel
ás kopoltyçjàval. Azt mondtam, “Kishal, Jázus Krisztus
visszaadja neked az áletedet. Álj, a Jázus Krisztus Neváben.”
Ekkor visszabillent a hàtàrãl ás elindult lefelá a vâzben, ahogy
csak bârt.
22 Lyle Testvár, itt vagy valahol? Tegnap este án_án làttalak.
Akàr bent, vagy kint van, vagy bàrhol van, emeld fel a kezedet
hogy làthassunk. [Valaki a gyèlekezetben azt mondja, “Az
erkályen”_Szerk.] Hogy? Az er-^Ãh, igen, egász fent az
erkályen, az ablakon àt. Å az az ember, egy Jehova Tançja.
23 Azt mondta, “Branham Testvár!” Teljesen izgatott lett, azt
mondta, “Hç, olyan jã itt_itt lenni. Ugye? Azt mondta, “Hç,
hç azt_azt^Hç azt gondolod hogy rãlam van szã, mert_
mert_mert, mert azt mondtam annak a kishalnak, mondtam,
‘Elåtted az utolsã puskaporodat’?” Mondta, “Az_az_az nekem
szãlt?”
24 Azt mondtam, “Nem, nem, csak megeråsâtás.” Teljesen
izgatott lett azárt.
25 Hàt, mi çton vagyunk ás làtjuk ezeket tärtánni,
tudjuk^Nos, csak gondoljàtok el, mire mutatott ez? Sok bána
gyermek volt az imalistàmon, imàdkoztam ártèk, de mikor jätt
a làtomàs az egy kicsi, kärèlbelèl ekkora hosszç, ät vagy hat
cm hosszç halrãl szãlt. Çgy názett ki hogy a horog olyan
hosszç volt mint a hal. De ami volt, azárt volt hogy
megmutassa nektek hogy Isten figyel a kisdolgokra is.
Làtjàtok?
26 Egy napon mikor lepràsok voltak az egász orszàgban, az Çr
egy fa megàtkozàsàra hasznàlta ereját. Szàradni kezdett,
amikor mindenhol emberek fekèdtek gyãgyâtãeråt nálkèläzve.
De, làtjàtok, Å megakarta mutatni hogy Å Isten minden felett,
akàr kicsi, akàr nagy, bàrmi. Å mág Isten mindenek felett, az
egász teremtás felett. Mi tehàt szeretjèk Åt mert^Ezàltal_
ezàltal tudatja velènk, hogyha Å árdekelt egy kis jelentáktelen
halba, az Álet Igáját beszálni, amely fálãràja däglätten fekèdt,
akkor biztos hogy egy napon Áletet tud beszálni a
gyermekeibe. Mág akkor is ha testetek màr csak egy kanàlnyi
por, Å szãlni fog ás mi vàlaszolni fogunk Neki egy napon. Å
Isten akit minden árdekel, minden amit teszènk, minden amit
mondunk, minden. Åt árdekli.
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Most hajtsuk meg a fejènket, midenhol:

27 Szeretnám tudni, mielått imàdkozunk, hogy van-e valaki
ma este akit árdekel Å, de mág nem kaptad meg a
helyfoglalàsodat a màsik Orszàgban ahol, Åt làtni fogjuk.
Tudjàtok, helyfogalalàs nálkèl nem jähettek be oda. Ás te mág
nem tetted meg, de szeretnád hogy most imàban, meglegyál
emlâtve, hogy minden helyre legyen àllâtva käzted ás Isten
käzätt ma este, akkor csak emeld fel a kezed. Mondd azt,
“Emlákezz ràm, Uram”? Ti^csak hadd làssa az Çr a
kezeiteket. Istenem, add meg ezt.

28 Mennyei Atyànk, amint ma este itt àllunk az álåk ás a
holtak käzätt; ás az ezekben a napokban tärtánå dolgok
titokzatosak, biztos hogy titokzatosak; de Istenènk, Te tudod
hogy azok igazak vagy sem, mert Te vagy az ágnek ás fäldnek
egyedèli Bâràja. Ás mi ezt mondjuk, Urunk, csak azárt hogy az
embereket bàtorâtsuk (náhànyat azokbãl a dolgokbãl amit Te
mutattàl meg nekènk), hogy åk bàtorâtva legyenek hogy Táged
szeressenek ás higgyenek Neked, szolgàljanak Táged, ás hogy
tudjàk meg hogy bàrmilyen kicsi a cselekedetèk, jã vagy rossz,
Te làtod azt. Imàdkozom, kedves Istenènk, hogy àldd meg ma
este mindazokat a kezeket, ás a lelket ás szellemet is, amely
indâtotta a kezek felemelását. Ás imàdkozom, Istenem, hogy a
mai están tegyák meg helyfoglalãikat a folyãn tçli Orszàgba.
Add meg azt.

29 Gyãgyâtsd meg a betgeket ás gyengáket, Urunk, mind itt ás
az egász orszàgban, ahol a_a_az adàs a telefonokon àt
behatol. Àldd meg azokat ott kint akik mág nincsenek
megmentve, egász Kaliforniàtãl New York-ig, Kanadàtãl
Mexikãig. Add meg, Urunk, hogy minden szemály aki hallja
hangunkat, ma este, legyen megmentve bæneibål, gyãgyuljon
meg betegságeibål, a Te Isteni Jelenlátedtål.

30 Ás a mi Jackson Testvárènk, aki ezer márfäldrål repèlt ide,
hogy itt legyen mert valami furcsàn felkavarta a szâvát; “Ás
àlmokat fognak àlmodni, ás làtomàsokat fognak làtni.” Kedves
Istenènk, Te ennek a jelentását titokban tartottad tålem; án
nem tudom. De ha meglàtogatsz bennènket, Urunk, akkor
kászâtsd fel a szâvènket arra. Hogy vàrakozàs alatt lehessènk,
nem tudva hogy mit fogsz tenni, hogy vajon az àlom àltal Te
megâgárted hogy meglàtogatsz bennènket; mi nem tudjuk. De
mi_mi csak idázzèk azokat a dolgokat amiket megártènk,
hogy Te megâgárted hogy nápedet meglàtogatod, ás
imàdkozunk hogy tedd Magad valãsàgossà szàmunkra itt.
Jázus Krisztus Neváben kártèk ezt. Àmen.

31 Most, ma este, miutàn tegnap ás ma reggel olyan sokàig
fenntartottalak benneteket, egy kicsit berekedtem. Van egy kis
parãkàm, amelyet erre a kopasz helyre teszek, mikor prádikàlok.
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De most elfelejtettem, ás ez a huzat, az ablakokon àt, egy_egy
kicsit rekedttá tesz. Koràbban elåfordult^az ässzejäveteleket
meg kellett szakâtanom, de miãta az van, nem tärådäm täbbá,
folytathatom. Ás elfelejtettem, ás az^nekem van^valahogy
árzem, tehàt hàlàs leszek a ti imàitokárt. Nos, naponta kát
szolgàlat van, hogy azok^valahogy be^ Tudjàtok, miutàn
sok márfäldet lefutottatok, ez^megárzitek ezt.
32 Nos tehàt, nektek Kaliforniàban, ás kint Arizona-ba,
mindnyàjan èdväzlènk titeket ás mindenètt orszàgszerte. Leo
Testvár ás a csoport amely vàrja az Urat fent Prescott-ban,
meghâvunk, ás titeket mindnyàjatokat Phoenix kärnyákárål,
màhoz egy hátre, tervènkben van hogy ott legyènk Yuma-ban a
banketten. Minden jegyet eladtak ott, ás báreltek egy nagyobb
helyiságet, de nem mindenki fár be. Ezárt gyertek koràn,
mindannyian hogy_hogy bejussatok. Onnan aztàn tovàbb
megyènk Los Angeles-be, a jävå hátfån^ a jävå vasàrnap,
vasàrnap este. Çgyhogy vàrunk oda benneteket. Isten gazdag
àldàsai nyugodjon mindnyàjatokon.
33 Nektek New York-ban, ás nektek akik ott fent vagytok
Ohio-ban, meg kèlänbäzå helyeken, hamarosan prádikàlni
akarom a Kâgyã Nyoma èzenetát (ez a fenevad a kezdetben ás a
vágán), a Tabernacle-ban. Billy majd ártesâteni fog benneteket
hogy mikor lesz, mikor fogjuk prádikàlni azt, mert án azt a
Tabernacle-ban akarom, mert legalàbb nágy ãràs, vagy täbb
lesz.
34 Most tehàt^tehàt szeretnám ha ti itt, itt ás bàrhol
vagytok most, kinyitnàtok a Jãb Känyvánál. Nagyon furcsa
ebbål a Känyvbål prádikàlni, de án csak egy pàr jegyzetet
akarok innen felhasznàlni most.
35 Azutàn, holnap reggel, itt a tabernacle-ban, vasàrnapi
iskolai szolgàlatok lesznek^Mikor kezdjèk itt? [egy fárfi
mondja, “9:30”_Szerk.] 9:30. Ás azutàn nekem çjra
megtiszteltetás hogy beszálhetek itt holnap. Ás ha az Çr akarja,
án a kävetkezå támàrãl akarok beszálni^ha Å akarja, nos,
ezen a dálutànon tanulmànyoztam, hogy megmutassam nektek
hogy : csak egy hely van ahol Isten talàlkozik az imàdãval. Ah-
hah, csak^Ás_ás elmondhatom nektek hogy mi az a hely, ás
mi annak a helynek a Neve, ahol Isten talàlkozik az imàdãval.
36 Aztàn, holnap este, kárni fogok egy szâvesságet, egy
gyãgyâtãszolgàlatárt. Ás án_án egy rágimãdi szolgàlatot
szeretnák. Ás ha az Çr azt akarja, akkor arrãl beszálek ami ma
engem çgy megriasztott^Amikor Moore Testvárrel
beszálgettem, ás dràga testvárekkel, az Iràst tàrgyaltuk. Ás
milyen száp volt a testvárekkel egyètt lenni, mint rágen. Ás å
azt mondta, “Tudod, Branham Testvár, az ässzes prádikàciãid
käzèl nekènk itt Shreveport-ban, A Bàràny ás a Galamb volt
az egyik legkivàlãbb èzenet, melyet nekènk Shreveport-ban
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prádikàltàl.” Mondta, “Azt hiszem hogy mivel az Èzeneted
olyan kimerâtå szàmodra ma, hogy egy olyat màr soha nem
fogsz prádikàlni.”

37 “Mikor Azt elmulasztottam, elmulasztottam az
Èzenetemet.”

Szeretet az án kedves haldoklã Bàrànyom, a
Te dràga Váred

Soha nem veszâti el az ereját,
Amâg teljesen az Isten megvàltott
gyèlekezete Meg nem lesz mentve, hogy täbbá

ne vátkezzen.

Miãta hit àltal làttam azt a folyãt
Amit a Te sebeid tàplàlnak,
A megvàltã szeretet az án támàm,
Ás az is lesz mâg meg nem halok.

38 Holnap este, ha ez az Çr akarata, prádikàlni akarok a: A
Hãfehár Galamb Szàrnyain támàjàt. Holnap este: az Çr leszàll
egy Galamb szàrnyain, az az, ha az Çr akarja, ás a hangom
nem romlik tovàbb. Most^tehàt, imàdkozzatok ártènk.

39 Ás aztàn án egy rágimãdi imaässzejävetelt akarok mint
amilyen nekènk volt a kezdetben, felismerás nálkèl, csak
egyszeræen mindenkinek adni egy jegyet, aki imàt kár. Nos,
nektek muszàly hogy legyen egy jegyetek, ezárt jäjjetek koràn
hogy Billy adhasson nektek egy jegyet ás felsorakozhassatok.
Ha nem ezt tennátek, akkor az emberek àllandãan çjra
beàllnak ás beàllnak ás beàllnak, ás akkor nincs váge a sornak.
Bàrki kaphat jegyet. Szeretnám ha Jack Testvár ott lenne
mellettem az imasornàl, amint szoktàl, ás Brown Testvár
vezetná hozzàm az embereket Billy Paul helyett. Án_án_
án_án szeretnák_án szeretnák egy rágimãdi imasort, ás mi
egyszeræen imàdkozunk çgy mint ávekkel ezelått.

40 Ärèläk hogy ma este velènk van egy màsik tàrstestvár is,
ápp ahogy kärbenáztem ás felismertem åt, egy pàr perce,
Gordon Lindsay Testvár. Å az egyik veteràn, aki rágen velènk
volt. Nagy munkàt vágez, nyomtat, most nyomtatja a
känyvemet: A_A Hát Gyèlekezeti Kor-t. Remáljèk hogy çjra
meg lesz, A Hát Pecsát. Ha å esetleg elolvassa mielått
kinyomtatja, akkor teolãgiai vitànk lesz. Màr árzem is hogy
jän. De å tudja hogy án nem vagyok teolãgus, âgy^De mi
vàrjuk a holnap estát. Ha bent vagy, Lindsay Testvár, akkor
jäjj el ide holnap este. Ha itt vagy jäjj el ás lágy velènk az
emelványen egy rágimãdi imaässzejävetelre.

41 Hànyan szeretnátek çjra làtni egyet azokbãl a
rágimãdiakbãl, ahol felhâvjuk az embereket? Az száp lesz. Nos,
hozzàtok el holnap este a ti betegeiteket ás a szenvedåket erre
a cálra.
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42 Most, ha megtalàltàtok a Jãb Känyvát, a 42. verset^vagy
inkàbb a 42. rászt, ás annak az elså hat versát, a Jãb 42. rászábål;
nagyon kèlänäs. Ted Dudley Testvár, ha figyelsz ma este,
Phoenix-ben, emlákszel amikor beszáltènk egyszer ketten, egy-
kát háttel ezelått, ás utaltunk erre? Azt mondtam neked, “Egy
napon ez lesz a támàm.” Ás ma este ezt szeretnám felhasznàlni:

Aztàn vàlaszolt^
Aztàn Jãb vàlaszolt az Çrnak, ás mondta,

(hallgassàtok figyelmesen most amint olvasom)
Tudom hogy Te mindent megtehetsz, ás hogy elåtted

semmilyen kátelkedást nem lehet eltitkolni.
Ki az aki elrejti a tanàcsot ismeret nálkèl? Azárt án

kiàltottam hogy nem ártettem; a dolgok tçl csodàsak
szàmomra, amiket nem ismertem.

Hallgass meg, kárlek, ás án szãlni fogok: Án
kárdezlek Táged, ás Te magyaràzd meg nekem.

Hallottam Felåled a fèleim hallàsàval: de most az án
szemeim làtnak Táged.

Ezárt án visszarettenek, ás megbànom porban ás
hamuban.

43 Most án szeretnák az 5. versbål egy szäveget kiemelni.
Hallottam Felåled a fèleim hallàsàval; de most az án

szemeim làtnak Táged.
Az Çr àldja meg az Å Igáját.

44 Jãb, vegyènk egy kicsit az áletábål. Jãb egy prãfáta volt.
Egy ember aki mág a Biblia megâràsa elått ált. Çgy van elhâvve
hogy Jãb a Biblia legrágibb känyve, mivel ez a Teremtás
känyve elått ârãdott. Jãb, ez a nagy harcos ás prãfáta,
napjainak egy_egy hatalmas embere volt. Kátságtelen hogy
çgy lett felnevelve ás egász áletáben az Urat szolgàlta. Ás a náp
elått egy olyan nemes áletet ált, hogy mindenki tisztelte.
45 De elárt egy helyre ahol å itt azt àllâtja hogy meg van
kâsártve az Çrtãl. De án szeretnám ezt a szãt hasznàlni, hogy
meg van “prãbàlva” az Çrtãl. Ás valãban, “Minden fiçt aki az
Çrhoz jän elåszär meg kell vizsgàztatni, prãbàlni,
fegyelmezni.” Ás mikor a vizsga kemánnyá vàlik, ás azt
gondoljuk hogy tçl kemány ás nem akarunk oda figyelni
(vigyàzni), akkor Å azt mondta hogy “tärványtelenekká lettènk
ás nem Isten gyermekává.” Mivel egy igazi, çjjàszèletett Isten
gyermekát semmi nem mozdâthatja el a Szèlåtål, làtjàtok,
hiszen rásze Annak. Nem tagadhatod meg azt jobban mind
ahogy änmagadatt sem tagadhatod meg. Làtod, meg lett a
tapasztalatod, meg lettál tanâtva ás vizsgàztatva.
46 Ás most, ez az ember egy prãfáta láván, neki volt
hozzàfárhetåságe az Isten kegyelmáhez, de Jãbnak nem volt
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Bibliàja hogy olvassa. Neki^a Biblia akkor mág nem volt
megârva, de neki kijelentásek ás làtomàsok àltal volt
hãzzàfárhetåságe Istenhez. Az mág a Biblia megâràsa elått volt.
47 Nos, mi megtudjuk, ás az áletánek egy rászáben làtjuk hogy
Isten megàldotta ás nagy emberrá tette åt. Nos, mindenki
tisztelte åt, meg az å bälcsesságát is, olyan naggyà lett. Az
Istentål kapott ihletás igazolta hogy å Isten szolgàja, olyan
vilàgosan, hogy az emberek mindenhonnan jättek hogy
hallgassàk åt. Ás akkor Sàtàn elkezdte vàdolni azt az embert.
Ás å ezt teszi Isten minden ihletett szolgàjàval, Sàtàn ott van
hogy mindazzal vàdolja amit å helytelenèl tesz.
48 Ás most mi megtudjuk az å áletát ás prãbàit, meg a nagy
hitát. Maga Jázus, mikor Å a fäldre jätt, utalt Jãb tèrelmáre.
Azt mondta, “Nem olvastatok Jãb tèrelmárål?” A hit
tèrelemmel vàrja a megâgárt Ige beteljesedását.
49 Nos, mi megfigyeljèk itt hogy Jãb, miutàn àtment az å
prãbàin, az ässzes betegságein^Száp csalàdja volt, elvátetett
tåle. Jã egászságe volt, elvátetett tåle. Mindene amije ebben az
áletben volt, el lett váve. Ás å egy hamucsomãn èlt,
cserápdarabbal vakargatva keláseit. Ás mág sajàt feleságe is
ellene beszált, mondta, “Miárt nem àtkozod meg Istent, ás halsz
meg?”
50 Å azt mondta, “Te çgy beszálsz mint egy bolond asszony.”
Azt mondta, “Az Çr adta, az Çr elvette, àldott legyen az Çr
Neve!”
51 Nos, Sàtàn Isten elá jätt, mert Isten elá jähetett, ás vàdolta
a Keresztányeket (vagy a hâvåket) àllandãan. Tehàt sok
dologban vàdolta Jãbot, ás azt mondta hogy, “Jãb, azárt
szolgàlhatta Istent, mert minden jãra vàlt neki.” De azt
mondta, “Ha Te engeded hogy kezembe kerèljän, akkor án
olyannà teszem åt hogy Tegád szemtål szembe megàtkozzon.”
52 Akarom hogy figyeljátek meg Isten bizalmàt egy hâvåben.
Làtjàtok? Å^Màs szãval, Isten azt mondta Jãbnak^illetve
Sàtànnak, âgy, “Nem tudod megtenni! Å igaz ember
(megigazâtott). Å egy jã ember. Å^nincs mág egy olyan az
egász fäldän mint å.” Ã micsoda ember! Hogy Maga Isten
mondja ezt az Å ellenságánek, “Az án szolgàm olyan täkáletes,
hogy hincs màs olyan ember a fäldän mint å.” Ãh! Bàrcsak ilyen
fajta ember lehetnánk! Hogy Isten âgy megbâzhatna bennènk.
Tudva hogy nem tárènk el Igájátål vagy Lányátål, sehogy! Hogy
pontosan maradunk, ás Å belánk helyezheti bizalmàt.
53 Nos Jãb olyan ember volt aki Isten parancsolatait szãrãl-
szãra vágrehajtotta, pontosan. Ás Sàtàn tudta azt, mágis azt
mondta, “Ha ánràm bâznàd, án olyannà teszem åt hogy Táged
szemtål-szembe megàtkozzon.”
54 Tehàt Isten ezt mondta neki, Å azt mondta, “Nos, å a
kezedben van, de áletát ne vedd el.” Ás Sàtàn addig nyçlt
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ameddig csak tudott. Elvette minden baràtjàt, ás mindenát
amije volt, majdnem a teljes áletát, de az áletát nem tudta
elvenni. De Jãb mág akkor is kitartott, nem volt visszaçt.
55 Làtjàtok, ha egy ember, egy szemály egyszer valãban
kapcsolatba lápett Istennel, azzal a valãdi kijelentett hittel
hogy “Isten van!” akkor semmi, soha, sehol nem vàlasztja el
azt az embert az å Istenátål. Azt hiszem hogy Pàl volt az amely
mondta, “Sem harc, sem áhság, sem veszály, sem álåk, vagy
halàl, vagy bàrmi nem vàlaszthat el bennènket az Isten
szeretetátål ami Krisztus Jázusban van.” Biztos horgonyotok
van Benne mert ti arra az Áletre vagytok elrendelve.
56 De Sàtàn azt gondolta hogy egy kicsit csavargathatja,
piszkàlgathatja, hogy megtegye ezt. De, làtjàtok, Jãb az å
Istentål valã täkáletes kijelentásável, ás hogy ki Isten, ás
hogyan szereti Isten åt, å vàrt! Nem szàmât hogy mik voltak a
kärèlmányek, å vàrt hogy a hite szentesâtást kapjon, mert å
megragadta Istent, volt egy kijelentáse (amirål beszáltem az
elmçlt este).
57 Most, mikor az ápèletben lávå betegek, a nyomorákok, vagy
ti akik Istentål valamit vàrtok, ha ti ilyen kijelentást vehettek,
hogy meg vagytok “igazâtva,” amikor tánylegesen igazultak
vagytok kárni amit kártek, ás hiszitek hogy “Å megjutalmazãja
azoknak akik Åt szorgalmasan keresik,” akkor semmi nem
vàlszathat el benneteket attãl a hittål amely bennetek
horgonyoz. Làtjàtok? De, elåszär ki kell legyen jelentve nektek.
58 Valaki nem rágen jätt, egy csoport, náhànyan figyelnek ma
este, ás azt mondtàk, mondtàk^Án täbbszär mondtam nekik,
“Menjetek Kentucky-ba, ott lent olaj van.” Tudtam hogy volt,
làttam egy làtomàsban.
59 Hàt, Demas Testvár ás azok sokàig nem mentek. Egy idå
utàn, vágèl, azt mondtàk^(miutàn Texas bevonult)^ás åk
azt mondtàk, “Most lemegyènk.”
60 Azt mondtam, “Màr rágãta el kellett volna mennetek.” De
åk nem tetták meg ezt.
61 Demas azt mondta, “Nagy hibàt kävettem el, hogy nem
tettem azt, Branham Testvár.”
62 Azt mondtam, “Ha lementetek volna oda, a tiátek lett volna
mind.”
63 Hàt, åk nem hallgattak rà. Akkor az elså^akkor mielått
aznap eltàvoztunk (attãl a helytål ahol ebádeltènk) a Szent
Szellem mutatott nekem egy nagy repedást a fäldben, ás tele
volt olajjal, ás az a kifolyàs Kentucky-ban csak egy kis olajàgy
volt amibål pumpàltak, de ez a fåàramlatbãl jätt. Ás azt
mondtam, “Demas Testvár, ott van az.”
64 Igy elkezdtek kutatni utàna. Azt mondtàk, “Gyere le
mondd meg nekènk hogy hol_hol van az olaj kçt.”



HALLOTTAM DE MOST LÁTOM 11

65 Azt mondtam, “Ãh, nem! Nem! Nem!”
66 Làtjàtok, mi nem hasznàljuk Isten ajàndákàt
kereskedelemre. Nem! Nem! Å megtudta volna mondani nekem
hogy hol volt, de nekem semmi szèkságem arra. Elág hitem sem
lenne hogy kárjem Tåle. Làtjàtok? Ha szèkságem lenne rà,
hiszem ha kárnám Åt, Å megmondanà. De elåszär, làtjàtok, az
indâtákotok ás cáljaitok helyesek kell hogy legyehek. Legyen rà
okotok. Isten nem adja meg nektek azokat a dolgokat csupàn
mert káritek. Ás ti nem tudjàtok hitben kárni ha nincs valãdi
cálotok hogy az Isten akaratàban legyetek. Làtjàtok, ha jãl
akartok lenni, miárt akartok jãl lenni? Làtjàtok, ha
megakartok gyãgyulni, mi az oka hogy meg akarsz gyãgyulni?
Mit mondasz Istennek? Mit akarsz áleteddel tenni amikor
meggyãgyultàl? Làtjàtok, kell hogy legyen^kell legyen
indâtákod ás cálod, ás azok helyesek legyenek az Isten akarata
szerint. Ás aztàn mikor a hit ki lett neked jelentve, ás Isten az
Å szuverán kegyelme àltal belád helyezi azt a hitet, akkor be
van fejezve. Làtjàtok? Most làtjàtok?
67 Nos, hogy igazzà legyen az az Ige, mikor a tesvárek
odamentek, nekik volt^az egyik tàrs àtment ás vàsàrolt egy
csomã dolgot, ás engedmányeket àrult, ás âgy becsapta a
màsikat. Azt mondtam, “Làtjàtok, nem fog mækädni.” Most
csak hogy a prãfácia bizonyos legyen, szàz máterre onnan ahol
ezek az emberek àstàk az å kçtjukat, valaki ràtalàlt a nagy
àgra. Ás ott van, fálnap alatt ezeregyszàz hordã olaj jän, vagy
valami olyasmi; jelenleg is termelik onnan a fåàrambãl. De
csak hogy beteljesedjen a prãfácia, az az Ige amely lett mondva
hogy ott van, ott volt. A täbbi majdnem mind kiszàradt,
mindenhol Kentucky-ban. Csak kis erek, egy kicsit pumpàljàk,
ás váge. Azok csak a fåàg tçlfolyàsai ebbål. Làtjàtok?
68 De, mert änzás keveredett bele, rossz volt a cál, sokat
âgárták hogy “ilyen mãdon lesz,” amikor âgárták hogy Isten
Orszàgàárt teszik, de çgy tænik hogy änmagukárt van. Làtjàtok?
69 Ás nem fog mækädni, semmi änzå dolog nem fog mækädni.
Indâtákaitoknak ás cáljaitoknak pontosan, täkáletesen
helyesnek kell lennièk, ás akkor lesz hitetek, kárni. “Ha a
szâvènk nem kàrhoztat bennènket, akkor bizodalmunk van.”
Làtjàtok? Làtjàtok, muszàly legyen bizodalmunk. “Án ezt az
Isten tisztesságáre ás dicsåságáre akarom.” Akkor van a hitnek
egy csatornàja amelyben behatoljon; ha nincs, akkor neked
csak ártelmi, intellektuàlis hited van, ás nem Istentål valã
valãdi hit. Az az intellektuàlis hit sehovà nem fog vezetni
táged. Árzelmileg felpiszkàlhat, de a gyãgyulàsodat melyet
keresed az nem adja meg.
70 Tehàt Jãb megvizsgàlta magàt a valãdi hittel melyet Isten
adott neki hogy å “igaz,” hogy mindazt megtette amit Isten tåle
elvàrt. Most mikor imàdkozni fognak ártènk, betegságeinkárt,
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kâvàncsi vagyok hogy megtettènk-e mindent amit Isten elvàr
tålènk. Kävettèk-e az Iràs minden jãtàjàt? Odaadtuk Neki
szâvènket ás áletènket szolgàlatra? Mi az oka hogy megakarsz
gyãgyulni? Emiatt nem lehet elág hitetek, làtjàtok, mert talàn
nem tettátek ezt a dolgot åszintán a szâvetekbål Isten felá. Mint
Ezákiàs tette, megindokolta Istennek, hogy rendbe akarja tenni
orszàgàt. Ás Isten visszakèldte hozzà az Å prãfátàjàt ás mondta
hogy meg fog gyãgyulni. Làtjàtok? De, elåszär, azok a dolgok
rendben kell hogy legyenek.
71 Igy aztàn mihelyt ezekre a helyekre ársz ás tudod hogy
Isten Igáje àltal ki lett neked jelentve, a kijelentás àltal, az Ige
àltal amit Isten elvàr tåled hogy tegyed, akkor van hited,
valãdi hited.
72 Nos, áppçgy mint Àbrahàm amikor kilencvenkilenc áves
volt (azt hiszem I. Mãzes 17.) Isten megjelent ennek az äreg,
nos, kilencvenkilenc áves embernek, mikor majdnem szàz áves
volt, aki ezeken a sok áveken àt vàrta azt az âgáretet. Å El
Shaddai, a “Kebles” neváben jelent meg neki. Ás milyen
bàtorâtàs volt, pedig az âgáret akkor mág nem teljesedett be.
De, “Àbrahàm, án vagyok a Mindenhatã Isten, El Shaddai, ‘az
Eråt-adã, a Kebles Isten.’”
73 Ahogy màr mondtam, mint a kisbaba aki nyugtalan, ás
beteg, ás sâr, ás anyja kebláre fekszik. Ás eråt szâv belåle, mert
elágedett amâg szopik, mert az egyetlen käzeledáse amije van ás
amit ismer az az anyja keble. Nem ismer gyãgyszert. Adhatsz
neki orvossàgot, fog sikâtani ás sârni. Adj neki egy injekciãt a
karjàba, ás folytatja. De az egyedèli käzelâtás amely åt
megelágâti az az anyja keble.
74 Ás azt mondta, “Àbrahàm, te äreg vagy, eråd elhagyott,
karjaid elszàradtak, fárfiassàgod elhagyott, de Án vagyok a te
Anyàd. Csak ragaszkodj az Igáretemhez ás lágy megelágedett
amâg vàrsz. Lágy nyugodt!”
75 Nos, minden hâvånek âgy kell, nem szàmât hogy milyen
sçlyos a ràkod, mennyi ideje èlsz a tolãszákben, vagy bàrmi
azokbãl a dolgokbãl, csak ha megtudod ragadni Istentål azt a
kijelentást! Aztàn lágy megelágedett, tudva hogy megtärtánik,
mert a hit tèrelmesen vàr az âgáretre. Làtjàtok?
76 Jãb tudta hogy å igaz volt. Amikor làtjuk itt az Iràsban,
hogy volt ott^eljättek hozzà azok az emberek (gyèlekezetánek
tagjai). Minden ami valaha kedvesnek làtszott szàmàra ellene
fordult, ás megprãbàltàk åt titkos bænässággel vàdolni, mivel
mindezek megtärtántek vele. Mág ma is hallotok embereket,
amint mondjàk, “Mondtam neked. Názz rà! Làtod hogy
mit^?” Ez nem mind az igazsàg. Náha Isten prãbàlja a nápát.
Ebben az esetben, Isten vizsgàztatta Jãbot, a legjobb embert aki
akkor a fäldän ált. Nos, Å tartotta åt akkor, mert Å tudta hogy
Jãb egy prãfáta volt akinek volt egy làtomàsa Istentål, hogy å
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pontosan megtette mindazt amit Isten mondott neki hogy
megtegye ás å^Isten käteles volt åfelá megtartani az å
âgáretát.
77 Ãh! Minden Keresztánynek âgy kell lenni. Amikor áletènk
utolsã kèzdelme jän, ás halàlhärgás van torkunkban, mág
mindig szilàrdan ragaszkodnunk kell ás emlákeznènk hogy
Isten mondta, “Feltàmasztalak çjra az utolsã napon.” Làtjàtok?
Ragaszkodnunk kell ahhoz_ahhoz, bizonysàgunkhoz,
helyènkhäz Krisztusban, pozâciãnkhoz, hogy mik vagyunk,
tudva hogy Parancsolatànak minden Szavàt megtartottuk.
“Àldottak akik megcselekszik parancsolatait hogy joguk legyen
bemenni.” Làtjàtok? Ás mikor tudjuk, nem szàmât ki mit
mondott, megtartottunk minden parancsolatot amit làtunk a
Bibliàban, amit Isten tett nekènk^mondott hogy tegyènk,
tisztelettel, ás szeretettel, ás becsèlettel a Teremtå irànt Aki a
Bibliàt ârta.
78 Azt mondjuk, “Ember ârta Azt.”
79 “Rági emberek, a Szent Szellemtål indâtva ârtàk Azt.”
Làtjàtok? Làtjàtok, Isten ârta Azt emberen àt. Amint egy
prãfáta szãlja az Çr Szavàt, az nem a prãfáta szava, hanem
Isten Szava, làtjàtok, a prãfátàn àt. Az az oka hogy Annak be
kell teljesednie, ha valãban az Igazsàg.
80 Nos, mi làtjuk ezt a nagy embert. Ás, emlákezzetek, Jãbnak
nem volt semmi Bibliàja amit olvashatott az å napjaiban. Nem!
Csak ihletás àltal jàrt. Prãfáta volt akihez az Çr Igáje jän. Csak
ihletve kellett_kellett hogy legyen, mert tudta pozâciãjàt, hogy
å Isten prãfátàja. Az egyetlen dolog aminek tärtánnie kellett,
hogy az ihletás megragadja. Aztàn å tudta hogy amit mond az
megtärtánik, mivel ihletás àltal volt.
81 Ez az, ha a gyèlekezet rendben van (rendre van àllâtva),
csak^a mechanikàja kász van, màr csak a dinamika kell. Ma
este, ha elkászâtjèk a mechanikàt, szâvènket rendbe hozzuk,
mindazokat a dolgokat amit tehetènk, miden Szãt kävetènk,
kävetjèk Åt a keresztságben, kävetjèk Åt minden
rendelkezásben amit Å mondott nekènk hogy megtegyènk,
minden mechanikàt elkászâtènk, ás ott àllunk; akkor kászek
vagyunk a dinamika beindâtàsàra, ás azt csak Isten teheti; ás az
az, hogy beleessen a szâvedbe az a hit amely mondja, “Most
meggyãgyultam.” Akkor màr semmit nem szàmâtanak a
kärèlmányek, meggyãgyultàl çgyis; mert ez hit, hit àltal
meggyãgyultàl.
82 Neki volt egy ässzekättetáses csatornàja Istennel, amit
ihletás àltal kapott. Neki volt egy mãdja fálretenni magàt, ás
Istent beengedje. Ás tudta hogy meg van igazâtva. Az egy
ajàndák volt, egy ajàndák a náp szàmàra; nem Jãbnak, hanem a
nápnek. Azárt van minden Isteni ajàndák, hogy azzal Isten
nápánek szolgàljon. Nem mindenki van prãfátànak rendelve.



14  A MONDOTT IGE

Käztetek nem mindenki^nincs betegekárt valã imàdkozàsra
rendelve. Nem mindenki van pàsztornak rendelve, ás âgy
tovàbb. De ez egy csatorna melyet Isten nyitott nekik. Ás ahogy
azt ma reggeli leckánkben làttuk, hogy å^Az egyik ember
nem tárhet àt a màsik ember csatornàjàba, akàrmennyire is
ihletett, akàrmennyire is làtszik, milyen jãl^Hànyan voltatok
itt ma reggel? Hadd làssam kezeteket. Làtjàtok? Làtjàtok, ti
nem tehetitek.

83 Ott van Dàvid, ihletetten, amennyire csak lehetett, az
ässzes náp kiabàlt ás dicsåâtette Istent, egy okbãl ami pontosan
Iràs szerintinek làtszott, de å nem a megfelelå szemály volt. Az
ihletásnek Nàtànhoz ás nem Dàvidhoz kellett volna jännie.
Làtjàtok, Nàtànnal mág csak nem is tanàcskozott. Làtjàtok mi
tärtánt? Làtjàtok, nekènk van^Isten azt mondta hogy Å
“nem tesz semmit addig mâg ki nem jelenti Azt az Å
szolgàinak, a prãfátàknak.”

84 Ás Jãb volt ez a prãfáta ebben a napban. Nos, az egyetlen
dolog amit Isten Jãbbal tett: Addig mindig adott neki
bälcsesságet ás az Å Igáját ás ihletást, de most nem tudott
semmi ihletást kapni. De tudta az ässzes mechanikàjàt
(ágåàldozatot mutatott, mindent megtett amit helyesnek
ismert), de nem tudott Istentål egy szãt kapni. De az Ärdäg
nem tudta åt megmozdâtani! Ime.

85 Nos, âme amikor imàdkoznak ártetek. Nem kell nektek
visszaszaladni a sorba, vagy menni hogy màsvalaki
imàdkozzák ártetek. Amikor tudod hogy pontosan azt tetted
amit Isten mondott neked hogy tegyál (làtjàtok?), akkor vàrjàl
az ihletás csatornàjàra hogy megnyâljon neked, ás “MOST
meggyãgyultam!” Ha belehullik oda, akkor minden
befejezådätt. Ãh, neked nem kell semmilyen imasorok, semmi
màs, befejezådätt! Ki lett neked jelentve! Làtjàtok?

86 Ápp çgy mint az äreg prãfáta az Çr Jázus jävetelekor, mi
megàllapâtjuk hogy az ki lett neki jelentve, az äreg bälcsnek
hogy “å nem làt halàlt addig amâg nem làtja az Çr Krisztust.”
Ás å hitte Azt, ás å vàrta Azt. Ás az emberek årèltnek
gondoltàk, hogy az äregember elvesztette az eszát. De å mágis
hitte Azt! Semmi nem szakâthatta el Attãl, å tudta hogy Isten
kijelentette Azt neki, hiszen a Biblia mondja, “Ki lett neki
jelentve a Szent Szellem àltal.”

87 Abban a pillanatban Simeon bement a Templomba,
odament ás dicsárte Istent, ás mondta, “Engedd hogy szolgàd
bákáben tàvozzon.” Amikor felvette a babàt, “Làttàk szemeim
a Te Èdvässágedet.” Làtjàtok, å tudta hogy làtni fogja Azt.
Nem szàmât hogy hàny babàt fog làtogatni mindennap, å tudta
hogy Isten kijelentette neki hogy làtni fogja Krisztust mielått
meghal. Simeon hitte azt.
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88 Most amikor ez ki van jelentve nektek, hogy sajàt magatok
megkaptàtàtok Isten âgáretát; az ihletást, ti Keresztányek
láván, megragadott titeket, akkor imasorra sincs szèkságetek.
A dolog^az egyetlen dolog amire szèkságed van az egy
nyitott szâv amikor màr minden mechanika kászen àll, ás
engedd hogy az ihletás belehulljon, ás akkor semmi nem
vàltoztathatja meg elmádet; megkaptad. Azonkâvèl, semmi
nem fog hasznàlni.
89 Nos, figyeljátek meg, Jãbnak kellett egy ihletási csatorna,
neki az nyitva volt. Volt neki egy csatornàja ami àltal Istennel
ártekezzen, az Å ihletáse àltal. Neki volt egy mãdja fálreàllni
hogy beengedje az Isten Igáját. Figyeljátek meg hogy_hogy
Keletrål ás Nyugatrãl jättek hozzà emberek tanàcsárt, a náp
kereste åt mert tudtàk hogy amit Jãb mondott az volt az
Igazsàg. Åk tudtàk hogy az az ember az Igazat mondja. Mert,
amit prãfátàlt, az megtärtánt! Igy aztàn az emberek jättek
Keletrål ás Nyugatrãl.
90 Å mondta hogy mikor kiment a piacra fiatal fejedelmek
jättek Keletrål ás meghajoltak elåtte, csak hogy egy vigasztalã
szãt halljanak tåle, az å nagy ás hatalmas bälcsesságát, mert
tudtàk hogy az ember becsèletes volt. Å maga nem akart
dicsekedni, neki nem volt semmi änzå árdeke, semmit
befolyàsolnivalã, å csupàn egy becsèletes prãfáta volt Isten
elått. Ás nekik bizalmuk volt benne, ás mindenki eljätt Keletrål
ás Nyugatrãl csakhogy egy kicsit beszáljenek vele. A Biblia szãl
errål, itt. De, làtjàtok, nem volt ihletáse arrãl hogy tudja mirål
van szã. Isten megengedte megtärtánni, nem mondta el neki.
91 Aztàn, egy napon, megàllapâtjuk hogy abban, az az idå
hogy^Mindenki amâg te tudsz segâteni rajtuk, “Rendben van.”
De amikor nem akarnak veled egyetárteni, akkor jän a baj. De
egyedèl å tudta hogy neki igaza van; hitánek lèktetáse, az hogy
Isten beszált neki, å tudta hogy Az Igaz. Igen, uram! Ismerte
Isten Hangjàt. Senki nem csaphatta be åt Azon, mert ismerte
Azt. Az^De bàrmikor ti^valami ki van nektek jelentve,
talàn ellentátes ez azzal amit az emberek gondolnak^Nos, án
a prãfátàk vonalàn szãlok. Amikor Isten kijelent valamit, ami,
ha bàrmikor egy titok jän Istentål hogy tudatva legyen az
emberekkel, az soha nem egy szeminàriumon àt jän, soha nem
fog jänni egy csoport emberen àt, soha nem jätt. Az mindig fog
jänni, jätt, ás fog jänni, egy egyánen àt, egy prãfátàn àt! Àmos
3:7, làtjàtok, “Az Çr semmit nem tesz mielått ki nem jelentená
Azt az Å prãfátàin àt.”
92 Ás most Jãbbal valami nem volt rendben, de å nem tudott
ihletást kapni, ás ez gyätärte åt, ás hogy^mikor te egy olyan
fajta szorâtãba jutsz, ez az, amikor az ellenság belemegy
csaknem minden baràtodba. Ás åk elkezdták vàdolni. Ã, egy
nyomorçsàgos dolog lehetett szàmàra tudni hogy baràtai
vàdoltàk åt, akkor Sàtàn megy ás csatlakozik az ellensággel.
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Ilyenkor jän be Sàtàn, “Add nekem ide, ás å meg fog àtkozni
Táged a^Án megtagadttatom vele az Èzenetát. Ràveszem
hogy megàtkozzon Táged. Ràveszem hogy visszamenjen ás azt
mondja ‘Az egász helytelen volt.’” Aztàn megprãbàlta
mindennel amivel csak tudta, az ässzes nagy emberekkel ás
volt baràtjaival. De Jãb szilàrdan àllt mert tudta hogy Isten
Hangjàt hallotta!
93 Ã Istenem, segâts, holnap este, hogy megkapjam azt Egy
Galamb Szàrnyai. Làtjàtok, hallottam Isten Hangjàt amint
valamit mondott, ás az meg fog tärtánni çgy! Ugyançgy ahogy
a täbbi dolgok megtärtántek, meg fog tärtánni!
94 Nos, Jãb tudta hogy meg fog tärtánni. Ás å tudta hogy Isten
mondta neki hogy å “igaz.” De åk bænäsnek tartottàk, âgy å
vàrta az ihletást. Sàtàn mindenkibe_mindenkibe belement ás
ott jàrt a^az çgynevezett vigasztalãk kärèl, ás vàdolta åt, de
ez egy cseppet sem mozdâtotta meg åt. De amikor Isten Igáje
meg lett eråsâtve neki^Å hallott Istenrål fèleinek hallàsàval,
de egy napon amikor legmályebb pontjàn volt^Ás mialatt ott
èlt, ás mindenki vàdolta, mág feleságe is azt mondta hogy å
“hibàs,” å vakarta fekályeit. Ás Elihu odajätt ás megdorgàlta
åt mert änzå mãdon vàdolta Istent ás âgy tovàbb.

95 Ás ekkor tärtánt hogy az ihletás megárintette åt, ez az
mikor a villàmlàs villogni kezdett, a mennydärgás pedig zçgni,
ez az mikor az ihletás megárintette a prãfátàt, ás å felàllt, ás
azt mondta, “Tudom hogy Megvàltãm ál! Ás az utolsã
napokban megàll ezen a fäldän. Noha kukacok elpusztâtjàk ezt
a testet, mágis testemben làtom meg Istent, Akit magamnak
fogok meglàtni.”
96 Làtta^Å beszált a fàkrãl, a nävány áletrål, hogyan hal
meg ás çjra ál; a vâz çjra visszahozza, a vâz szaga, a vâz illata, a
vâz eredmánye amikor a fàra vagy valamire ämlik, egy magra
amely a fäldbe kerèlt. Å azt mondta, “De egy ember lefekszik
ás kiadja a szellemát, gyermekei jännek hogy tisztelják, ás å
nem veszi ászre. Ã bàrcsak elrejtenál a sârba” (Jãb 14) “amâg a
Te haragod elmçlik.” Azt mondta, “De ha egy ember meghal,
vajon çjra ál? Áletemnek egász kirendelt idejáben vàrok, amâg
àtvàltozàsom jän. Te hâvsz engem ás án vàlaszolok. Kászâtettál
nekem hatàrokat amit nem tudok àtlápni,” ás âgy tovàbb.
Tudta mindezeket a dolgokat. Figyelte a fa áletát, de mi tärtánt
egy emberrel mikor meghalt? Å nem kelt fel çjra. Tehàt, Isten
megmutatta neki ezt a Megvàltãt.
97 Å làtni akarta hogy van-e valaki aki käzbenjàrhat árte. Å
olyan sok emberárt käzbenjàrt, de van most valaki aki szãlhat
árte? Ràtudnà tenni valaki a kezát Jãbra, vagy egy bænäs
emberre ás egy Szent Istenre hogy hâd legyen az çtnak?
Odamehetne az Å hàzàhoz hogy kopogtasson az ajtãn?
Kinyitnà Å az ajtãt ás szãlna hozzà egy kicsit?
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98 De, azutàn, mikor az ihletás belehullott a szâvábe, akkor
làthatta Istent. A villàmlàs cikàzott, a mennydärgás morajlott.
Ás ekkor å felàllt a làbàra, ás azt mondta, “Tudom hogy
Megvàltãm ál! Megvàltãm az utolsã napokon a fäldän fog
àllni.” Làtjàtok, å kezdte làtni Isten reagàlàsàt hitáre.

99 Most, kâvàncsiak vagyunk hogy mi làthatjuk-e Istent. Van-
e egy mãdunk Åt làtni? Nos, Istennek ez volt az egyedèli
mãdja, hogy Jãbot kiprãbàlja. Å azt mondta, “Hallottam Rãlad
a fèlem hallàsàval, de most làtlak Táged. De most làtlak Táged
a szemeimmel.” A làthatatlan làtomàs vilàgos lett. Làtta a
felhåt gärdèlni, hallotta, illetve làtta a villàm cikàzàsàt. Ás
làtta a mennydärgás morajlàsàt, talàn egy derèlt napon, ás
làtta hogy Isten a felhåben ás villàmlàsban van. Làthatta Istent
a termászetes szemeivel. Làtjàtok, mivel a làthatatlan
làthatãvà vàlt. Màsok làthatã làtomàsa akkor meg lett eråsâtve,
tisztàn, a termászetes szem szàmàra.

100 Ápp ahogy a hittel meg a cselekedetekkel van, amint arrãl
tegnap este szãltunk. Àbrahàmnak, nem^sem volt Bibliàja
hogy olvassa, de prãfáta volt, volt làtomàsa ás hite. Ás
màsoknak helytelennek tænt hogy å çgy gondolkozzon, hogy
gondolja hogy nekik gyermekèk lesz. De lett gyermekèk, mert
a gyermekrål valã làtomàsa az volt amirål beszált, “Meglesz
nekem! Meglesz nekem!” De mikor a baba megszèletett, akkor
a täbbi ember làthatta szemeivel amit å a làtomàsban làtott. Ás
mikor te cselekeded azt amit szâvedben hiszel, akkor az
emberek ismerik Istent, ás tudjàk hogy mi tärtánik veled, az
àltal ahogy cselekszel. Ez az ahogy te Istent làtod szemeiddel.
De neki, noha azt tette ami jã volt, mindent amit màsokárt tett,
de neki szèkságe volt valakire hogy käzbenjàrjon árte. Mikor
megszèletett a baba, Izsàk, az_az ihletás amely idevezette åt
megeråsâtette az å làtomàsàt amâg az emberek làthattàk hogy
amit å làtomàsban làtott, az tánylegesen az Igazsàg.

101 Nos, náha a hitnek ezek a nagy lèktetásei ápp a krâzis
idejáben jännek. Àltalàban krâzis hajt bennènket ebbe. Egy
krâzis volt amely Jãbot ebbe belehajtotta. Hàt å, álete vágánál
volt. Gyermekei meghaltak; tevái. Ás minden tulajdona eltènt
ás elpusztult. Ás sajàt álete is, a feje tetejátål a talpàig fekályek
jättek ki rajta. Ez egy krâzis volt, amely åt odakányszerâtette,
ez az ahol az ihletás megárintette åt.

102 Ã fárfiak ás asszonyok, ma este, bàrcsak kärèlnáznátek ás
làtnàtok milyen käzel vagyunk az Çr eljäveteláhez. Ti akik
elutasâtottàtok a Szent Szellem Keresztságát. Talàn valami
árzásre hagyatkoztatok, vagy valamire amit ti tettetek, amit
Sàtàn utànozni tud, ás nincsen bennetek a valãdi Szellem hogy
vágigmennátek Isten âgáreteibe. Hogy àllâthatja valaki hogy
benne van a Szent Szellem, ha tagad egy Szãt ebbål a
Bibliàbãl, hogy “nem igaz”? Ti nem tehetitek!
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103 Nem szàmât milyen vallàsos vagy, hàny gyèlekezethez
tartozol, hàny känyvben van a neved, ha az a valãdi Szent
Szellem benned van (ami ez az Ige szemmellàthatãvà táve)
akkor làtni fogod az Èzenetet ás az ãràt, mert a Szent Szellem
az amely teszi ezt. De kell legyen valami ami meggyçjtja, akkor
az ihletás megárint. Ás ha van^ha vizet äntesz a fäldre, a
fäldre, a fäldre, ás nincs ott mag amit megárintsen, akkor hogy
teremhet valaha is valamit? Nincs ott semmi ami teremjen. Az
az, hogy csak Isten Vàlasztottjai fogjàk meglàtni Azt.
104 Isten Vàlasztottjai làttàk Azt Noá idejáben, Mãzes idejáben,
Jázus idejáben, az apostolok idejáben, Luther idejáben, Wesley
idejáben, a Pènkäsdiek idejáben, mert az volt a Mag amely a
fäldän volt mikor ez az ihletás ki lett äntve. Most mialatt az
ihletás kiäntetik, hogy ässzegyæjtse a Menyasszonyt, akkor
csak azok fogjàk làtni Azt akik Vàlasztottak. Jázus azt mondta,
“Käszänäm Neked, Atyàm, hogy ezeket elrelytetted a bälcsek
ás okosok szemei elål, ás kijelentetted Azt a gyermekeknek,
akik tanuljàk.” Nos, ihletásnek kell megragadnia.
105 Nos, mikor az ihletás megragadta, az megtette. Akkor meg
volt Az neki! Nos, mi megtudjuk hogy ezeknek a krâziseknek az
ideje akkor jän amikor ápp nyomàs van. Ás názzetek ma kärèl,
názzátek meg az àllapotot melyben álènk. Hàt nem egy modern
Sodomàban ás Gomoràban álènk? Nem jätt vissza a vilàg? Az
egy Pogàny vilàg volt amely akkor el lett pusztâtva tæz àltal.
hàt nem mondta Jázus a Szent Lukàcs 17. rász 28. 29. 30.
versáben, hogy, “Amint a Sodoma napjaiban volt, çgy lesz az
ember Fiànak jävetelekor, amikor az embernek Fia
kijelentetik”? Mi az hogy “kijelentetik”? Ez egy ismertetett
titok, egy kijelentás; egy titok kinyilatkoztatàsa vagy
ismertetáse.
106 Nos, ezek a dolgok melyek az egász gyèlekezeti korokban
el voltak relytve most ki vannak jelentve, ismertetve vannak.
Nos, mi ezt mondhatjuk, de ha Isten nem tàmasztanà alà,
akkor az helytelen. Làtjàtok, Istennek nincs szèkságe senkire
hogy ártelmezze Igáját, Å a Sajàt ártelmezåje. Å azt mondta,
“Egy szæz fog foganni,” ás fogant. Azt mondta, “Legyen
vilàgossàg,” ás lett. Ás mi nem Luther koràban álènk, Wesley
koràban, vagy a Pènkäsdi korban. A Pènkäsdi kor csak az
ajàndákok helyreàllâtàsa volt, visszaàllâtàsa a gyèlekezetbe, de
mi az estidåben álènk, mi a Menyasszony kihâvàsànak idejáben
álènk.
107 Ás ápp ahogy a Katolikusoknak neház volt Luthert làtni, ás
a Lutherànusoknak Wesley-t làtni, ás a Pènkä-^a Wesley-
eknek a Pènkäsdi kort làtni, çgy neház a Pènkäsdieknek
meglàtni EZT a kort. Ás mindig çgy volt, mert Ez a Vàlasztott
Magra van kiäntve, ás csak arra. Ez az amit a Biblia tanât. Åk
nem làthatjàk, mág Jázus is imàdkozott ártèk, mondta, “Åk
vakok voltak ás nem tudtàk.” A Jelenásek känyve mondja,
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ebben a Laodiceai gyèlekezeti korban, amikor az Çr ki lett
táve a gyèlekezetbål, hogy åk “meztelenek! szegányek!
nyomorultak! vakok! ás nem tudjàk.” Çjra visszajätt, nem
làthatjàk Azt, nem árthetik Azt. Annyira belegabalyodtak a
tradâciãkba!

108 De emlákezzetek Isten megâgárt Igájáre Jázus Krisztus
ajkàn àt, aki az az Isten aki a teremtett vilàgot látre szãlâtotta,
Å volt Az a vilàg megalapâtàsa elått aki azokat a szavakat
szãlta, “Ás legyen,” ás lett. Mert azt mondta, “Å a vilàgban
volt, ás a vilàg Àltala lett, ás a vilàg nem ismerte Åt. De akik
megismerták Åt, nekik adott hatalmat hogy Isten fiai
legyenek.” Az a Teremtå, Å Maga a Teremtå, amikor
feltàmasztotta Làzàrt a halàlbãl, azt mondta, “Ne gondoljàtok
ezt furcsànak, mert eljän az ãra amikor mind akik a sârban
vannak, meg fogjàk hallani az ember Fiànak Hangjàt, ás
kijännek.” Az az Isten aki mondta, “Legyen Vilàgossàg,”
mondta, “Az ember Fiànak Hangja fel fogja ábreszteni a sârban
lávåket.” Ennek meg kell tärtánni a maga idejáben. Å beszált,
“Legyen hâm ás nåstány,” ás âgy tovàbb, ás mindezek, ávekkel
ás szàzávekkel mielått megtärtánt.

109 Az ihletás eltalàlta Ásaiàs prãfátàt, ás å azt mondta, “Egy
gyermek szèletik nákènk, egy fiç adatik. Az Å Neve hâvatik
Tanàcsosnak, Bákesság Fejedelmánek, Hatalmas Istennek,
äräkkávalã Atyànak.” Ávek mçltak, hãnapok, ávek, napok,
hetek, ávek gärdèltek el, szàzávek gärdèltek. Nyolcszàz ávvel
kásåbb, Immànuel megszèletett egy szæz àltal! Miárt? Azárt
mert Isten felkent prãfátàjànak ajka àltal lett szãlva, ás egy
mag kiment. Làtjàtok? “Ás a nagy ãràban,” mondta, “keresni
fogtok^làtomàst vagy egy jelet fogtok kárni Tålem.”

110 Azt mondta, “Án adok nekik egy jelet, egy äräkkávalã jelet,
‘Egy szæz fog foganni,’ egy äräkkávalã jel.”

111 Nos, mi megtalàljuk hogy azokban a valãdi stressznek
ãràiban, van àltalàbah az amikor az Isten Szelleme beàrad. Å
megengedte hogy a Háber gyermekek egyenesen besátàljanak a
tèzes kemencábe, mielått kezát megmozdâtotta volna. De mikor
Å mozdul, akkor mozdul.

112 Nos, mi megfigyeljèk itt hogy Lukàcsban, a_a 17. rász, ás
30. versáben, Å azt mondta, “Az utolsã napokban, az embernek
Fia ki fogja jelenteni Änmagàt ahogy tette käzvetlenèl Sodoma
ás Gomora elått, ás hogy ugyanolyan àllapotok lesznek.”
Beszált Mãzesrål, arrãl hogy^bocsànatot kárek, nem
Mãzesrål, hanem Noárãl. Ahogy az emberek “ettek, ittak, ás
âgy tovàbb, hàzasodtak, hàzassàgba adattak.” Aztàn Å
kärbejätt, azt mondta, “Nos, amint az a Lãt napjaiban volt,
çgy lesz akkor amikor az embernek Fia ki lesz jelentve.” Most,
figyeljátek, az embernek Fia ki lett jelentve Àbrahàm
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csoportjànak, mint egy ember, egy prãfáta emberi test
formàjàban, egy käzänságes ember poros ruhàban, ás Àbrahàm
Åt “Elohimnak” hâvta.

113 Nos, Jázus megâgári itt hogy az utolsã napokban az
embernek Fia çjra ki lesz jelentve az ugyanolyan tâpusç
csoportnak, Àbrahàm kiràlyi Magjànak, käzvetlenèl mielått a
tæz leszàll. Emlákezzetek, hogy a gyèlekezet soha nem kapott
täbb tançt, Àbrahàm ás a täbbi nem kaptak, a megâgárt fiç
akire vàrtak käzvetlenèl azutàn megjätt. Ás a gyèlekezet vàrja
a Megâgárt Fiçt, Å rävidesen ennek a szolgàlatnak a napjai
utàn fog jänni, Å ki lesz nyilatkoztatva az ágbål. Nos, mi tçl
vilàgosan làtjuk, meg kell lennie. Nos, az egyetlen dolog
aminek lennie kell az hogy valami lèktessen, belemenjen egy
emberbe. Isten igazolja ás megmondja ás megmutatja neki hogy
ez az a dolog aminek tärtánnie kell; ás hogy ti fogtok^

114 Mint Mãzes tette, å nem akarta megszabadâtani azokat a
gyermekeket, de Isten szãlt hozzà egy ágå bokorbãl. Å nem
akart menni, de mennie kellett. Mãzes hallott Rãla hogy Å a
nagy Jehova. De azutàn làthatta Åt, Å egy Tæzoszlop
formàjàban volt. “Án hallottam Rãlad, de most làtlak Táged.”
Miben volt Å làthatã? Az igazolt Igáben.

115 Isten mondta Àbrahàmnak hogy, “az å nápe idegen
orszàgban fog tartãzkodni nágyszàz ávig, de Å ki fogja hozni
åket hatalmas kázzel.”

116 Ás figyeljátek meg, hogy ez az ágå bokor igazolàst adott
arra amit Àbrahàm prãfáta mondott hogy megtärtánik. Mãzes
azt mondta, “Hallottam rãla, de most làtom!”

117 Most MI hallottuk hogy az utolsã napokban az embernek
Fia el fog jänni az Å nápe käzá ás kijelenti Magàt ugyançgy a
nápnek ahogy tette a^käzvetlenèl Sodoma elpusztâtàsa elått.
Az embernek Fia, mit tett Å? Å tudta a Sàra szâváben lávå
titkokat. Meg az âgáretet is adta Àbrahàmnak. Àbrahàm
hallotta Isten Hangjàt, làthatta Åt sok kèlänbäzå mãdon (án
nem tudom hogyan beszált Å hozzà, àlmokon vagy prãfáciàkon
àt), de akkor làtta Åt. “Hallottam Rãlad, most làtlak Táged.”

118 Ás a gyèlekezet hallott Istenrål, olvastok Rãla, meg hogy
mit tett Å, ás ami âgáreteket tett, de most mi làtjuk Åt
szemeinkkel (ápp ahogy Jãb làtta), “Hallottam Rãlad, de most
làtlak Táged.” Istenem! Micsoda kèlänbság.

119 Mãzes, abban a krâzisben, felkiàltott. Ás megàllapâtjuk, a
II.Mãzes 14. rász, a 13-tãl 16-ig versáig, hogy Mãzes abban a
nagy szorultsàgban ott Izràel gyermekeivel, az ihletás
megragadta, ás azt mondta amit kellett, nem tudva hogy
mondta. Làtjàtok, “Csendesedjetek el! Ás názzátek az Isten
szabadâtàsàt.” Isten mág nem szãlt hozzà. Làtjàtok, az ihletás
árintette meg åt.
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120 Åk azt mondtàk, “Miárt hoztàl ki bennènket ide?
Meghalhattunk volna Egyiptomban. Azárt hoztàl mert ott lent
nem voltak temetåk? Kihoztàl ide ás hagysz minket meghalni;
bákáben álhettènk volna mint rabszolgàk halàlunkig, de te
kihoztàl minket ide.”

121 Mãzes, egy prãfáta tudva hogy van bejàràsa Istenhez,
ihletve lett, ás azt mondta, “Csendesedjetek el ás meglàtjàtok
Isten szabadâtàsàt; mert az egyiptomiakat akikre ma náztek,
täbbá nem làtjàtok soha.” Hogyan tudta hogy meg fog
tärtánni? Hogyan tudta? Å nem tudta hogy mit beszált.

122 De rägtän amiutàn å szãlta azt, Isten mondta neki hogyan
csinàlja. Mondta, “Mãzes, ne kiabàlj Hozzàm, fogd kezedbe a
botodat ás nyçjtsd ki a tenger felá, ás mondd Izràel
gyermekeinek hogy ‘Menjetek!’” Àmen!

123 Az ihletás! Ez az ahogy megárint táged ha beteg vagy. Ez az
ahogy megárint táged ha kânoztatol. Valami kijelentetik neked,
ás te làtod hogy ki lett jelentve, ás kimondod,
“Meggyãgyultam!”

124 Akkor Isten mondja neked hogy mit tegyál, “Kelj fel ás
kezdjál jàrni.” Àmen! Akkor minden elmçlt mikor çgy tudod
csinàlni. Ez az ahogy Isten teszi, akkor meglàtod Istent
megnyilvànulni rajtad keresztèl.

125 Isten volt aki mondta hogy tegye. Nos, akkor minden
jelenlávå, az egász Izràel amely jelen volt làtta az ihletást
amely Mãzest megragadta. Làttàk Istent, a sajàt szemèkkel,
hogy a vizet elfçjta az egyik oldalrãl a màsikra. Ás az a
Tæzoszlop àtvezette åket a_a tengeren. Å hallott Istenrål,
azutàn làttàk Åt.

126 Jãzsuá egy krâzis ãràjàban volt mikor a seregek
gyèlekeztek, ás a Nap lemenåben volt. Jãzsuá egy prãfáta volt,
ás tudta hogyha a seregeknek volt egy esályèk hogy valaha çjra
egyesèljenek ás ellene jäjjenek, akkor täbb embert veszâttene,
tehàt abban a krâzis ãràjàban mikor valamit tenni
kellett^Csak egy dolog volt, ha menekèlás alatt tarthatnà
åket, akkor megsemmisâtená mindegyikèket. De ahhoz nem
volt elág vilàgossàg, âgy Jãszuá felàllt, felemelte kezeit, azt
mondta, “Nap àllj meg! Ás hold, maradj az Ajalon felett amâg
vágezek ezzel a csatàval.” Ás a Nap megàllt. Hallottàk Jãzsuát
beszálni, ás aztàn làttàk Istent (a sajàt szemeikkel)
cselekvásben. Igaz!

127 Làtjàtok, persze, käzänságestål eltárå volt làtni valamit
amely lehetetlennek tænik, mágis igaz. De, “A Nap megàllt,”
mondja a Biblia. Án nem tudom hogy ti emberek mit gondoltok,
akik azt gondoljàtok hogy a fäld forog, nos; de mágis, “a Nap
megàllt.” Jãzsuá talàn soha nem prãbàlta kiokoskodni hogy
hogyan fogja_fogja megtenni, hogy Isten hogyan fogja
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megtenni, az egyedèli amit mondott, “Nap àllj meg!” Å azt
mondta, talàn nem tudva mit mond, mert Isten volt az Aki
odaadta neki, ás Å vágezte.
128 Ugyanaz a Màrk 11:23-ban, “Ha azt mondod ennek a
hegynek ‘mozdulj,’ ás szâvedben nem kátelkedsz, hanem hiszed
hogy amit mondtàl megtärtánik, akkor meg lesz neked amit
mondtàl.” De nem àllhatsz ott az elmádben keresgálve ás çgy
mondva, hanem kell hogy ihletve lágy hogy mondjad. Àmen!
129 Elnázást a kifejezásárt; de azon a napon, ott èltem az
erdåben (ás Isten a bâràm, ás meghalhatnák itt a szãszáken),
mikor az az Igehely zavarba ejtett egász áletemben^azon a
reggelen ott èltem az erdåben, ás azon gondolkodtam, ás az a
Hang szãlt hozzàm, azt mondta, “Az az Iràs olyan mint a täbbi,
Az igaz.”
130 Ás azt gondoltam, “Hàt, hogyan lehet?”
131 Ás Å azt mondta, “Te vagy^” Azt mondtam^Mondta,
“Szãlj, ás çgy lesz. Ne kátelkedj Abban.”
132 Ás án Valakivel beszáltem, messze ott kint az erdåben. Egy
mãkus sem, hàrom napja ott voltam, ott nincs mãkus. Ás án ott
èltem a szikomãr bozãtban. Mãkusok nem is jännek^aki
mãkusra vadàszik, tudja hogy a szikomãrban nincsenek. Ás án
ott èltem; ás a szál egász eråsen fçjt, reggel çgy tâz ãra volt, ás
án çjra gondolkoztam.
133 Ás azt mondta, “Te vadàszol, ás neked mãkus kell ápp çgy
mint Àbrahàmnak kos kellett.”
134 Azt gondoltam, “Az nekem mindig az Igazat mondta, de ez
furcsàn hangzik.” Ás felàlltam a helyemrål, kärbenáztem, “Hol
van az a Szemály aki beszált hozzàm?” Semmi; a szál csak
kemányen fçjt. Ás azt gondoltam, “Elaludhattam ás àlmodtam
azt? Nem, nem aludtam el. Èlve neki tàmasztottam a hàtamat a
fànak ott, figyeltem, talàlkoznom kellett Wood Testvárrel ás
Sothmann Testvárrel ott hàtul, rävid idå mçlva, çgy reggel tâz
ãra kärèl. A farmerek mind kint dolgoztak, gabonàt
takarâtottak be.”
135 Ás çjra hallottam Azt mondani, mondja, “Te vadàszol, ás
szèkságed van vadra. Mennyire van szèkságed?”
136 Ás azt gondoltam, “Nos, nem akarom eltçlozni ezt,
egyszeræen hàrmat fogok kárni, hàrom mãkust. Akarok fiatal,
hàrom väräs mãkust. Akarom åket.”
137 Azt mondta, “Akkor beszálj rãluk.”
138 Ás azt mondtam, “Fogok kapni hàrom fiatal väräs
mãkust.”
139 Azt mondta, “Honnan fognak jänni?”
140 “Hàt,” gondoltam, “eddig elmentem, Valami beszál itt
velem.” Ápp çgy ahogy ti engem hallotok beszálni. Ás Isten a
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Mennyben, szâvemen ezzel a Bibliàval, tudja hogy az igaz. Ás
Å^Ás azt mondtam, “Hàt,^” Kivàlasztottam egy nevetságes
helyet, egy äreg szàraz àg lãgott ott ki (çgy ätven máterre,
amerre a puskàm be lett cálozva).
141 Azt mondtam, “Az elså ápp ott lesz,” ás ott volt.
142 Megdärzsältem a szemeimet ás visszanáztem (elfordâtottam
a fejemet) ás azt gondoltam, “Nem akarok làtomàsra låni.” Igy
çjra visszanáztem, ás a mãkus ott èlt. Betältättem egy tältányt
a puskàmba, cáloztam, ás làthattam fekete szemeit, fiatal väräs
mãkus. Azt gondoltam, “Án_án^talàn alszom, án_án pàr
perc mçlva felábredek. Làtod, àlmodom ezt.” Hàt, ràtartottam,
ás lelåttem a mãkust ás leesett az àgrãl. Azt gondoltam, “Hàt,
nem tudom.” Azt gondoltam, “Hàt, odamenjek ás
megkeressem?” Ás_ás odamentem, ás ott fekèdt. Felemeltem ás
a vár ämlätt belåle. Egy làtomàs nem várzik, tudjàtok. Igy
felemeltem, ás az egy mãkus volt. Teljesen elzsibbadtam.
143 Ás kärbenáztem, azt mondtam, “Istenem, az Te voltàl!”
mondtam, “Käszänäm ezt Neked. Most kimegyek ás^”
144 Azt mondta, “De te MONDTAD! Kátelkedsz abban amit
mondtàl? Te mondtad hogy ‘hàrmat’ fogsz. Most honnan jän a
kävetkezå?”
145 Gondoltam, “Hàt, ha àlmodom, akkor folytatni fogom.”
146 Igy án_án azt mondtam^Kivàlsztottam szemben egy äreg
tärzset ott, egy fàn, amely kärbe volt nåve ilyen márges
borostyànnal. Abban soha nem talàlsz mãkust. Igy azt
mondtam, “A kävetkezå ápp abbãl a márges borostyànbãl fog
kijänni,” ás ott èlt a fiatal väräs mãkus ápp ràm názve.
Letettem a puskàmat, ás megdärzsältem a szememet. Ismát
visszafordultam, azt gondoltam^Ott èlt, feját oldalra
fordâtotta. Lelåttem a mãkust, ás azutàn elindultam haza.
147 De azt mondta, “Te ‘hàrmat’ mondtàl! Kátelkedsz abban
amit mondtàl?”
148 Azt mondtam, “Nem, Uram, nem kátelkedem abban amit
mondtam, mert Te megeråsâted.”

Ez az egy Igehely amely zavarba ejtett: “Nem ha Án
mondom, hanem ha te mondod.” Nem ha Jázus mondta ezt,
hanem ha te magad mondod ezt.
149 Ás azt gondoltam, “Valahogy betärtem abba a csatornàba,
ás tudom hogy Å itt van, mert majdnem magamon kâvèl
vagyok.” Gondoltam, “Ezt az egyet bizonyàra nevetságesá
teszem.”

Azt mondtam, “Egy väräs mãkus fog lejänni arrãl a
dombrãl, ápp ezen az çton, mellettem fog lejänni, ás kimegy, ás
leèl arra az àgra, ás lenáz oda arra a farmerre. Å lejätt itt a
dombrãl, egyenesen kiment, ás èlt, lenázett arra a farmerre. Ás
lelåttem.
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150 Sàtàn azt mondta nekem, “Tudod mit? Az erdå most
teljesen tele van velèk.” Ás ott èltem tizenkát ãràig, ás semmi
màs nem tärtánt. Ez megmutatja hogy mikor Isten^Å az
Ágnek ás fäldnek Teremtåje!

151 A Jeffersonville-ben figyelåk most, ott van egy Wright nevæ
csalàd. Wood Testvár ás án lementènk meglàtogatni åket. Åk
csinàljàk az Çrvacsora boràt a gyèlekezetnek. A kis Edith ott
èlt a szobàban; egy kis nyomorák làny, aki egász áletáben beteg
volt, ás âgy mi àllandãan kerestèk Istent hogy gyãgyâtsa meg.
Testváre egy äzvegy, fárját megälták; Hattie-nek hâvtàk,
nagyon alàzatos kis asszony. Ás mialatt Banks Testvár ás án
kimentènk hogy hozzunk neki egy nyulat, åk sètättek egy nagy
adag cseresznyetortàt; ás leèltettek hogy egyek.

152 Mindnyàjan ott èltènk az asztal kärèl, ás errål beszáltènk,
ápp egy pàr nappal azelått tärtánt. Ás amint az asztalnàl
èltem, errål beszáltem, hirtelen ezt mondtam, “Mi
tärtánhetett?” Mondtam, “Wright Testvár, te egy äregember
vagy, egász áletedben mãkusokra vadàsztàl. Shelby Testvár, te
szakártå mãkusvadàsz vagy. Wood Testvár, te ugyançgy. Án
gyerekkorom ãta vadàszom åket. Làttatok màr valaha mãkust
szikomãr vagy szentjànoskenyár bozãtosban?”

153 “Nem, uram.”

154 Azt mondtam, “Egyszeræen azok nem voltak ott.”
Mondtam, “Az egyetlen amit tudok, hogy Ez ugyanaz az Isten.
Mikor Àbrahàmnak kosra volt szèkságe, Å volt Jehova-jireh, Å
tudott ‘gondoskodni Magànak.’” Mondtam, “Hiszem hogy ez
ugyanaz a dolog.”

155 Ás a kis äreg Hattie ott èlt hàtul, azt mondta, “Branham
Testvár, ez nem màs mint az Igazsàg!”

156 A megfelelå dolgot mondta! Mikor azt mondta, a Szent
Szellem leszàllt çjra azon a csatornàn, mindenki árezte Ezt.
Felàlltam, azt mondtam, “Hattie Testvárnå IGY SZÃL AZ ÇR,
te a megfelelå szãt mondtad mint a szirofånicâai asszony. Az
Szent Szellem szãl most hozzàm, ás azt mondta hogy adjam
oda neked a szâved kâvànsàgàt.” Mondtam, “Most, ha án Isten
szolgàja vagyok, ha âgy van, akkor megtärtánik. Ha nem
vagyok Isten szolgàja, akkor hazug vagyok, ás nem tärtánik
meg, án csalã vagyok.” Mondtam, “Most prãbàld meg ás làsd,
hogy ez Isten Szelleme vagy nem.”

157 Azt mondta, “Branham Testvár,” (mindenki sârt), mondta,
“mit kárjek?”

158 Mondtam, “Itt van egy nyomorák testváred.”

159 Volt hçsz dollàr a zsebemben, hogy oda adjam neki, amit å
adakozàsra betett. Az asszony nem keres kátszàz dollàrnàl
täbbet egy ávben, a kis, äreg, szegány farmon, å ás a kát fia.
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Fiai szabàlyszeræ “csibászek”, iskolarámek, tudjàtok, ás
szemtelenek voltak anyjukkal; ás tizenät, tizenhat ávesek
voltak. Ás, ã, ott àlltak odább ás nevettek azon amit mondtam.
160 Ás azt mondtam, “Apàd ás anyàd itt èlnek, åk äregek.
Nincs pánzed. Kárjál pánzt, ás meglàtod hogy äledbe jän-e.
Kárj a testváredárt, ás meglàtod hogy nem àll-e fel ás jàr.” Án
akkor tudtam, mint Jãb, hogy ott van valami amit tudsz mikor
megragadod azt. Mondtam, “Tudom! Itt àllok käzel tâz ember
elått,” azt mondtam, “ha ez nem tärtánik meg, akkor án hamis
prãfáta vagyok.”
161 Mondta, “Mit kárjek?”
162 Azt mondtam, “A te dolgod hogy däntást hozz. Án nem
dänhetek helyetted.”
163 Kärbetekintett, a kis asszony. Ás hirten, azt mondta,
“Branham Testvár, szâvem legnagyobb vàgya a kát fiam
èdvässáge.”
164 Azt mondtam, “Odaadom neked a fiaidat, a Jázus Krisztus
Neváben.” Ás a vihogã, nevetå, gçnyolãdã fiçk anyjuk älábe
estek, ás àtadtàk áletèket Istennek, ás ott akkor betältekeztek
Szent Szellemmel. Käzvetlen ott!
165 Miárt? Ez Igaz! Istennek hatalma van engem megälni, ezek
elått, az emberek elått az egász orszàgban. Sokan itt ás
Jeffersonville-ben, hallom ahogy a Tabernacle-ben hangzik
most az “Àmen!” mert ott èlnek ás hallgatjàk ezt. Làtjàtok,
mert ez az Igazsàg! Mi ez? Ez az mikor Isten, szuverán kegyelme
àltal; akkor megtärtánik! Màskáppen nem fog megtärtánni.
166 Abban a däntå pillanatban^Gondolok az emberekre, a
nápre, akiket ismerek. Isten mellåzi az ässzes hâres szemályeket,
ás mindent, hogy egy szegány, kis alàzatos asszonynak adjon,
aki a nevát alig tudja leârni; ás az Çr tudta hogy mit fog kárni. Ás
az volt a legnagyobb dolog; mert a tesváre most halott, ás
anyjànak meg apjànak is meg kell halniuk, a pánz elfogyott
volna, de fiainak lelke Äräkkávalã! Ás az volt szàmukra az az
ãra hogy megragadjàk Azt. Ás mihelyt azt mondtam, “Odaadom
neked fiaidat, a Jázus Krisztus Neváben,” åk az anyjuk älábe
estek. Hànyan tudjàtok itt, hogy ez Igaz, tudjàtok? Làtjàtok, itt
van. Igen. Miárt? Ihletás!
167 Nos: “Hallottam Rãlad, hogy Te mãkusokat tudtàl
teremteni; hallottam Rãlad hogy Te egy kost tudtàl teremteni;
de most làtlak Táged, a sajàt szemeimmel!” A
szemmellàthatãsàg, a làtomàs làthatãvà lett. Mikor Isten âgárt
valamit; akkor az amit Å tenni fog.
168 Figyeljátek meg, mikor valamire szèkságed van, talàn mint
Jãzsuának. Szèkságe volt valamire; nem gondolt a
kärèlmányekre, hanem szãlta azt, ás Isten volt az! Hiszitek
hogy a Nap megàllt? Án is. Hogyan tette? Ne prãbàld kitalàlni,
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de megàllt. Jãzsuá megtette, ás felemelte kezeit; abban a däntå
pillanatban belápáse volt Istenhez, ás ez az ami tärtánt. Idåben
volt. Az Álå Isten Szelleme làtta annak szèkságát, ás Jãzsuára
helyezte hogy mondja. Ugyanaz az Isten làtta Àbrahàm
szèkságát. Ugyanaz az Isten làtta a szèkságát annak hogy ezt
az Iràshelyet megeråsâtse nekem, hogy az az Iràshely is igaz!
Ugyanaz az Isten làtta azoknak a kát elåre elrendelt fiçknak a
szèkságát, ás az volt a pillanat mikor Å bizonyâtotta ás
megeråsâtette Igáját.
169 Szent Màrk 14, làtjuk hogy egy asszony hitt Åbenne,
szèkságe volt valamire ás làtta hogy az Çrnak szèkságe volt
làbai megmosàsàra, az asszonynak csak ihletás kellett ahhoz
hogy mækädásbe lápjen. Most figyeljátek nagyon ahogy^
mielått befejezzèk. Csak ihletás kellett neki ahhoz hogy
mækädásbe lápjen, mert å màr hallott Rãla. Hallotta hogy “Å
megbocsàjtotta egy asszony bæneit, egy paràznàát. Ás mondta,
‘Melyiketek van bæn nálkèl? az dobja az elså kävet.’” Å hallott
Rãla, de most làtta Åt. Ihletve volt hogy szolgàljon Neki. Az az
egyetlen ahogy nektek lennetek kell.
170 Engedjátek hogy a Szent Szellem megmondja hogy “Bænäs
vagy!” Engedjátek hogy a Szent Szellem megmondja “Táves
vagy!” Engedjátek hogy a Szent Szellem bebizonyâtsa neked az
Iràs àltal hogy “Iràs szerint táves vagy!” Ás mi^mert Az csak
Isten minden Iràsànak egy egyenes csatornàjàn keresztèl fog
mozdulni, ás Az semmiárt nem fog kerèlgetni. Ha te
kerèlgeted, Az semmi jãt nem fog tenni neked. Mert a Szent
Szellem ihletheti Azt neked, de ha a lálek nincs rendben
Istennel, amint ezen a háten beszáltènk arrãl, akkor çgy sem
jã. Emlákezzetek, hamis felkentek fognak jänni az utolsã
napokban; nem hamis Jázusok, hanem hamis krisztusok
(felkentek), ás ha lehetne becsapnàk a Vàlasztottakat is.
171 Figyeljátek meg, az asszonynak szolgàlata volt az Çr felá.
Hallott Rãla, most làtta Åt a szemeivel. Egy szolgàlatot kellett
tennie, ás semmije nem volt ahhoz. Igy mágis elåre sietett, hogy
szolgàljon, Isten biztosâtotta a vizet ás a tärèlkäzåt a
làbmosàshoz. Å hallott egy Álå Istenrål, egász áletáben, de
most làtta Åt a szemeivel. Tudta hogy, ez Å volt, ás az ihletás
megárintette, azt mondta, “Ez a Hârnäk!” Az Çrnak szèkságe
volt egy szolgàlatra (az asszonynak semmije nem volt ahhoz),
az Çr làba piszkos volt. De elåre sietett mágis, hogy szolgàljon
Neki, mert ihletve volt arra.
172 Ã visszaesett gyèlekezeti tag, felekezeti fárfi vagy nå, nem
làthatjàtok hogy mire van szèkságe Jázusnak ma este? Ha az
ihletás meg tud árinteni benneteket, ez annak az ãràja. De az
asszony làtta Åt a szemeivel. A täbbi ottlávå mág gçnyolta az
Urat. Nem hitták az Èzenetát. Komolyan, a vendáglàtã, a
pàsztor-vendáglàtã, äreg Simon, odahâvta hogy gçnyt æzzän
Belåle. Åk nem hitták hogy Å prãfáta volt.
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173 Igy mikor çgy tænt hogy az Ärdäg áppen kimunkàlta jãl
ezt benne, hogy mondja ezt, magàban azt mondta, “Ha ez az
ember prãfáta lenne, tudnà hogy milyen asszony van a
làbainàl. Ha prãfáta lenne!” Làtjàtok, mág ki sem volt neki
jelentve hogy ki volt Å. Ott nem lehetett ihletás amely
megárintse, mert semmi nem volt amit megárintsen. De az
asszonyt megárintette!

174 Az å szemei tçlnáztek Simon kritizàlàsàn. Làtjàtok, hitte
hogy Å volt a prãfátàk Igáje! Tudta hogy Az volt a prãfátàk
minden Igáje, Åbenne igazolva. Hallotta hogy Å a fäldän volt,
de most làtta Åt. Názzátek mit tett. Làtta a testtá lett Igát, a
Messiàst, az Immànuelt. Mikor szabadfolyàst adott hite
lèktetásánek (a kijelentásnek hogy Ki volt Å, abban a korban
amelyben å ált, hogy Å volt Isten Bàrànya olyan bænäsäkárt
mint å), az asszony tovàbbment hogy szolgàljon Neki, análkèl
hogy tudta volna mikánt.

175 Az az a mãd ahogy egy valãdi gyãgyulàs jän, mikor ki van
neked jelentve hogy “Å megsebesâttetett bæneidárt, vátkeidárt
megrontott lett, sebeiben te meggyãgyultàl.” Mikor ez ihletve
lett neked hogy làsd az Å Jelenlátát itt, a Szent Màrk 11^
vagy Szent Lukàcs 17:30, hogy Å ki fogja jelenteni Magàt az
utolsã napokban (az Å nápe käzätt, emberi testben) amint Å
Sodoma elått tette. Mikor làtod azt, ás valami megárint!

176 Az orvos azt mondhatja, “A ràk mág ott van.”

177 A pàciens mondhatja, “Án_án_án_án_án_án nem tudom
hogy fogok jàrni, de mágis jàrni fogok.” Mi nem tudjuk hogy
lesz az.

178 Az asszony elårement hogy szolgàljon Neki, mert az ihletás
megárintette Åt^megárintette az asszonyt, hogy az volt az
ãra, az volt a Hârnäk, az volt a Messiàs aki gyãgyât, ás å hitte
Azt. Az Çrnak pedig szèkságe volt egy szolgàlatra, ás az
asszony elårement minden nálkèl ami mutatta volna hogy
megteheti. Egyszeræen ihletásre ment. Figyeljátek! Isten
feltärte szemeiben a kännymirigyek forràsait. Ugyanazok a
szemek melyek hallottàk^fèlek melyek hallottàk Åt; a
szemek melyek làttàk Azt, feltärtek ärämmel. Aztàn mág
valamije, Isten-adta hosszçhaj, a lefolyã kännyekkel. Isten
ellàtta tärèlkäzåvel (a hajàval) ás kännyeivel. Szolgàlt az Çr
szèkságánek, az Álå Isten szèkságánek. Hallott Rãla, de most
làtta Åt, ás szolgàlhatott Neki.

179 Ã bænäs! Miárt nem teszel hasonlãan mikor làtod a
szèkságeket most? Hogy az Çrnak szèkságe van ràd, a
szolgàlatodra! Most làttad Azt, Akirål egyszer hallottàl a
Bibliàban. Làttuk Åt tegnap este ide bejänni, ás amit Å tett.
Làtjuk Åt ässzejävetelrål ässzejävetelre, ás náha csak olyan
hidegen ás käzänyäsen èlènk, ás mondjuk, “Igen, tudom hogy
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az Iràs azt mondja. Ãh, án_án làttam tenni, làttam.” Nincs
lelkesedásènk, mintha nem árintene meg bennènket igazàn.
Mintha nem valami, mintha kiäntenál^
180 Veszel egy gyufàt ás därzsäläd, ha a gyufàban nincs ott a
fejáben a kán, az nem lobbanhat fel. Ás piszkàlhatod,
piszkàlhatod, piszkàlhatod, de ha valami vegyszer megälte
rajta a kánt, akkor nem lobban, ás nem lesz vilàgossàg. De ha
az a vegyszer, a kán hogy elkapja a fámet^mág mindig ott
van mikor ässzeár, akkor fellobban.
181 Ás mikor ennek a vág-nap Èzenet Szentâràsainak igazi,
valãdi igazolàsa, ás te làtod Jázus Krisztus Jelenlátát, hogy
hallottad mit tett Å Áletáben, ás hallottad az Iràst mondani, Å
ugyanaz tegnap, ma ás äräkká”; ás ápp mielått Sodoma
àllapota tæzbeborult az Isten haragjàval, làtod Jázust
visszatárni nápe käzá, emberi testbe formàlva, ás ugyanazt
teszi amit tett. Istenem! Ez Dicsåságre kellene hogy lobbantsa
lelkènket! Kellene hogy valamit tegyen velènk. Miárt? Mert
ràhullik.
182 Hallottàtok a Bibliàban hogy Å mit tett, ahogy az az
asszony megárintette az Å ruhàjàt. Megfordult ás mondta neki
hogy mi a baja, ás hite meggyãgyâtotta. Most, Å megâgárte hogy
ugyanazt çjra fogja tenni, ápp mielått a vilàg megág, ás a vilàg
Sodoma àllapotàban lesz. Az Çj Szävetság, a Prãfáta, az Isten-
prãfáta, a prãfátàk Prãfátàja, minden prãfáta Istene, az
Istenság teljesságe testileg, Isten^testben szemmellàthatãvà
táve, a Teremtå, Kezdettål. Hallelujah! Ez az Å Igáje. Azt
mondta meg fog tärtánni! Ás làtjuk Sodoma àllapotàt, làtjuk a
vilàgot abban az àllapotban, most làtjuk Åt lejänni ás pontosan
azt tenni amit mondott hogy fog tenni. Nos, mi hallottunk
Rãla, most mi làtjuk Åt! “Hallottam Rãlad a fèleimmel, most
làtlak Táged a szemeimmel.” Àmen! “Làtom Åt a sajàt
szemeimmel.” Micsoda ãrànak kellene lennie! Micsoda idånek
kellene lennie! Az Igájánek megeråsâtáse! Mindig mikor az Ige
meg van eråsâtve, akkor Isten beszál az Å Igájáben, làthatãvà
teszi Magàt hogy làthassàl.
183 Nos, itt van egy kis prostituàlt az utcàrãl, lerogyik az
oltàrnàl (Jázus elått) ás megmosta az Å làbait a_a kännyeivel,
ás_ás megtärälte a hajàval. Isten becsèlte, Å mondta, “Ahol ezt
az Evangáliumot hârdetik, ott mondjàk el ezt az emlákáre.”
Miárt? Názzátek milyen piszkos volt, de valami megragadta. Å
làtta az âgáret Igáját, az Áden Kertjátål, hogy ez, az “asszony
Magja a kâgyã fejáre fog taposni.” Å làtta a Messiàst aki egy
szæztål szèletett.
184 Hallotta hogy Å szæztål fog szèletni, de hallottàk hogy az
az ember a fäldän volt. Hallota hogy volt egy fiatal rabbi,
Prãfáta, aki gyãgyâtotta a betegeket. Å hitte azt! Ás itt jän az
asszony az utcàn, kärbejàrt, názegetett. Ás odanázett ás làtta a
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nagy partit zajlani. Odalopãdzott a kerâtáshez, ás àtnázett, ás
ime Å ott volt. Ime Å ott volt! Valami azt mondta, “Az Å!”
Làtjàtok, ez minden amire szèkságe volt hogy ihletve legyen.
Làtjàtok mi tärtánt? Å làtta Isten Igáját hogy testtá lett.
Hallotta fèlável, most làtta a szemeivel.

185 Nos, mindenki tudja hogy van egy âgáretènk a gyèlekezet
àllapotàrãl az utolsã napokban. A gyèlekezet a jelenlegi
àllapotàban soha nem teljesâtheti Isten parancsolatait, a nagy
kèldetást, soha nem hâvhatnà ki a Menyasszonyt. Melyik tenná
meg? A Pènkäsdiek. Nem mondanàm. A täbbiek sem. Az a
hèvely ami a bçzàn van. Az kijätt, ás pont çgy názett ki mint a
bçza, de az nem bçza volt. Az megnyâlik, de a mag kijän abbãl.
Åk szerveznek, megälik magukat. Åk ott halnak meg. Åk
szàrak. De a bçza azon àt jätt fel, ás most kezdi felvenni a
Menyasszony formàt. A bçzamag amely beleesett a fäldbe a
sätát korokon àt, annak meg kellett halnia.

186 Az a kritikus mondja, “Egy irgalmas Isten, aki
megnyithatta a Väräs Tengert, miárt àllt ás engedte hogy a
szegány Keresztányeket megetessák az oroszlànokkal,
megágessák ás minden? Feladta, mintha nevetne rajta!” A
szegány tudatlan! Hàt nem tudja, hogy “Ha a bçzamag nem
esik a fäldbe”? El kellett halnia a sätát korokon àt, ahogy
minden màs bçzamagnak is a fäld alà kell mennie ás legyen
eltemetve hogy az elså reformàciãt Luther kát levelát, a szàrat
megteremje. Tovàbb kellett menni a Wesley-ekben, odaàt, hogy
megteremje a viràgport, a kalàszt, a nagy misszionàrius kort.
Meg kellett jelennie a Pènkäsdiben, az ajàndákok
helyreàllâtàsàárt, hogy majdnem becsapjàk a valãdi
Vàlasztottakat (çgy náz ki mint a bçzamag); ha kinyitod, akkor
nincs ott bçza, az csak hèvely. De màr akkor kezdták formàlni
az egyság szervezetet, a hàromsàg szervezetet, a kettåság
szervezetet, ás az Isten gyèlekezete szervezetet, ás mind
szerveztek, ás csak halàl pontosan! Ás most mi tärtánik? De ez
a vádelem a bçzànak, azon àt nå àllandãan.

187 Most kezd eltàvolodni, a bçza kezd làtszani. Ez nem egy
Pènkäsdi kor, ez a Kásåi-nap kor, ez a Menyasszony Kor, ez az
Esti Vilàgossàg, ez az mikor a Malakiàs 4-nek be kell
teljesednie hogy kävesse Isten çtjàt, ez a Lukàcs 17:30 hogy
beteljesedjen, ez a^Jeremiàs känyve ás mind a täbbi, amit
Jãel szãlt ezekrål a napokrãl, EZ AZ A NAP! “Hallottam,
Uram, ás Az eljätt, de most làtom Azt a szemeimmel!”

188 Noha sokan^milyen sok hamis utànzã tàmad, a Jannesek
ás Jambresek ässzes trèkkjeikkel hogy mindazt tegyák amit
Mãzes tett, de soha nem ràztàk meg åt vagy Àront. Tudtàk
hogy hol^mint Jãb, åk tudtàk hogy Kitål jätt az ihletásèk.
Tudtàk hogy AZ IGY SZÃL AZ ÇR! Ás ugyanaz a Biblia amely
rãluk beszált, mondta, hogy “Fognak jänni az utolsã napokban,
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az utànzãk.” Azok a vallàsos felekezetek, mikor valami
kezdådätt^Ki kezdte elåszär? Mãzes vagy åk? Ha åk kezdták
volna elåszär, akkor Mãzes lett volna az utànzã.
189 Most vannak mindenfále felismeråink ás mindenmàs akik
megprãbàljàk elmáteket elvonni Isten valãdi dolgàrãl, amelyet
Isten bizonyâtott hogy Igaz az Å Iràsa àltal. “Hallottunk Rãla
fèleinkkel, most làtjuk a szemènkkel.” Àmen! Hiszitek Ezt?
Teljes szâvènkkel? Ihletás! Ás azon a napon mikor az embernek
Fia ki van jelentve, az embernek Fia, Jázus Krisztus
szemmellàthatãvà táve nápe käzätt.
190 Egy fárfi ment le Àbrahàm ás csoportja elá, csak egy
szokàsos kinázetæ fárfi, porral a ruhàjàn. Hàta a sàtor felá volt
fordulva, azt mondta, “Hol van feleságed Sàra?” (nem Sz-à-r-
a-i, S-à-r-a; À-b-r-a-h-à-m, nem À-b-r-à-m). Neván hâvta,
mondta, “Hol van å?”
191 Mondta, “A sàtorban van, mägätted.”
192 Mondta, “Megfoglak làtogatni az álet idejánek
megfelelåen” (ás å nevetett a markàban). Mondta, “Miárt
nevetett?” (ah-hah). Nos, Å megâgárte. Azok az emberek voltak
akik vàrtàk a megâgárt fiçt.
193 Nos, nekem mindegy hogy mennyire cselekednek az
emberek ezekben a felekezetekben, ás mondjàk hogy “vàrjàk
Krisztust,” cselekedeteik bizonyâtjàk hogy nem vàrjàk! Ez âgy
van. Cselekedeteitek hangosabban szãlnak mint szavaitok.
Minden amire gondonak, hogy felekezeti tagokat csinàljanak,
de van náhàny ember, egy itt ás ott, akik vàrjàk az Çr
eljävetelát. Åk figyelnek^bàr. Csak azoknak fogja Magàt
kijelenteni, csak azok fogjàk árteni.
194 Csak a Vàlasztottak ártetták meg hogy ki volt Å.
Gondoljàtok csak el, kärèlbelèl hàrom milliã ember, Zsidã volt
a fäldän, ás a harmad rászèk sem tudta hogy Å ott volt mâg
jävetele utàn el nem ment. Làtjàtok? De Å kijelentette Magàt
azoknak akik vàrtàk; Keresztelå Jànosnak, ás_ás az
apostoloknak akiket Jànos hâvott, ás âgy tovàbb, meg a vak
Annànak a templomban, Simeonnak a papnak akinek “ki volt
jelentve neki a Szent Szellem àltal hogy làtni fogja a
Krisztust.” Mindazok a nagy vallàsos vezetåk, teolãgusok meg
egyebek, olyan vakok voltak amennyire csak lehetett!
195 Az eså csak akkor keltheti ki a magot, ha a mag màr ott
van. Ás ahogy ti elåszär csâra voltatok apàtokban, ás å nem
ismert benneteket, mágis benne voltatok apàtokban. De
anyàtoknak àgyazã talajàn àt ti szemmellàthatãvà lettek táve
az å hasonlatossàgàra, ás akkor å tudott veletek beszálni. Isten,
a Nagy Isten; ha Äräk Áletetek van, akkor az Äräk Álet csâràja
Istenben volt a kezdetkor. Ás ti ott voltatok, benne voltatok az
Å gondolatàban, nevetek ás minden. Ás Å elåre ismerás àltal,
elrendelt benneteket hogy làssàtok Ezt. Ás ti akik nem lettetek
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elrendelve, soha nem fogjàtok làtni Ezt. De, emlákezzetek, az
Çr Jázus Neváben, “Az ãra itt van!” Hinnátek Neki? Adjàtok
oda Neki áleteteket. Abba kell hagynom, kilenc ãra elmçlt.

Hajtsuk meg fejènket:
196 “Hallottam, Uram, Rãlad, most làtlak Táged!” Çr Jázus,
àldd meg ezeket az embereket amint vàrnak.
197 Most kárdezni foglak benneteket. Engedni fogom hogy a
Szent Szellem (bâzom hogy megteszi) kutassa ki elmáteket,
prãbàljon ki benneteket, prãbàlja ki lelketeket, ás làssa hogy
valãban hisztek-e. Ás ha ászreveszitek hogy van ott egy pici
kátely, akkor felemelnátek kezeiteket? Mondjàtok, “Çr Jázus,
hadd làssalak Táged. Hallottam Rãlad, de igazàn soha nem
làttalak Táged. Hadd làssalak meg Táged, hinni fogok.”
Rendben. Ragyogã.
198 Van itt valaki aki nem ismeri Åt mint Megvàltãjàt? Emeld
fel a kezed, mondd, “Ha^Án_án egy bænäs vagyok, de, ha
án^ha Te_ha Te megengednád hogy làssalak, Çr Jázus,
nyâlvànâtsd meg ezt az Igát amirål azok beszálnek. Tudom hogy
ez az ahogy Jãb làtott Táged. Tudom hogy ez az ahogy
Àbrahàm làtott Táged. Tudom hogy ez az ahogy az ässzes täbbi
làtott Táged, mert ez a Te megâgárt Igád igazolàsa volt. Án
hallottam mindenfále dolgot, ás trèkkäket, meg mindent, de
megártettem hogy van egy utolsã-napi Èzenet az orszàgban,
amelyrål egy Angyal szãlt a folyãnàl, 1933-ban. Hallottam a
gyãgyâtãszolgàlatok megjelenásárål, ás tudom hogy mikor ez
tärtánik, akkor nem maradhat ugyanabban a rági felekezeti
kerákvàgàsban.” Ez nem azárt volt kèldve, soha nem maradt
ott. [Ères hely a szalagon_Szerk.]^?^
199 Mi lett volna ha Mãzes jätt volna ás mondta volna,
“Ápâtsènk egy bàrkàt mint Noá tette, ás çsszunk ki
Egyiptombãl a folyãn.” Ã nem. Làtjàtok? Nem! Neki volt egy
Èzenete Istentål, Å volt a megnyâlvànulàs. Az a prãfáta
szânrelápáse, meg kellett volna hogy bizonyâtsa Izràelnek ápp
ott (nekik nem volt prãfátàjuk nágyszàz ávig, nem volt
prãfátàjuk, ás itt szânre láp egy prãfáta), tudniuk kellett volna
hogy valami tärtánni fog.
200 Izràelnek çjra nem volt prãfátàjuk ávszàzadokig, ás itt
Jázus lápett szânre. Ás az asszony a kçtnàl mondta, “Uram,
felismerem hogy Te egy prãfáta vagy. Most, nekènk nem volt
nágyszàz ávig.” Mert, az Çr tudta hogy mi volt az asszony
szâváben. Làtjàtok?
201 Most, nekènk meg volt âgárve egy gyèlekezeti kor
reformàtorokon àt, ás åk meg voltak. De Å megâgárte Malakiàs
4-ben, hogy az Çr megfogja tartani az Å mãdszerát az utolsã
napokban, ás mi fog tärtánni, “Hogy visszafordâtsa a
gyermekek szâvát az apostoli atyàk Hitáhez.” Ezzel a
szàndákkal! Ás a gyèlekezet çgy fel van bontva felekezetekre
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ás izmusokra, annyira darabokra van tärve hogy halott; egy
hordozã volt. Ás akkor Å megâgárte, a hetedik angyal
Èzenetánek ãràjàban, hogy a Hát Pecsát fel lesz fedve; ás Isten
titkai ki lesznek jelentve (Jelenásek 10) mikor a hetedik angyal
elkezdi kihârdetni Èzenetát, nem a gyãgyâtãszolgàlatot, hanem
az Èzenetet amely käveti a gyãgyâtãszolgàlatot.
202 Jázus egy “nagyszeræ alak” volt amâg gyãgyâtani tudta a
betegeket. De mikor azt mondta, “Án ás az Atyàm Egy
vagyunk,”
203 “Ah-hah! Az nem volt helyes!”
204 Jãb “nagy” volt, amâg valami tärtánt vele. Làtjàtok?
Mindig çgy volt.
205 Higgyetek! Elfogadnàtok Åt most? Emeljátek fel a
kezeteket, mondjàtok, “Hiszek Neki. Elakarom fogadni Åt.”
Isten àldjon. Isten àldjon. Nagyszeræ.

Most èljetek nagyon nyugodtan ás csak imàdkozzatok egy
pillanatra. [Branham Testvár szènetet tart_Szerk.]
206 Kedves Istenènk, ebben az ènnepályes pillanatban, egy
ilyen idå lesz az mikor egy napon valãban lesz egy mennydärgás,
ás az Istennek Fia le fog szàllni az egekbål egy kiàltàssal, az
Arkangyal hangjàval, ás az Isten trombitàjàval, a Krisztusban
meghaltak feltàmadnak. Ás mindegyikènk tudja, ás ma este
tudatàban van, Atyànk, hogy felelnènk kell minden megadott
szãárt, ás minden szãárt amit mondunk. Mág a gondolatokárt is
amely a szâvènkben van, azokárt is fogunk felelni. Imàdkozom
Hozzàd, Istenem, a Jázus Neváben, hogy tisztâtsd meg ennek a
nápnek a szâvát. Tisztâtsd meg az án szâvemet, tisztâtsd meg
ezeknek az embereknek a szâvát. Ás legyènk mi felkászèlve,
Urunk, ás a mi szellemi szemeink nyâljanak meg ma este hogy
Làssuk a Mindenhatã Isten Dicsåságát. Hallottunk Rãla, Ã
Atyànk, Istenènk, ás imàdkozunk hogy engedd meglàtnunk Åt.
Add meg, Atyànk. Add meg ezeket az àldàsokat, imàdkozom
Jázus Krisztus Neván keresztèl. Àmen.
207 Emlákezzetek: Szâvetekben, ahol èltäk, kászâtsetek kis
oltàrokat. Mondjàtok, “Çr Jázus, jäjj most a szâvembe. Adj
nekem valamit hogy^valamit amibe kapaszkodhatok. Hadd
árezzem az ihletást ami elmondja nekem hogy Te ‘jelen’ vagy.”
208 Nos, micsoda àllâtàs az emberek felá! Micsoda egy dolog
megtenni! Most án kárni fogom az Çr Istent, kárni^
209 Hànyan veszitek a szalagokat? Hallottàtok azt: Mennyi Az
Idå, Uraim? [MONDOTT IGE, 2-es Kätet, 11-es Szàm_Szerk.]
Megmutattuk ami azokban a kápes folyãiraatokban ás
egyebekben volt, egy ávvel mielått mág megtärtánt? A
tudomànyt zavarba hozta. Ott volt az Çr Jázus megkoronàzva
ás a fehár parãkàval amint a Bibliàban làtjàtok, a Jelenásek 1-
ben, ás a Dànielben, a Mennynek ás fäldnek Legfelsåbb
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Bâràjàt. Käzvetlen ott, mikor a tudomàny nem làthatja Azt. Ás
az obszervatãriumban, kint ott Arizona Egyetemán, ás lent
Mexikãn àt, kutatjàk, kutattàk az elmçlt kát ávben. Ás el lett
mondva nektek, hogy “meg fog tärtánni,” mág elåtte.
210 Ás mi van az alaszkai fäldrengássál? Figyeljátek
Hollywood-ot amint a tengerbe esik! Ah-hah, názzátek ás
làssàtok hogy nem-e. Å mág soha nem mondott nekem semmi
táveset, meg lesz. Làtjàtok? Ás csak figyeljetek ás làssàtok meg
hogy nem-e a tärtánelem zàrããràiban álènk. Senki nem tudja
hogy az Çr melyik ãràban jän. De egy dolgot tudok: Án hiszem,
a jelenlegi àllapotomban, ha az elmám rendbe van, ás ha nem
lettem volna Keresztány, akkor biztosan egy Biblia szerinti
Keresztány akarnák lenni, ás nem egy felekezeti. Ne abban bâzz
hogy kiàltoztàl. Hallottuk ezt ma reggel, ás bizonyâtottuk az
Isten Igáje àltal; az teljesen az Isten akaratàn kâvèl valã, ás
nem tesz semmit hanem halàlt okoz. Ne a szàrban legyetek,
hanem az Áletben. Làtjàtok? Legyen hitetek Istenben.
211 Hiszitek hogy az az Isten aki ezt az âgáretet tette, aki Maga
megjelent a Mãzes I. Känyváben, ás megjelent Àbrahàmnak ás
megetette azt a csodàt^Ugyanaz az Isten testtá lett, emberi
testtá, szæztål szèletett. Az ott persze egy teofània volt, de
azutàn mikor emberi testben eljätt ás ugyanaz az ember volt, ás
ugyanazt cselekedte,^Nem hiszitek hogyha Isten vehetett egy
szemályt (amit Å megâgárt hogy tesz, Malakiàs 4 szerint), egy
csatornàt akin keresztèl Å szãlni tudott, hogy Å meg fogja
tenni ugyanazt amit Å mondott hogy fog tenni ott? Hiszitek
azt? Án is hiszem, hogy Å meg fogja tenni.
212 Hiszitek hogy lehet olyan hitetek hogy megárintsátek az Å
käntäsát, az Å hitát hogy käntäsát megárintsátek? Hiszitek
most, jelenleg, hogy valami beszál a szâvetekhez ami mondja
nektek hogy van hitetek megárinteni käntäsát? Hiszitek hogy
megtehetnátek azt? Akkor nyçljatok fel ás árintsátek meg
hitetekkel, nem árzássel, csak teljesen tiszta, hamisâtatlan
hittel. Csak mondjàtok, “Uram, án hiszek. Hiszem teljes
szâvembål. Akarom hogy megárints engem, mert hallottam
hogy Te ezt tetted, most akarom làtni a sajàt szemeimmel.”
Làtjàtok?
213 Nos, án nem tudlak megárinteni, Istenre van szèkság az
árintáshez. Hiszitek hogy Å megteszi?
214 Hàtratekintek a balkezem felá. Çgy náz ki mintha
valamilyen csatorna lenne, ahogy mondtam, ás arra hçz. Mivel
án arra irànyâtottam, most csodàlatosan bejän. Egy hälgy èl ott
a fárjável. Nem idevalãsi. A Dallas-i, Taxas-bãl jätt. Å szenved,
a fárje is szenved. Az asszony egy komplikàciãtãl szenved, volt
egy mætátje. Ez âgy van. A fárje valmitål a hàtàval szenved,
hàtbetegság. Corbet çr ás Corbet asszony, Texas, Dallas-bãl.
Texas. Ha âgy van, emeljátek fel kezeiteket. Án idegen vagyok
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nektek. Igy van? A vilàgon semmi lehetåságem nincs hogy ezt
tudjam. Mi ez? “Hallottam Rãlad a fèleimmel, most làtlak
Táged.” Làtjàtok mire gondolok? Most kárdezzátek meg a pàrt.
Soha áletemben nem làttam åket. “Hallottam Rãlad a
fèlemmel, most làtlak Táged a szememmel.”
215 Ha hihetitek, akkor Isten megadhatja azt amire
szèkságetek van.
216 Az a fárfi ott èl, keze az àllàn, magasvárnyomàssal. Hiszed
hogy Isten meggyãgyât, uram? Igen? Aki ott èlsz, kezedet âgy
tartva, hiszed hogy Isten meggyãgyât táged a
magasvárnyomàsbãl? Emeld fel a kezedet, ha hiszed Azt.
Rendben, Å megteszi ezt. Soha áletemben nem làttam azt az
embert, semmit nem tudok rãla. De ti hallottàtok hogy Jázus
mondta, itt a Bibliàban, hogy Å tenni fogja ezeket a dolgokat, ás
most làtjàtok ezt! Làtjàtok mire gondolok? “Ha hiheted, minden
lehetságes.” Csak azoknak akik hiszik! De valãdi, igazi hitre
van szèkság. De ha hiheted Ezt, akkor Isten megfogja adni.
217 Ott èl egy hälgy hàtul, ràmnáz, golyva van a torkàban.
218 Egy hälgy èl mellette, mellette èl, aki árteni fogja, annak a
hälgynek szintán magasvárnyomàsa van. Ez âgy van.
219 A mellette èlå hälgy, neki szintán van egy_egy betegságe.
Ás å nem idevalãsi, Arkansas-bãl jätt. Elmulasztjàk. Phillips
kisasszony higgy az Çr Jázus Krisztusban ás gyãgyulj meg!
Hiszel Neki? Teljes szâvedbål? Elfogadod Ezt? Ez^Akkor tied
lehet.

Most azt mondjàtok, “Ez titokzatos.” Nem! Nem!
220 Jázus mondta, “A te neved Simon, Jãnànak vagy a fia.” Igy
van az?
221 “Hallottam Rãlad a fèleimmel, most làtlak Táged a
szememmel.” Most nem làtjàtok mi tärtánt? Valaki csak ott
èlve, figyelve, hittel, bâzva, ás hirtelen megtärtánik. Làtjàtok?
222 Jobban árzed magad, fiam, ma este, mint tegnap este
árezted? Leèlve? Minden rendben van most, jãl leszel (ah-ha).
Tegnap este itt èlt, fejável däfkädve meg minden màs; most
este çgy náz ki mint egy çriember. Làtjàtok? Egy kicsit ässze
volt zavarodva dolgok felål, de most minden letisztult.
Làtjàtok? Minden rendben lesz. Làtjàtok? “Ás azon a napon az
embernek Fia ki lesz jelentve, làtjàtok, ápp mielått Sodoma
elág.”
223 “Hallottam Rãlad a fèlemmel, most làtlak Táged a
szememmel. Hallottam Jázus Krisztust mondani hogy Å azt
megâgárte, most pedig làtom álni azt az âgáretet.” Làtjàtok?
“Hallottam Rãlad a fèlemmel, most pedig làtom Åt a
szememmel.” Hànyan hiszitek hogy Az Å? (Ã Istenem!)
224 Most, mialatt itt vagyunk,^kásåre jàr. Holnap este lesz
egy nagy gyãgyâtãszolgàlatunk. Vàrjuk hogy Moore Testvár
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meg án itt àlljunk, ás imàdkozzunk minden szemályárt aki àt
akar jänni a soron. De azt gondolom ma este mialatt beszáltem,
hogy csak fogok csinàlni egy oltàrhoz hâvàst. De azutàn
gondoltam, “nem,” Az azt mondta ott, “hallottam Rãlad a
fèlemmel, most làtni akarlak Táged a szememmel.” Most Å itt
van. Hiszitek azt?
225 Most tegyèk kezeinket egymàsra. Nos, emlákezzetek,
ugyanaz Aki megâgárte hogy ezt tenni fogja, mondta, “Ezek a
jelek fogjàk kävetni azokat akik hisznek.” Mondta Å Ezt?
Hâvåk vagytok? mondjàtok, “Àmen.” Hàt, akkor, ugyanaz az
Isten, aki ezt az âgáretet tette amint ti làtjàtok Åt most
cselekedni,^Kárdezzátek meg bàrmelyik embert, án soha
nem làttam åket, semmit nem tudok rãluk. Most sem ismernám
meg åket, làtjàtok, ez lehetetlen nekem. De annak az Iràsnak
be kellett teljesednie! Nos, ha ez beteljesedett, akkor mutatja
hogy mi a kásåi idåkben álènk, tudni fogjuk hogy az embernek
Fia kászen àll^hogy eljäjjän, mert Å kijelenti Änmagàt
emberi testben. Igy van ez?
226 Akkor mi tudjuk hogy ez igaz, ás ti mondjàtok hogy
Åbenne hâvåk vagytok, ás kezeitek egymàsra vannak táve. Ás
ha kezeitek egymàsra vannak táve, ugyanaz az Isten Fia aki itt
van hogy szemeitek szàmàra valãra vàltsa ezt, ugyanaz a Fiç
itt van hogy mondja, “Meg fognak gyãgyulni!” Ugynaz az Isten
Fia! “Hallottam hogy Å mondta, ‘Ha a hâvåk ràjuk teszik
kezeiket, åk meggyãgyulnak.’ Hallottam a fèleimmel, most
hadd làssam a szemeimmel. Å ezt megâgárte.”

Most mikäzben án imàdkozom, ti is imàdkozzatok:
227 Çr Jázus, a Menny Çr Istenánek Neváben, hulljon a Te
Szellemed bele ezeknek az embereknek szâvábe; Isten igazi
hite, amely ezt az âgáretet szàmukra megeråsâti, ás gyãgyâtsa
meg a Menny Istene mindegyikèket, amint åk
engedelmeskednek a Te parancsolataidnak, kezeiket egymàsra
táve. Hadd legyen âgy, Urunk. A Jázus Krisztus Neváben, add
meg hogy çgy legyen, a Te dicsåságedárt.
228 Most, hiszitek hogy megkaptàtok amit kártetek? Mondja
ezt valami a szâvetekben? Árzitek azt a kis szemcseihletást ami
mondja, “Hàt, váge! Meglett!”?
229 Az Isten parancsolata mondta hogy hallottuk a fèlènkkel,
most làthatjuk a szemeinkkel. Jãb mondta, “Hallottam Rãlad a
fèlem hallàsàval, de most làtlak Táged a szemeimmel.”
230 Nos, ti hallottàtok az Ige àltal, az Ige meghallàsa àltal, “A
hit hallàs àltal jän, az Ige hallàsa àltal.” Most làtjàtok Ezt
cselekedni, a szemeitekkel! Nos, ugyanaz az Isten aki ezt
mondta, mikor ezeknek a dolgoknak be kellett teljesednièk,
hogy “az Ebben hâvåk betegekre teszik kezeiket ás åk
meggyãgyulnak.” Most belehullott szâvetekbe hogy
“meggyãgyultatok”? Emeljátek fel kezeiteket ha igen. Àmen!
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Ez valãdi apostoli gyãgyulàs. Komolyan gondoljàtok? Hiszitek
Ezt teljes szâvetekkel? Hallelujah! Az minden amire
szèkságènk van.

Akkor, àlljunk fel làbainkra ás adjunk Neki dicsáretet:
231 Käszänjèk Neked, Çr Jázus. Àldott legyen az Çr Neve.

Dicsárem Åt! Dicsárem Åt!
Dicsárem a bænäsäkárt megäletett Bàrànyt;
Adjatok Neki dicsåságet, mind ti nápek,
Mert Váre elmosott minden foltot.

232 Most, szeretitek Åt? Most adjunk mindnyàjan Neki
dicsåságet, mindnyàjan ti emberek. Nos, figyeljetek, ha az ki lett
jelentve nektek Isten àltal, abban a csatornàban amelyikben
èdvässágetek lett, ugyanabban a csatornàban amelyben mondta
nektek “meglettál mentve,” ugyanazon a csatornàn haladt àt
Isten, mint ahogy Å Jãbon àt ás a prãfátàkon àt tette, Å àthaladt
rajtad, azon a csatornàn àt mint egy Keresztányen, az Å Isteni
kijelentáse àltal, hogy “meggyãgyultàl,” akkor semmi nem fogja
megakadàlyozni hogy megtärtánjen.

Igy mi dicsåságet adunk Neki, mind ti nápek,
Mert Váre elmosott minden^(minden

kátelyt, elmosott minden kátelyt).
Dicsárem Åt! Dicsárem Åt!
Dicsárjátek a bænäsäkárt megäletett Bàrànyt;
Adjatok Neki dicsåságet, mind ti nápek,
Mert  Váre elmosott minden foltot.

233 Ã, nem szeretitek Åt? Ah, milyen csodàlatos. “Hallottam
Rãlad, Uram, a fèlemmel, ás a hit hallàs àltal jän; de most
làtlak Táged, Istent, amint ismerteti Magàt nápe käzätt amint
Àbrahàmnak tette, az Å âgárete àltal itt, hogy az embernek Fia
ki fogja Magàt jelenteni azokban a napokban mikor a vilàg
Sodoma àllapotàba kerèl.”
234 Ás ott hàrom hârnäk jelent meg, jätt le a Mennybål.
235 Ás ott volt lent Sodomàban egy felekezeti csoport, ás egy
Billy Graham ás egy Oral Robets lement oda. Ás emlákezzetek,
amint mondtam nektek, sehol a gyèlekezet tärtánetáben nem
lett egyetemesen egy hârnäk a gyèlekezethez kèldve,
mostanàig, akinek a neve Àbrahàmhoz hasonlãan vágzådätt, h-
a-m. G-r-a-h-a-m, hat betæ, a vilàghoz, ember szàma.
236 De Àbrahàmnak hát betæ volt a neváben, Isten teljes ás
täkáletes szàma. Làtjàtok?
237 Ás figyeljátek mit tettek a hârnäkäk akik oda kimentek:
prádikàltàk az Igát, hâvtàk åket ki, mondtàk nekik hogy
tárjenek meg.
238 De az Egy aki visszamaradt Àbrahàmmal, làtjàtok, csodàt
tett mikor megmondta Àbrahàmnak amit Sàra tett ás gondolt a
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sàtorban Å mägätte. Ás Jázus, aki Az volt ebben a szemályben,
mondta, “Mikor a vilàg a Sodoma àllapotàba kerèl, mint akkor
volt, az embernek Fia çjra ki lesz jelentve.” Ás az ässzes täbbi
Iràs is megeråsâti ezt. A^ “Kezdetben volt az” [gyèlekezet
mondja, “Ige!”_Szerk.] “Ás az Ige volt” [Gyèlekezet mondja,
“Istennel!”_Szerk.] “Ás az Ige” [Gyèlekezet mondja, “Isten
volt”_Szerk.] “Ás az Ige testtá lett ás käzättènk lakozott.” Igy
van ez? Most làtjuk ugyanazt a megâgárt Igát, Lukàcstãl,
Malakiàstãl, mind a täbbi âgáretek a màrãl, testtá lettek,
käzättènk lakozik, amit hallottunk a fèleinkkel; most làtjuk Åt
(szemeinkkel) ártelmezve Sajàt Igáját, nekènk nincs
szèkságènk ember ártelmezásáre. Ã, Álå Isten gyèlekezete! itt
ás a telefonokon! ábredj gyorsan, mielått tçl káså! Isten àldjon.

Szeretem Åt, szeretem Åt
Mert Å elåbb szeretett engem,
Ás megvàsàrolta èdvässágemet
A Kàlvària fàn.

239 Gondolhattàtok, gyèlekezet, hogy sajàt szemeitekkel
làtjàtok^az Isten Álå Igáját szemmellàthatãvà táve (az ãra
âgárete, az utolsã napokban), náztek sajàt szemeitekkel az Álå
Igáre amint termászetes formàban van ártelmezve. Isten
käzättènk! “Làtom Åt sajàt szememmel, Azt^Hallottam
hogy Å meg fogja tenni.” Az ässzes rági bälcs ezt a napot vàrta,
most làtjuk Ezt szemmellàthatãvà táve sajàt szemènkkel. Hàny
äreg kiàltozã Metodista, Baptista, ás valãdi, igaz pènkäsdi a
koràban sãvàrgott, hogy làssa megtärtánni! Sokan käzèlèk
tudtàk hogy meg fog tärtánni. De ma este itt àllunk egyètt ás
làtjuk megtärtánni! Ãh! Nem szeretitek Åt?
240 Nos, Jázus mondta, “Errål tudja meg mindenki hogy
tanâtvànyaim vagytok, ha szeretitek egymàst.” Tehàt ahogy
szeretjèk Åt, ràzzuk meg egymàs kezát ás ánekeljèk Dicsárem
Åt! Dicsárem Åt! Rendben:

Dicsárem Åt! Dicsárem Åt!
Ã, dicsárjátek a bænäsäkárt megäletett

Bàrànyt;
Adjatok Neki dicsåságet, mind^(Hogy vagy?)

^nápek
Mert Váre elmosott minden foltot.

241 Mit mondott Belsazàr kiràlynåje kiràlya elått akkor este?
“Van egy ember az orszàgban aki a kátelyek eloszlatãja.” Ás a
Szent Szellem, ma este, a kátelyek eloszlatãja! Hiszitek azt?
[Branham Testvár beszál valakivel_Szerk.] A kátelyek
eloszlatãja. Nos, Krisztus Váre elvesz minden foltot, a kátely
foltjàt. Nincs a vilàgon nagyobb bæn mint a hitetlenság. “Mert
aki nem hisz, immàr elkàrhozott!” Igy van ez? “Aki nem hisz,
immàr elkàrhozott.” Csak egy bæn van, ás az a hitetlenság.
Dohànyzàs nem bæn, kàromkodàs nem bæn, hàzassàgtärás nem
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bæn, hazugsàg nem bæn; azok nem bænäk, azok a hitetlenság
eredmányei. Hitetlenság! Azárt teszed azokat mert nem hiszel.
Ha hiszed Azt, akkor nem teszed.

242 Ãh! Ãh! Mi^Csodàlatos. Ás a Bàràny Váre elmosott
minden kátelyt. Hisszèk az Å Igáját nyomatákosan. Hisszèk
hogy az Ige testtá lett. Ás hisszèk azt hogy az Ige az Å
Jelenlátánek igazolàsa àltal VÀLT testtá most hogy megeråsâtse
az Å Igáját. Hiszitek Ezt? Isten àldjon benneteket.

243 Remáljèk hogy reggel talàlkozunk veletek itt, egy
nagyszeræ idåre az Çrban. Hajtsàtok meg most a fejeteket, ás
àtadom a szolgàlatot Lindsay Testvárnek. `
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