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Hogyan Jött Az Angyal Hozzám
És Az ‡ Megbízása

` Ás a testvárek valãszânæleg^Ás làtok náhàny
magnetofont itt lent, ás åk ezt persze felveszik.

Valahànyszor tudni akarjàtok hogy a Szent Szellem áppen mit
mondott nektek, akkor keressátek fel itt a testváreket, akiknek
ezek a magnãik vannak, åk azt egyenesen visszajàtszhassàk,
âgy pontosan megkaphatjàtok az ègyeteket. Ás figyeljátek ás
názzátek, hogy ha az hem pontosan çgy tärtánik, ahogy Az
mondta, làtjàtok. Amikor halljàtok kisuttogni, hogy “IGY
SZÃL AZ ÇR, ‘Egy bizonyos dolog, vagy ez ilyen mãdon,’”
akkor egyszeræen vizsgàljàtok meg ás názzátek meg, hogy az
helyes, vagy nem. Làtjàtok? Ez mindig çgy van.

Most, csupàn egy kis hàttár árdekáben^Ás án ma este
valahogy egyszeræen boldog vagyok, hogy csupàn egy kevesen
vagyunk itt. Mi csak itthoni náp vagyunk, ugye? Mi nem, senki
nem idegen käzèlènk. Mi nem^Án egyszeræen hasznàlhatom
a Kentucky nyelvtanomat, ás most egászen otthon árezhetem
magam, mert mi_mi csak^Ás án most nem uszâtok
Kentuckyra, ha valaki itt van Kentucky-bãl. Van itt valaki
Kentucky-bãl? Emeljátek fel a kezeteket. Hahat! Egász otthon
kellene árezni magamat, igaz? Ez nagyon ragyogã.

Az án anyàm vendág otthont vezetett. Ás án egy napon
lementem oda, hogy megtudjam^Egy nagy csoport ember
vendágeskedett ott, ás a nagy, hosszç asztal beàllâtva. Ás azt
mondtam, “Hànyan vagytok itt Kentucky-bãl, àlljatok fel.”
Mindenki felàllt. Ás án aznap este felmentem a gyèlekezetbe,
az án gyèlekezetembe, ás azt mondtam, “Hànyan vannak itt
Kentucky-bãl?” Mindenki felàllt. Igy azt mondtam, “Hàt, ez
nagyon jã.” A misszionàriusok jã munkàt vágeztek, âgy mi
annyira hàlàsak vagyunk azárt.

Most, a Rãmaiak Känyváben, a ll.rászben ás a 28.versáben.
Hallgassàtok most figyelmesen a Szentâràs felolvasàsàt.

Ami az evangáliumot illeti åk ellenságesek ti ártetek;
de a vàlasztàsra názve szerelmetesek az^az atyàkárt.

Mert megbànhatatlanok az Istennek ajàndákai ás az
Å elhâvàsa.
Imàdkozzunk. Urunk, segâts nekènk ma este most, amint

ehhez tisztelettel käzelâtènk, teljes szâvènkkel, åszinteságben,
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csak a Te dicsåságedárt vannak mondva ezek a dolgok. Ás
segâts nekem Uram, ás csak azokat a dolgokat helyezd az
elmámbe, amelyeket mondani kell ás amennyit mondani kell.
Àllâts meg engem, amikor az a Te idåd. Kárem, hogy minden
szâv ebben a hallgatãsàgban a betegeknek ás a ràszorultaknak
javàra fogadja ezeket a dolgokat. Mert án ezt Jázus Krisztus
Neváben kárem. Àmen.

Most, án ezt a támàt egyszeræen addig akarom
megkäzelâteni, amâg mi kevesen vagyunk. Ás_ás án
megprãbàllak benneteket nem tçl sokàig visszatartani,
kiteszem ide az ãràmat, ás mindent megprãbàlok most azárt,
hogy a megfelelå idåben kiengedjelek benneteket, hogy holnap
este vissza tudjatok jänni. Most legyetek imàban. Nem hiszem,
hogy a fiam egyàltalàn adott ki jegyeket. Nem is kárdeztem
meg åt, hogy vajon å^Ás ha nem adtak, vagy adtak, vagy
nem, az nem szàmât. Nekènk çgy is vannak itt jegyeink, ha
náhànyat hâvnunk kell. Tehàt, ha nem, nos, mi egyszeræen
meglàtjuk hogy mit mond a Szent Szellem.

Most, ha figyelmesen hallgattok^Most, akkor esetleg^
mivel hogy án^csak kevesen vagyunk itt, ez egy megfelelå
idå arra, hogy ezt mondjuk, mert ez_ez az án szemályes
lányemmel kapcsolatos. Ás ez az oka, hogy án ezt az Iràshelyet
olvastam ma este, hogy ti làthassàtok hogy az ajàndákok ás az
elhâvàsok nem olyan valamik, melyeket bàrki kiárdemelhetne.

Pàl beszál itt, ezt mondva, “A Zsidãk, az Evangálium
Fányáben, meg lettek vakâtva ás eltàvolodtak Istentål, ás ez mi
ártènk volt.” De az ezt megelåzå vers azt mondja, “Az egász
Izràel meg lesz mentve.” Az egász Izràel meg lesz mentve. A
kivàlasztàst illetåen Isten az Atya szerette åket, ás elvakâtotta
åket, hogy nekènk Pogànyoknak legyen most egy bænbànati
helyènk, hogy Àbrahàmon, az å Magjàn keresztèl meg tudja
àldani az egász vilàgot az Å Igájánek megfelelåen. Làtjàtok,
hogy Isten mennyire szuverán? Az Å Igájánek egyszeræen annak
kell lennie. Å egyszeræen nem lehet màs. Ás most mi, a^Isten
kivàlasztott bennènket; Å kivàlasztotta a Zsidãkat; ás Å^

Mindezek a dolgok Isten elåre ismeretei. Amikor Å azokrãl
beszált, amelyek lesznek, akkor Å azokat elåre tudta. Most Isten,
annak árdekáben hogy Isten legyen, Neki a kezdetben ismernie
kellett a váget, vagy màskápp Å nem volt vágtelen Isten. Isten
nem akarja, hogy bàrki is elvesszen. Biztos hogy nem! Å nem
akarja, hogy bàrki elvesszen. De a napok, a_a vilàg kezdetánek
kezdetekor Isten pontosan tudta, hogy ki fog èdväzèlni ás ki
nem fog èdväzèlni. Å nem akarta, hogy az emberek elvesszenek,
“Az nem az Å akarata, hogy valaki is elvesszen, hanem az az Å
akarata, hogy mindenkit megmentsen,” de Å tudta a kezdettål,
hogy ki fog, ás ki nem fog. Ez az oka, hogy elåre mondhatta, “Ez
a dolog fog tärtánni. Az a dolog fog tärtánni,” vagy, “Ez az lesz.
Ez a szemály çgy lesz.” Làtjàtok?



HOGYAN JÄTT AZ ANGYAL HOZZÀM ÁS AZ Å MEGBÂZÀSA 51

Å elåre tudhatta azt, mert Å vágtelen. Ha tudjàtok, hogy
mit jelent az, ez egyszeræen “nincs semmi, amit Å ne tudna.”
Làtjàtok, Å tudja. Nos, nincs ott semmi az idå elåttål, ás
amiutàn nincs màr täbbá idå, làtjàtok, Å mindenrål tud.
Minden az Å elmájáben van. Ás azutàn amint azt Pàl mondta a
Rãmaiakhoz ârt leveláben, a 8. ás 9. rászáben, “Akkor miárt
talàl Å mág hibàt?” Tehàt mi làtjuk ezt, de Isten^

Mint prádikàlni az Evangáliumot. Valaki mondta,
“Branham Testvár, te hiszed Ezt?”

Án mondtam, “Figyelj.”
Å mondta, “Neked Kàlvinistànak kell lenned.”
Mondtam, “Án Kàlvinista vagyok mindaddig, amâg a

Kàlvinista a Bibliàban van.”
Nos, van egy àg a Fàn, ez Kàlvinizmus, de mág täbb àg is

van a Fàn. Egy fànak täbb mint egy àga van. Å egyszeræen
kiszaladt tovàbb oda az Äräk Biztonsàgba, ás egy idå utàn ti
belementek az Egyetemesságbe ás leestek ott kint valahol, ás
annak nincs váge. De amikor vágeztek a Kàlvinizmussal, akkor
visszajättäk ás elkezditek az Àrminizmuson. Làtjàtok, ott van
egy màsik àg a Fàn, ás egy màsik àg a Fàn, csak folytatãdik. Az
egász dolog egyètt alkotja a Fàt. Tehàt án hiszek a_a^a
Kàlvinizmusba mindaddig, amâg az a Szentâràsban marad.

Ás hiszem, hogy Isten tudta a vilàg megalapâtàsa
elått, kivàlasztotta az Å Gyèlekezetát Krisztusban, ás megälte
Krisztust a vilàg megalapâtàsa elått. A Szentâràs mondja azt, “Å
volt az Isten Bàrànya megäletve a vilàg megalapâtàsàtãl.”
Làtjàtok? Ás Jázus azt mondta, hogy Å ismert bennènket a vilàg
megalapâtàsa elått, Pàl mondta ezt, “Å_Å ismert bennènket ás
eleve elrendelt bennènket a gyermekek äräkbefogadàsàra Jázus
Krisztus àltal, mielått mág a vilàg meg lett formàlva. Ez Isten.
Ez a mi Atyànk. Làtjàtok?

Tehàt ne aggãdjatok, a kerekek egyszeræen helyesen
forognak, minden áppen idåben jän el. Az egyetlen dolog, hogy,
beàlljàl a forgàsba. Ás ez a_ez ebben a jã rász, akkor te tudod,
hogy mikánt mækådjál, amikor te bekerèlsz a forgàsba.

Nos, figyeljátek meg most, “Az ajàndákok ás elhâvàsok
megbànhatatlanok,” ez az egyedèli mãdja annak, hogy án_án
a Szentâràs szerint el tudnàm helyezni az Çrban valã
elhâvàsomat. Ás bâzom benne, hogy án maeste baràtokkal
vagyok, akik biztosan meg fogjàk ezt árteni ás nem gondoljàk,
hogy ez szemályes, hanem hogy legyen nektek egy megártásetek
ás egyszeræen tudjàtok, hogy mi a_mit mondott az Çr, hogy Å
tenni fog, ás talàltok valamit, ami mozog, ás azutàn abban
kävessátek.

Nos, a kezdetben az elså dolog amelyre án emlákezni
tudok, az egy làtomàs. Az elså dolog, amelyet fel tudok idázni
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az emlákezetemben, az egy làtomàs amelyet az Çr adott nekem.
Ás az sok sok ávvel ezelått volt, án egy kicsi pici fiç voltam. Ás
nekem egy kå volt a kezemben.

Most, bocsànatot kárek, án emlákszem amikor egy hosszç
ruhàt viseltem. Nem tudom hogy vajon ti (bàrki käzèletek) elág
idås-e ahhoz, hogy emlákezzen arra, amikor a kisfiçk hosszç
ruhàt viseltek. Hànyan emlákeztek itt arra, amikor a gyerekek
hosszç, igen, hosszç ruhàt hordtak? Hàt, án emlákszem, hogy
az án kis äreg kunyhãmban ahol mi laktunk, án a padlãn
csçsztam-màsztam. Ás valaki, nem tudom ki, bejätt. Ás Mama
kászâtett egy kicsi_kis kák szalagot a ruhàmra. Ás án mág alig
tudtam jàrni. De án akkor csçsztam-màsztam, ás beledugtam
az ujjamat a làbukon lávå hãba, ás ettem a havat az å làbàrãl,
amint ott àllt a tæzhely mellett, hogy melegedjen. Emlákszem
ahogy az ádesanyàm felràngatott engem amiatt.

Ás azutàn a kävetkezå dolog amire emlákszem, annak
kärèlbelèl kát ávvel kásåbb kellett lennie, volt nekem egy kis
kävem. Ás akkor án çgy hàrom áves lehettem, ás a kistestvárem
akkor kärèlbelèl çgy nem egászen kát áves lehetett. Ás âgy mi
kint voltunk az udvar hàtuljàban, ahol csupàn egy rági faudvar
volt, ahovà åk oda szoktàk vinni a fàt ás felvàgtàk azt. Hànyan
emlákeztek azokra a napokra, amikor oda szoktàtok hçzni a
fàt a hàtsã udvarra ás feldaraboltàtok? Miárt viselek án
egyàltalàn maeste nyakkendåt? Án_án egászen otthon vagyok.

Aztàn amikor åk^ott kint a rági faudvaron volt egy kis
ár, amely oda lefutott, a forràstãl jätt. Volt ott egy rági
täkmerâtå a forràsnàl, ahovà mi vizet merâteni jàrtunk ás
beletältättèk az äreg vädärbe, äreg cádrus vädärbe, ás
lehoztuk.

Emlákszem az utolsã alkalomra, amikor làttam az án kis,
äreg nagymamàmat, mielått meghalt, å szàztâz áves volt. Ás
amikor meghalt, felemeltem åt a karomba ás âgy tartottam åt
ápp mielått meghalt. Å àtkarolt engem, ás azt mondta, “Isten
àldja meg a lelkedet, ádes, most ás mindäräkká,” amikor
meghalt.

Ás án nem hiszem, hogy annak az asszonynak valaha is volt
egy_egy pàr sajàt cipåje az å áletáben. Ás emlákszem, amint
figyeltem åt, ás mág amikor án egy fiatalember voltam,
lejàrtam oda ás meglàtogattam åket, å minden reggel felkelt,
mezâtlàb, ás a hãban odament a forràshoz, vett egy vädär vizet
ás visszajätt, az å làbai benne abban. Tehàt az nem àrt neked, å
szàztâz ávet ált. Tehàt (igen, uram) å nagyon, nagyon áleterås
volt.

Tehàt aztàn emlákszem, hogy å beszálni akart nekem az án
apàm szines jàtákgolyãirãl, amelyekkel å jàtszott amikor fiç
volt. “Ás a szegány äregasszony,” gondoltam, “hogyan fog å
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felmàszni a padlàsra?” Egy kicsi, äreg kátszobàs viskã, ás volt
annak ott fent egy padlàsa. Ás åk kivàgtak kát fiatal fàt, ás
kászâtettek egy látràt, hogy felmenjenek. Hàt, án azt
mondtam^

Hàt most, å azt mondta, “Nos, a vacsora utàn meg fogom
neked mondani, megmutatom neked az_az ádesapàd
jàtákgolyãit.”

Ás án azt mondtam, “Rendben van.”
Tehàt å meg akarta nekem mutatni azokat, egy fent lávå

làdàban, ahovà å a dolgait eltette, ahogy azt az idås emberek
teszik. Ás án azt gondoltam, “Hogyan a csodàban fog a szegány
äreg lálek felmenni azon a látràn?” Tehàt án àtmentem oda ás
azt mondtam, “Nagymama,” mondtam, “most vàrjàl ádes, án
felmegyek oda ás segâtek neked.”

Å azt mondta, “Àllj fálre.” Ment felfelá a látràn, mint egy
mãkus. Azt mondta, “Nos, gyere!”

Ás án azt mondtam, “Rendben van Nagymama.”
Azt gondoltam, “Ãh, nekem, bàrcsak ilyen lehetnák án is,

ilyen sok eråvel bennem mág szàztâz áves koromban is!”
Nos, azutàn emlákszem, amint annàl a kis rági forràsnàl

voltam, ás volt egy kävem ás ledobtam azt âgy a sàrba,
megprãbàlva megmutatni a kisäcsámnek, hogy milyen erås
vagyok. Ás ott volt egy madàr a fàn èlve, ás å csak csiripelt
teljes erejábål, egy kicsiny äreg väräsbegy vagy valami. Ás, a
kis väräsbegy, án azt gondoltam, hogy å beszált hozzàm. Ás
megfordultam ás odafigyeltem, ás a madàr elrepèlt, ás egy
Hang azt mondta, “Áletednek egy nagy rászát egy New Albany
nevezetæ vàros käzeláben fogod eltälteni.”

Az hàrom márfäldre van attãl, ahol án felnåttem.
Kärèlbelèl egy ávvel kásåbb odamentènk arra a helyre, ás
semmi elkápzelásènk nem volt, hogy valaha is odamegyènk^
New Albany-ba. Vágig az álet soràn, ahogy azok a dolgok^

Most figyeljetek, az án nápem nem volt vallàsos. Apàm ás
anyàm nem jàrtak gyèlekezetbe. Azelått åk Katolikusok
voltak.

A kis unokaäcsám itt èl valahol maeste, azt hiszem, de nem
tudom. Å katona. Imàdkozom árte. Å maga Katolikus, mág
mindig Katolikus. Ás tegnap este amikor itt volt, ás làtta
Istennek azokat a dolgait, å ápp itt àllt az emelványen. Azt
mondta ott àllva, ás azt mondta, “Bill nagybàcsi?” Hosszç ideig
a tengeren tçlon volt, ezt mondta, “Amikor án ezt làttam^”
Mondta, “Ez_ez nem tärtánik a Katolikus egyhàznàl.” Azt
mondta, “Ez^án_án azt hiszem, Bill nagybàcsi, hogy neked
igazad van,” mondta.

Ás âgy án azt mondtam, “Ádes, nem nekem van igazam,
hanem Å az, akinek igaza van. Làtod, Å az, akinek igaza van.”
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Ás âgy å azt mondta, hogy^án mondtam, “Most án nem kárek
tåled semmit hogy tegyál Melvin, hanem csupàn szolgàlj az Çr
Jázus Krisztusnak teljes szâvedbål. Menjál bàrhovà, ahovà csak
akarsz. De legyál bizonyos a szâvedben, hogy Jázus Krisztus
çjra szèletett, làtod, a szâvedben. Azutàn menjál bàrmelyik
gyèlekezethez, ahovà csak akarsz ezutàn.”

Nos, de a nápem án elåttem Katolikus volt. Apàm Ir ás az
anyàm is Ir volt. Az egyetlen tärás, amely az Ir várben van,
hogy a nagymamàm egy Cherokee Indiàn volt. Az anyàm
kärèlbelèl egy fálvár. Ás âgy azutàn án^nekem, ez az án^a
mi leszàrmazàsunk, miutàn hàrom elmosãdott. De ez az
egyedèli tärás a szigorç Ir szàrmazàsban, Harvey ás Branham
volt a náv. Ás azutàn visszafelá Lyons volt, amely mág Ir. Ás
azutàn åk mindannyian Katolikusok voltak. De án magam,
nekènk nem volt egyàltalàn semmilyen vallàsi oktatàsunk,
vagy tanâtàsunk, mint gyerekeknek.

De azok az ajàndákok, a làtomàsok, án màr akkor làttam
làtomàsokat ápp çgy, ahogyan most, ez âgy van, mert az
ajàndákok ás elhâvàsok megbànàs nálkèl valãk. Ezek az Isten
elåre ismeretei, Isten tesz valamit. Vágig az áletemen àt fáltem
bàrmit is mondani rãla.

Olvastàtok a tärtánetemet a Jázus Krisztus Ugyanaz
Tegnap, Ma, Ás Mindäräkká nevezetæ kis känyvben. Azt
hiszem, hogy ez benne van a känyvek valamelyikáben, a
täbbiekben. Igy van ez, Gene? Benne van ez a szabàlyszeræ_
szabàlyszeræ känyvben, abban_abban a känyvben, ami
nekènk most megvan? Ez az Álettärtánet? Azt hiszem, hogy az.
Azutàn minekènk volt^ Hàt nem borzasztã? A sajàt
känyveim, ás án magam mág nem olvastam azokat. De valaki
màs ârja åket, âgy azutàn az egyszeræen olyan valami, amit åk
az ässzejävetelekbål vesznek. Án àtmentem azokon, âgy án
mindig valami màst vàrok, hogy tärtánjen. Igy aztàn, azok
ragyogãak, rászeket olvastam belålèk most, itt ás ott, csupàn
ahogy alkalmam van.

Ás most, akàrhogyan is, mint egy_mint egy kisfiç, ti
ismeritek a làtomàst, ahogy az beszált hozzàm, án kärèlbelèl
hát áves voltam, ás azt mondta, “Ne igyàl, vagy ne
dohànyozzàl, vagy ne szennyezd be a testedet semmilyen
mãdon, mert lesz egy munka a szàmodra, amikor idåsebb
leszel.” Ás ti hallotatok errål a känyvben. Nos, ez âgy van.
Egász vágig ez àllandãan tärtánt.

Amikor egy lelkásszá lettem, hàt, akkor az_akkor el
kezdett az valãban tärtánni àllandãan.

Ás án egy ájjel làttam a mi Çr Jázusunkat. Án hiszem, hogy
ezt, a Szent Szellem engedályável mondom. Az Çr Angyala aki
jän az nem az Çr Jázus. Az nem çgy náz ki mint Å ugyanabban
a làtomàsban. Mert abban a làtomàsban, amelyben án az Çr
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Jázust làttam, Å egy kis Ember volt. Å nem^Án kint voltam a
mezån, az apàmárt imàdkozva. Ás vissza bejättem ás àgyba
bçjtam, ás aznap ájszaka årà tekintettem, ás án_án azt
mondtam, “Ãh Istenem, mentsd meg åt!”

Az ádesanyàm màr meg volt mentve ás án kereszteltem meg
åt. Aztàn azt gondoltam, “Oh, az apàm annyira iszik.” Ás án
azt gondoltam, “Bàrcsak elárhetnám vele, hogy elfogadja az Çr
Jázust!” Kimentem, lefekèdtem egy kis rági szalmazsàkra kint
az elså szobàban, az ajtã käzeláben.

Ás Valami azt mondta nekem, “Kelj fel.” Ás án felkeltem,
elindultam ás hàtra mentem a mägottem levå mezåre, egy rági
zsàlya-rekettyás mezåre.

Ás ott àllt, nem täbb mint hàrom máterre tålem, ott àllt egy
Ember; fehár ruhàzatban, egy kis tàrs; az Å karjai ilyen mãdon
ässze voltak fonva; olyan rävid formàjç szakàllal; a haja leárt
az Å vàllàig; ás Å tålem oldal irànyba názett, ilyen mãdon; egy
bákás kinázetæ alak. De án nem tudtam azt megárteni, ahogy
az Å làbai, az egyik ápp a màsik mägätt volt. Ás a szál fçjt, az
Å käntäse mozgott, a zsàlya is mozgott.

Azt gondoltam, “Nos, vàrj egy percet.” Megcsâptem
magam. Azt mondtam, “Nos, án nem alszom.” Ás án lenyçltam,
kihçztam a zsàlyàbãl egy kis darabot, tudjàtok, volt abban egy
fogpiszkàlã fále. Beletettem a szàmba. Visszanáztem a hàz felá.
Azt mondtam, “Nem, án ott voltam bent, ás imàdkoztam a
papàárt, ás Valami azt mondta, hogy jäjjek ki ide, ás itt àll ez
az Ember.”

Azt gondoltam, “Ez çgy náz ki, mint az Çr Jázus.” Azt
gondoltam, “Kâvàncsi vagyok, hogy az-e?” Å ápp pontosan
käzvetlenèl abba az irànyba názett, ahol a mi hàzunk àll most.
Igy án erre felá mozdultam, hogy megnázzem, hogy vajon
làthatnàm-e Åt. Ás làthattam az Å arcànak oldalàt âgy. De
Å^Nekem egászen kärbe kellett menni ebbe az irànyba, hogy
làthassam Åt. Ás azt mondtam, “Khm!” Egyàltalàn nem
mozdult. Ás azt gondoltam, “Azt hiszem, hogy meg fogom Åt
szãlâtani.” Ás azt mondtam, “Jázus.” Ás amikor Å azt tette,
kärbenázett âgy. Ez volt minden, amire emlákszem, hogy Å
csupàn kinyçjtotta a karjait.

Nincs a vilàgon egy olyan mævász, aki az Å kápát le tudnà
festeni, az Å arcànak jellemeit. A legjobb, amelyet án valaha
làttam, a Hofmann àltal kászâtett Krisztus Feje Harminchàrom
Ávesen, nekem az minden irodalmon, ás mindenen rajta van,
amit hasznàlok. Ez azárt van, mert pontosan çgy náz ki, ás âgy
aztàn^vagy nagyon hasonlã, annyira amennyire csak lehet.

Å çgy názett ki, mint (egy Ember) Aki ha beszálne, akkor a
vilàgnak váge lenne, ás mágis olyan sok szeretettel ás
kedvesággel, hogy te_te^Án egyszeræen ässzerogytam. Ás a
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napvilàgnàl án ott talàltam magam pirkadatkor, a pizsama
kabàtom a kännyektål teljesen nedves lett, amikor magamhoz
tártem, ás visszamentem a zsàlya-rekettyás mezån àt haza.

Elmondtam ezt egy lelkász baràtomnak. Å azt mondta,
“Billy, Ez táged meg fog årjiteni.” Mondta, “Ez az Ärdäg.” Ás
azt mondta, “Ne bolondozzàl semmi ilyennel.” Án abban az
idåben egy Baptista lelkász voltam.

Hàt, án àtmentem egy màsik rági baràtomhoz. Leèltem ás
beszáltem neki Arrãl. Mondtam, “Testvár, te mit gondolsz
Errål?”

Å azt mondta, “Hàt, Billy, án el fogom neked mondani.”
Azt mondta, “Án azt hiszem, hogy ha te megprãbàlod tartani
az áletedet, csak prádikàld azt, ami itt a Bibliàban van, az
Isten kegyelmát ás âgy tovàbb, de án nem mennák valami ilyen
fantasztikus dolog utàn.”

Azt mondtam, “Uram, án nem szàndekozom valami fále
fantasztikus dolog utàn elmenni.” Mondtam, “Az egyetlen
dolog amit án megprãbàlok megtudni, hogy mi ez.”

Å azt mondta, “Billy, ávekkel ezelått nekik voltak ilyen
dolgaik a gyèlekezetekben. De,” mondta, “amikor az apostolok
megszæntek, akkor azok a dolgok megszæntek velèk.” Ás azt
mondta, “Most az egyetlen dolog, ami nekènk van, hogy^
mindenfále ilyen dolgok làtàsa,” mondta, “ez spiritiszta,
dámonok.”

Án azt mondtam, “Ã McKinney Testvár, te âgy gondolod
ezt?”

Å azt mondta, “Igen, uram.”
Azt mondtam, “Ãh Istenem, lágy irgalmas hozzàm!”
Azt mondtam, “Án_án^Oh, McKinney Testvár,

csatlakoznàl-csatlakoznàl hozzàm imàban azárt, hogy Isten
soha täbbá ne engedje meg hogy ez tärtánjen velem? Tudod án
szeretem Åt, ás án_án nem akarok helytelen lenni ezekben a
dolgokban.” Azt mondtam, “Imàdkozzàl velem.”

Å azt mondta, “Fogok, Billy Testvár.” Ás âgy mi
imàdkoztunk käzvetlenèl ott a_a paplakban.

Megkárdeztem täbb lelkászt. Ugyanaz a dolog jätt. Aztàn
án fáltem megkárdezni åket, mert åk azt gondoltàk volna, hogy
án egy ärdäg vagyok. Igy án_án nem akartam olyan lenni.
Tudtam a szâvemben, hogy valami tärtánt. Nos, ez minden,
valami volt_valami volt, ami a szâvemben tärtánt. Ás án soha
nem akartam olyan lenni.

Igy ávekkel kásåbb hallottam egy napon lent az Elså
Baptista gyèlekezetben, ahol án abban az idåben tag voltam,
hallottam ahogy valaki mondja, “Hàt, àt kellett volna hogy
menjál ás hallanod kellett volna azokat a szent hempergåket
tegnap este.”
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Ás án azt gondoltam, “Szent hempergåk?” Ás egy baràtom,
Walt Johnson, basszus ánekes, ás án azt mondtam, “Mi volt az,
Walt Testvár?”

Å azt mondta, “Azoknak a Pènkäsdieknek egy csoportja.”
Azt mondtam, “Mi?”
Azt mondta, “Pènkäsdiek!” Mondta, “Billy, ha màr làttàl

olyat,” mondta, “åk âgy hemperegtek a padlãn fel-ás-le
ugràltak.” Ás azt mondta, “Åk azt mondtàk, hogy nekik
valamilyen fajta ismeretlen nyelven kell csacsogni,
màskápp_màskápp nincsenek megmentve.”

Ás án azt mondtam, “Hol volt ez?”
“Ãh,” mondta, “egy kis rági sàtoros ässzejävetel van ott

kint, Louisville màsik szelán.” Mondta, “Persze szânesbåræ
emberek.”

Ás án azt mondtam, “A-ha.”
Ás å azt mondta, “Van ott sok fehár ember is.”
Ás án azt mondtam, “Åk is azt csinàljàk?”
Azt mondta, “Igen, igen! Åk is azt csinàltàk.”
Ás án azt mondtam, “Ez furcsa, ás az emberek ilyen fále

dolgokba belekeverednek.” Azt mondtam, “Nos, án azt hiszem,
hogy nekènk egyszeræen kell hogy legyenek ilyen dolgok.” Egy
Vasàrnap reggel, soha nem fogom elfelejteni. Å egy szàrâtott
narancsháj darabot evett egy emásztási probláma miatt, ás_án
ápp olyan jãl làtom azt, mintha tegnap lett volna. Ás azt
gondoltam, “Csacsogàs, fel-ás-le ugràlàs, milyen lesz az å
kävetkezå vallàsuk?” Ás âgy án_án tovàbbmentem.

Azutàn kásåbb talàlkoztam egy idås emberrel, aki talàn itt
van most a gyèlekezetben, vagy àtjätt ide a gyèlekezetbe,
akinek a neve John Ryan. Ás án talàlkoztam vele egy helyen^
Az idås pajtàs hosszç szakàllal ás hajjal, ás å talàn itt van. Azt
hiszem, hogy å fentrål Benton Harbor-bãl volt, a Dàvid
Hàzàtãl.

Ás volt nekik egy helyiságèk Louisville-ben. Prãbàltam
megtalàlni azokat az embereket, ás åk azt a Prãfátàk
Iskolàjànak hâvtàk. Igy án gondoltam, hogy àtmegyek ás
megnázem hogy mi az. Hàt, án nem làttam senkit a padlãn
hemperegni, de nekik valami furcsa tanâtàsuk volt. Ás ott volt,
ahol án ezzel az idås emberrel talàlkoztam, å meghâvott engem
hogy jäjjek fel åhozzà.

Felmentem egy vakàciãra. Ás ott voltam egy napot, ás
visszamentem az å hàzàhoz ás å eltàvozott, lement valahova
Indianapolisba. A feleságe azt mondta, “Az Çr elhâvta åt.”

Azt mondtam, “Çgy árted, hogy engedted elszaladni azt az
embert âgy?”
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Azt mondta, “Ãh, å Isten szolgàja!” A szegány äreg pàra
pàr háttel ezelått meghalt, hallottam. Ás å ragaszkodott hozzà.
Istenem, ilyen fajta feleságre van szèkság! Ez igaz. Helyes vagy
nem helyes, neki akkor is igaza van! Án azt mondtam^Hàt,
án tudtam, hogy åk^

Most å^Ryan Testvár, itt vagy? Nincs itt. Az egyik nap itt
volt, ugye fiçk?

Hàt, åk csupàn abbãl álnek, amit meg tudnak ragadni, ás
nekik nem volt mit enni a hàzban. Ez igaz. Ás án fogtam
náhàny halat kint a vâztàrozãban, vagy a tãban Michiganban,
ás visszafelá jättem le_ás visszafelá jättem le arra a helyre. Ás
mág szalonnàjuk sem volt a hàzban, vagy zsâr, amellyel
megsèssák a halat. Ás án azt mondtam, “Itthagyott táged
semmi nálkèl a hàzban?”

Azt mondta, “Ãh, de hiszen å Isten szolgàja, Bill Testvár!”
Mondta, “Å^”

Ás án azt gondoltam, “Hàt, àldott legyen a te äreg szâved.
Testvár, án melletted fogok àllni.” Ez igaz. “Ha te ilyen sokra
ártákeled a fárjedet, akkor án kász vagyok csatlakozni ás
melletted àllni ezárt.” Ez igaz. Nekènk ma täbb ilyen
asszonyra van szèkságènk, ás täbb olyan fárfire, akik âgy
gondolkoznak a feleságèkrål. Ez igaz. Egy jobb Amerika lenne,
ha fárjek ás feleságek ilyen mãdon ässzekapcsolãdnànak.
Helyes vagy helytelen, maradj velèk. Nem lenne olyan sok
vàlàs.

Igy mi_mi elmentènk^Azutàn án tovàbbmentem. Ás a
hazafelá vezetå utamon, az egy furcsa dolog volt, Mishawakàn
keresztèl jättem le. Ás làttam kis_kis rági autãkat az utcàn
àllni, melyek^nagy feliratok voltak rajtuk, ezzel, “Csak
Jázus.” Azt gondoltam, “Mi ez^‘Csak Jázus,’ ennek
vallàsosnak kell lennie.” Ás àtmentem oda ás ott a bicikliken
volt hogy, “Csak Jázus.” Cadillacek, T-Modell Fordok,
mindenen, ás rajtuk “Csak Jázus.” Azt gondoltam, “Hàt,
kâvàncsi vagyok hogy mi ez?”

Igy án kävettem azokat; megtudtam, hogy az egy vallàsos
ässzejävetel volt, ás ezerätszàz-kátezer ember volt ott. Ás án
hallottam mindazt, hogy ott åk kiabàlnak  fel-ás-le ugràlnak,
ás çgy viselkednek. Azt gondoltam, “Nahàt, itt van az, ahol án
meg fogom làtni hogy mi az a szent hempergå.”

Tehàt nekem volt a rági Fordom, tudjàtok, amelyrål án
àllâtottam hogy ãrànkánt harminc márfälddel megy, tizenättel
erre ás tizenättel arra fel-ás-le. Igy án leàllâtottam azt egy
oldalra, án^amikor talàltam egy parkârozã helyet, ás
lementem vissza az çton. Bementem, kärbenáztem, ás mindenki
àllt aki àllni tudott. Nekem a fejèk felett kellett náznem. Ás åk
kiàltoztak ás ugràltak ás leestek ás çgy viselkedtek. Azt
gondoltam, “Phè, ah, micsoda emberek ezek!”
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De minnál tovàbb àlltam ott, annàl jobban áreztem magam.
“Ez egászen jãl náz ki. Hàt, ezekkel az emberekkel semmi baj
nincs. Åk nem årèltek.” Beszáltem náhànyukkal, ás åk_åk
ragyogã emberek voltak. Igy án azt mondtam^

Hàt, most, ez ugyanaz az ässzejävetel, amelyre án
kimentem ás aznap este egász ájszaka ott maradtam, ás a
kävetkezå nap bementem. Ás ti màr hallottàtok ezt tålem az
álettärtánetemben. Fent voltam az emelványen szàzätven vagy
kátszàz lelkásszel, vagy talàn täbbel, ás åk azt akartàk, hogy
csupàn mindenki àlljon fel ás mondja el hogy honnan jätt. Ás
án azt mondtam, “William Branham Evangálista,
Jeffersonville,” leèltem, “Baptista,” âgy leèltem. Mindegyik
elmondta, hogy honnan jätt

Igy a kävetkezå reggelen amikor bementem oda^ Aznap
egász ájszaka a mezån aludtam, ás práseltem a nadràgomat kát
Ford èlás käzätt, tudjàtok, ás án_án^rági csâkos nadràg, kis
rävidujjç ing, tudjàtok. Tehàt a kävetkezå reggelen elmentem
az ässzejävetelre, a kis rävidujjç ingem volt rajtam.
Odamentem^

Nem volt csak hàrom dollàrom, ás elegendå benzint kellett
vennem ahhoz, hogy hazajussak. Ás azutàn án_án vettem
magamnak náhàny zsemlát, amelyek kicsit rágiek voltak,
tudjàtok, de án jãl áreztem magam. Odamentem egy hidrànshoz,
engedtem egy èveg vizet, tudjàtok, ás azok elág jãk voltak.
Tehàt án megàztattam azokat egy kicsit, ás megvolt a reggelim.

Nos, án ehettem volna velèk is, åk naponta kátszer ettek.
De án semmit nem tudtam beletenni az adakozàsba, âgy án nem
akartam_nem akartam potyàzni rajtuk.

Igy aztàn án_aztàn án bementem azon a reggelen ás azt
mondtam^Ezt a rászt egyszeræen el kell hogy mondjam. Ás
âgy bementem oda azon a reggelen, ás å azt mondta, “Keressèk
William Branhamot, egy fiatal evangálistàt, aki tegnap este
fent volt az emelványen, egy Baptista.” Azt mondta, “Azt
akarjuk, hogy ma reggel å hozza az èzenetet.” Làttam, hogy ez
engem kemányen meg fog prãbàlni, az a csoport ember, engem
egy Baptistàt. Igy án csupàn valahogy lehçzãdtam a
szákemben. Csâkos nadràg ás egy rävidujjç ing volt rajtam;
tudjàtok, ás mi egyhàzi viseletet hordtunk, âgy^Ás án
lehçzãdtam a szákben âgy. Tehàt å kátszer, vagy hàromszor
kárdezte. Ás án egy szinesbåræ testvár mellá èltem le.

Ás annak az oka, hogy åk az ässzejävetelèket Ászakon
tartottàk az volt, hogy faji megkèlänbäztetás volt akkor Dálen.
Igy åk azt Dálen nem tudtàk megtartani.

Tehàt án szerettem volna tudni, hogy mi volt ez a “Csak
Jázus”. Ás azt gondoltam, “Mindaddig amâg ez Jázus, rendben
van. Tehàt az semmit nem szàmât, hogy az^hogyan van,
mindaddig amâg az Å.”
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Tehàt án ott èltem egy kicsit ás figyeltem åket, ás âgy åk
mág kátszer vagy hàromszor szãlâtottak. Ás az a szinesbåræ
testvár odanázett ràm, ás azt mondta, “Ismered åt?” Án_
án_án^Ott volt a leszàmolàs. Nem hazudhattam annak az
embernek, nem is akartam.

Azt mondtam, “Názd, testvár. Igen, án ismerem åt.”
Azt mondta, “Hàt akkor menj ás hozd åt ide.”
Azt mondtam, “Hàt, án_án megmondom neked testvár,”

mondtam, “án vagyok az. De, làtod,” mondtam, “figyelj, án^
ez a csâkos nadràg.”

“Menj fel oda.”
Ás án azt mondtam, “Nem, nem mehetek oda fel,”

mondtam, “ezzel a csâkos nadràggal rajtam. Mint ez, ez a kicsi
rävidujjç ingel.”

Mondta, “Ezeket az embereket nem árdekli, hogy mikánt
vagy ältäzve.”

Ás án azt mondtam, “Hàt figyelj, ne emlâtsál. Hallod?”
Mondtam, “Làtod, ez a csâkos nadràg van rajtam, ás nem
akarok oda felmenni.”

Azt mondta, “Tudja valaki William Branham hollátát?”
Å azt mondta, “Itt van! Itt van!”
Ãh, nekem! Az arcom teljesen väräs lett, tudjàtok;

nyakkendå nálkèl, tudjàtok; ás ez a kis rági rävidçjjçing,
tudjàtok, ás olyan kis ujjakkal. Ás án àtmentem oda fel, a
fèleim ágtek. Án soha nem voltam mág mikrofon käzeláben.

Ás âgy án elkezdtem ott fent prádikàlni, ás vàlasztottam egy
támàt, soha nem fogom azt elfelejteni, “A gazdag ember
felemelte szemeit a pokolban, ás azutàn å sârt.” Án sok
alkalommal prádikàltam ilyen kis hàrmas dolgokat, “Gyere
názz meg egy embert,” “Hiszed te ezt?” vagy “Azutàn å sârt.”
Ás án àllandãan mondtam, “Nem voltak ott viràgok, ás azutàn
å sârt. Nem voltak ott imaässzejävetelek, azutàn å sârt. Nem
voltak ott gyerekek, azutàn å sârt. Nem voltak ott ánekek, ás
azutàn å sârt.” Azutàn án sârtam.

Tehàt miutàn mindennek váge volt, hàt, nekem, åk
egyszeræen^mindannyian kärèlättem voltak, ás azt akartàk
hogy menjek ás tartsak szàmukra ässzejävetelt. Ás án azt
gondoltam, “Hàt, talàn án egy szent hempergå vagyok!”
Làtjàtok? Tehàt án azt gondoltam, “Talàn^” Làtjàtok, åk
annyira kedves emberek voltak.

Ás án kimentem onnan. Egy ember cowboy csizmàban, ás
nagy cowboy kalapban, án megkárdeztem, “Ki vagy te?”

Å azt mondta, “Án Ez-ás-ez a Ván vagyok Texasbãl.”
Azt gondoltam, “Hàt, ez çgy náz ki^”
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Egy màsik szemály jätt oda abban a kis buggyos
tárdnadràgban, tudjàtok, amelyben golfozni szoktak, ás egy
olyan kis jersey pulãverben. Azt mondta, “Án Ez-ás-ez a
Tisztelendå vagyok Floridàbãl. Eljännál hogy tartsàl^”

Azt gondoltam, “Egászen otthon vagyok, fiç, ebben a
csâkos nadràgban ás rävidujjç ingben. Ez egyszeræen ragyogã.”

Tehàt, ti hallottàtok azokat a dolgokat az álettärtánetemben,
âgy megàllok itt ás elmondok valamit, amit soha ezelått mág nem
mondtam el. Az elså dolog, hogy meg akarlak kárni titeket^Ki
akartam ezt hagyni. Soha ezelått nem mondtam mág el ezt
nyilvànosan az áletemben. Ha megâgáritek nekem hogy
ugyançgy fogtok szeretni engem ás megprãbàltok szeretni
miutàn ezt elmondom, mint mielått elmondom, akkor emeljátek
fel a kezeiteket. Rendben van. Ez a ti igáretetek, ás án erre
emlákeztetni foglak benneteket.

Amikor aznap este az ässzejävetelen èltem, amikor åk az
ánekeket ánekelták, tapsoltak. Ás ánekelták, “Án^” Azt a kis
áneket, hogy “Tudom hogy a Vár volt az, Tudom hogy a Vár
volt az.” Ás åk le ás fel szaladgàltak a sorok käzätt, meg
minden, ás egyszeræen kiàltoztak ás dicsárták az Urat. Azt
gondoltam, “Ez szàmomra borzasztãan jãl hangzik.”
Elkezdtem^

Ás åk àllandãan utaltak az Apostolok Cselekedeteire,
Apostolok Cselekedetei 2:4-re, Cselekedetek 2:38-ra, ás a
Cselekedetek 10:49-re, mindezekre. Gondoltam, “Nahàt, ez a
Szentâràs! Án csupàn Ezt mág soha nem làttam âgy azelått.” De
ãh, a szâvem ágett, azt gondoltam, “Ez csodàlatos!” Azt
gondoltam, hogy åk egy csomã szent hempergåk, amikor
elåszär talàlkoztam velèk, ás azt gondoltam, “Ãh, nekem! Most
åk egy csomã angyalok.” Làtjàtok, án egászen gyorsan
megvàltoztattam a válemányemet.

Tehàt a kävetkezå reggelen, amikor az Çr megadta nekem
azt a nagy lehetåságet, hogy megtartsam azokat az
ässzejäveteleket, án azt gondoltam, “Ãh, nekem, án ezekkel az
emberekkel leszek egyètt! Ez az a fajta kellett hogy legyen,
amelyet ‘a kiabàlã Metodistàknak’ szoktak hâvni. Csak egy
kicsit tovàbbmentek,” gondoltam. “Lehet hogy ez az.” Tehàt
azt gondoltam, “Hàt, án^az biztos, hogy nekem tetszik. Ãh,
van valami bennènk ami nekem tetszik, åk alàzatosak ás
ádesek.”

Tehàt egy dolog volt amit nem tudtam megárteni, ás az a
nyelveken szãlàs volt, az megragadott engem. Ás án^Ott volt
egy ember, mondjuk itt èlve ás egy màsik odaàt, ás åk voltak a
csoport vezetåi. Az egyik felàllt ás nyelveken szãlt, a màsik
pedig tolmàcsolta azt ás mondott dolgokat az ässzejävetelrål,
ás âgy tovàbb. Azt gondoltam, “Ãh nekem, phæ, olvasnom
kell!” Igy azutàn odavissza, ràesett erre ás azutàn vissza a
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màsikra; ás mindegyikæk nyelveken szãlt, tolmàcsolt. A
gyèlekezet täbbi rásze is beszált, de çgy tænt, hogy a
tolmàcsolàs nem jätt nekik çgy, mint ennál a kát embernál.
Nos, án làttam hogy käzel èltek egymàshoz, azt gondoltam,
“Ãh, nekem, nekik Angyaloknak kell lennièk!” Igy mialatt ott
hàtul èltem^

Bàrmi is volt az (tudjàtok) amit án nem tudtam kibogozni,
de Az jätt ánrajtam. Ás nekem van egy lehetåságem, hogy
dolgokat megtudjak, ha az Çr tudatni akarja velem, tudjàtok.
Ás án nem^Ez az oka, hogy azt mondom hogy án ezt soha
ezelått nyilvànosan mág nem suttogtam ki. Ha án igazàn meg
akarok tudni valamit, akkor az Çr àltalàban beszál nekem
azokrãl a dolgokrãl. Ez az, amiárt az ajàndák van, làtjàtok. Igy
te ezt egyszeræen nem szãrhatod ki az emberek elá, mert
olyannà vàlna, mintha gyängyeidet disznãk elá dobnàd. Ez egy
szentságes, szent dolog, ás az ember nem akarja azt. Igy Isten
felelåsnek tartana. Mint amikor a testvárekhez beszálek, ás âgy
tovàbb, án nem prãbàlnák valami gonoszt megtudni egy
testvárrål.

Egy alkalommal èltem az asztalnàl egy emberrel, ás å
karjaival àtälelt engem, ás ezt mondta, “Ãh, Branham Testvár,
án szeretlek táged.” Ás elkezdtem árezni, hogy valami mozgott.
Rànáztem. Å azt nem mondhatta volna nekem; tudtam, hogy
nem çgy van, làtjàtok, mert az ott volt. Å teljesen egy
kápmutatã volt, ha valaki valaha az volt, làtjàtok,  ás
käzvetlenèl ott a karjaival àtälelve engem.

Azt mondtam, “Hàt, rendben van,” ás odábbmentem. Án
ezt nem akarom tudni. Án inkàbb csak çgy ismerem åt ahogy
án åt ismerem, mint az án testváremet, ás maradjunk annyiban.
Hadd vágezze el Isten a täbbit. Làtjàtok? Ás án nem akarom^
ne tudjam, nem akarom tudni azokat a dolgokat.

Ás sokszor ezekben a dolgokban, ezek nem itt a
gyèlekezetben vannak. Èläk a szobàmban, èläk az átteremben,
ás a Szent Szellem mond nekem dolgokat, amelyek meg fognak
tärtánni. Emberek vannak itt akik tudjàk, hogy ez igaz. Èläk
az otthonomban ás azt mondom, “Nos, lágy ãvatos, mert egy
idå mçlva fog jänni egy autã. Ott lesz egy ilyen ás ilyen
szemály. Hozd åket be, mert az Çr azt mondta, hogy åk itt
lesznek.” “Amikor lemegyènk az utcàn, akkor ott dolgok
bizonyos fognak tärtánni. Figyelj ott a keresztezådásnál, mert
majdnem el fognak ètni.” Ás csak názzátek meg ha nem çgy
lesz, làtjàtok, minden alkalommal egyszeræen täkáletesen!
Tehàt te nem akarod magad abba tçlsàgosan belemàrtani, mert
akkor te^Ez_ez^Ezt hasznàlhatod, mert ez Isten egy
ajàndáka, de figyelned kell, hogy mit teszel vele. Isten
felelåsnek fog táged tartani.

Názzetek Mãzesre. Mãzes egy Istentål kèldätt ember volt
(hiszitek ezt?), eleve elrendelve, elåre elrendelve, ás prãfátàvà
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lett táve. Ás Isten kikèldte åt oda, ezt mondva, “Menj ás szãlj a
sziklànak,” miutàn az màr meg lett ètve. Azt mondta, “Menj ás
szãlj a sziklànak, ás az vizet fog adni.”

De Mãzes, márgesen, kiszaladt oda ás megètätte a sziklàt.
A vâz nem jätt, ás å çjra megètätte, ezt mondva, “Ti làzadãk!
Vizet hozzunk ki nektek ebbål a sziklàbãl?”

Làtjàtok hogy Isten mit tett? A vâz jätt, de azt mondta,
“Gyere ide fel Mãzes.” Ez volt annak a váge, làtjàtok. Neked
figyelned kell azokra a dolgokra, hogy te^hogy mit teszel az
Isteni ajàndákokkal.

Ápp çgy mint egy prádikàtor, egy jã eråteljes prádikàtor, ás
kimegy ás csupàn azárt prádikàl, hogy adakozàsokat ás pánzt
vegyen, Isten åt azárt felelåságre fogja vonni. Ez igaz. Neked
figyelned kell hogy mit teszel az Isteni ajàndákokkal. Ás, vagy
megprãbàlni valamilyen nagy presztizst alkotni, vagy egy nagy
nevet valamilyen gyèlekezetnek, vagy egy nagy nevet änmaga
szàmàra. Inkàbb legyen nekem kát vagy hàrom estás
ässzejävetelem ás azutàn tovàbbmenni valahovà màshovà, ás
alàzatosnak lenni ás lent maradni. Ás ti tudjàtok, hogy mire
gondolok. Igen, uram, mindig tartsd meg a helyedet ahol Isten
ràd teheti az Å kezát.

Ez most belså Álet, emlákezzetek.

Igy azutàn ezen a napon, án azt gondoltam, “Hàt,án oda
fogok menni.” Ás án egyszeræen meg voltam rámèlve azoktãl
az emberektål, azt gondoltam, “Tudakozãdni fogok azokrãl az
emberekrål.” Ás kint az udvaron kerestem åket, miutàn a
szolgàlatnak váge volt. Kärbenáztem. Az egyikèket
megtalàltam, ás azt mondtam, “Èdväzläm, uram?”

Å azt mondta, “Èdväzläm!” Mondta, “Maga volt az a fiatal
prádikàtor aki ma reggel prádikàlt?”

Azt mondtam^Án akkor huszonhàrom áves voltam. Azt
mondtam, “Igen, uram.”

Ás å azt mondta, “Mi a neve?”

Mondtam, “Branham.” Ás azt mondtam, “A magàá?”

Ás å megmondta az å nevát. Ás azt gondoltam, “Hàt, most,
bàrcsak kapcsolatba láphetnák most a szellemável.” Ás mág
nem tudtam, hogy mi teszi azt. Ás azt mondtam, “Hàt, nos
uram,” mondtam, “nektek embereknek itt van valami, ami
nekem nincs.”

Å azt mondta, “Vetted a Szent Szellemet miãta hiszel?”

Azt mondtam, “Hàt, án Baptista vagyok.”

Å azt mondta, “De vetted a Szent Szellemet amiãta hiszel?”
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Ás án azt mondtam, “Hàt, testvár, mire gondolsz?”
Mondtam, “Án_ánnekem nincs meg az, ami mindnyàjatoknak
megvan, án ezt tudom!” Mondtam, “Mert nektek van valami,
ami hatalmasnak làtszik ás âgy^”

Mondta, “Beszáltál màr nyelveken?”
Ás án azt mondtam, “Nem, uram.”
Mondta, “Akkor nagyon gyorsan megmondom neked, hogy

neked nincs meg a Szent Szellem.”
Ás azt mondtam, “Hàt, ha án^Ha ez az amire szèkság van

hogy megkapjuk a Szent Szellemet, akkor nekem Az nincs meg.”
Ás âgy å mondta, “Hàt, hogyha nem beszáltál nyelveken,

akkor Az nincs meg neked.”
Ás az å beszálgetáse ezen a mãdon folytatãdott, án azt

mondtam, “Nos, hol kaphatom meg Azt?”
Azt mondta, “Menjál be oda a szobàba ás kezd el keresni a

Szent Szellemet.”
Ás án folyamatosan figyeltem åt, tudjàtok. Å nem tudta,

hogy án mit csinàlok, de å^án tudtam, hogy neki egy kicsit
furcsa árzáse van, mert å^a szemei egy kicsit èvegessá kezdtek
vàlni amikor ràm názett. Ás å^De å valãban egy Keresztány
volt. Å teljessággel, szàz szàzalákosan kicsendèlt, hogy egy
Keresztány. Ez igaz. Hàt, gondoltam, “Dicsåság Istennek, itt van
Ez! Án_án_ánnekem oda kell jutnom az oltàrhoz valahol.”

Kimentem, kärbenáztem, azt gondoltam, “Megkeresem a
màsik embert.” Ás amikor megtalàltam åt ás elkezdtem
beszálni vele, ezt mondtam, “Èdväzläm, uram?”

Azt mondta, “Mondd, melyik gyèlekezethez tartozol?”
Mondta, “Azt mondjàk, hogy te egy Baptista vagy.”

Mondtam, “Igen.”
Ás å azt mondta, “Te mág nem kaptad meg a Szent

Szellemet ugye?”
Mondtam, “Hàt, nem tudom.”
Azt mondta, “Beszáltál màr nyelveken?”
Mondtam, “Nem, uram.”
Mondta, “Akkor neked Az nincs meg.”
Ás án azt mondtam, “Hàt, án tudom, hogy nekem nincs meg

az, ami mindnyàjatoknak megvan. Án tudom ezt.” Ás án azt
mondtam, “De, testvárem, án igazàn akarom Azt.”

Å azt mondta, “Hàt, ott van_ott van a medence teljesen
kászen.”

Án azt mondtam, “Án meg vagyok keresztelve. De,”
mondtam, “Án_án nem vettem azt, ami mindnyàjatoknak
megvan.” Mondtam, “Nektek van valami, amit án_án valãban
akarok.”
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Ás å azt mondta, “Hàt, ez ragyogã.”
Megprãbàltam megfogni åt, làtjàtok. Ás ha án^ Amikor

án vágèl megragadtam a szellemát (nos, ez a màsik ember volt),
ha án màr valaha is beszáltem egy alàvalã kápmutatãval, akkor
ez egyike volt azoknak! Å egyètt ált^A feleságe egy fekete
hajç asszony volt, å pedig egy szåkável ált ás kát gyermeke volt
tåle. Ivott, kàromkodott, kocsmàba jàrt, ás minden màs, ás
mágis ott volt bent ás nyelveken szãlt ás prãfátàlt.

Azutàn azt mondtam, “Uram, bocsàss meg nekem.”
Hazamentem. Ez igaz. Ás azt mondtam, “Egyszeræen veszek^
ezt nem tudom megárteni. Çgy názett ki mintha az àldott Szent
Szellem leszàllt, ás, arra a kápmutatãra.” Azt mondtam, “Ez
nem lehet! Ez minden.”

Ezalatt a hosszç idåszak alatt azutàn, án tanulmànyoztam
ás sârtam, gondoltam, bàrcsak kimehetnák velèk talàn
megtudhàm hogy hogyan lehet az. Itt van az egyik, egy valãdi
Keresztány; ás a màsik pedig egy valãdi kápmutatã. Azutàn azt
gondoltam, “Mi legyen ezzel? Ãh,” mondtam, “Istenem,
talàn_talàn valami nincs rendben velem.” Ás ezt án mint egy
fundamentalista mondtam, “Ezt^meg kell làtni a Bibliàban.
Meg kell.”

Szàmomra mindennek, ami mækädik ebbål a Bibliàbãl kell
jännie, màskápp nem helyes. Annak Innen kell jännie. Annak a
Bibliàban kell bizonyâtva lennie, nem csak egy helyen, hanem
àt kell hogy menjen vágig a Bibliàn. Kell, hogy higgyem azt.
Ässze kell illeszkednie ás ässzekättetnie minden Iràshellyel,
màskápp án nem hiszem azt. Ás azutàn, mivel Pàl azt mondta,
“Ha egy Mennybål jätt angyal bàrmely màs evangáliumot
prádikàl, legyen àtkozott.” Tehàt án hiszem a Bibliàt.

Ás azt mondtam, “Án semmi ilyet nem làttam mág a
Bibliàban.”

Kát ávvel kásåbb, miutàn án elveszâtettem a feleságemet ás
mindent, fent voltam a Green Millnál, az án kis rági helyemen
fent, ás imàdkoztam. Ott voltam messze kettå vagy hàrom napig
a barlangomban, kát nap volt az. Kisátàltam hogy egy kis friss
levegåt szâvjak, egy levegåvátelre. Ás amikor kimentem oda, a
Bibliàm ott fekèdt egy faränk vágán, ápp a bejàratnàl. Egy äreg
fa kidålve, amelynek egy villa formàja volt. Ás án^Volt annak
egy villàja, amely âgy felfelá àllt, ás a fa lent fekèdt. Ás án áppen
ràèltem a ränkre lovaglã èlásben, ás ájjelente ott kint èltem,
ilyen mãdon felfelá názve az ágre, a kezeim âgy fent voltak, ás
náha elaludtam ott kint a ränkän èlve, imàdkozva. Ott voltam
fent náhàny napig, egyszeræen nem ettem, vagy nem ittam, csak
ott imàdkoztam. Ás kimentem hogy friss levegåt szâvjak, a
barlangon kâvèl; hæväs, pàràs volt ott bent.

Igy azutàn án kijättem ás a Bibliàm ott hevert ahovà án Azt
elåzå nap tettem, ás a Zsidã levál 6.rászáhez volt lapozva. Ás
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elkezdtem ott olvasni, “Tegyèk fálre^a^tärekedjènk a
täkáletesságre, ne fektessèk le çjra a megtárásnek ás halott
cselekedeteknek ás az Istenben vetett hitnek alapjait,” ás âgy
tovàbb. “Mert lehetetlen azok szàmàra, akik egyszer meg lettek
vilàgosâtva, ás a mennyei ajàndáknak, ás elhâvàsoknak
rászeseivá lettek,” ás âgy tovàbb. De azt mondta, “De tävist ás
tèskát teremnek, amelyek käzel vannak a visszautasâtàshoz,
akiknek a vágèk^vâz^az eså gyakran esik a fäldre hogy
mævelje azt ás elkászâtse azt arra ami_amely käzel van a
visszautasâtàshoz, tävisekkel ás tèskákkel, akiknek a váge a
megágetás.”

Ás Valami elindult, “Huuuussss!”
Azt gondoltam, “Itt van Az. Hallom most bàrmit Å^Å

ábresztett fel engem itt, Å áppen most akar nekem adni egy
làtomàst.” Ás án ott vàrtam a faränk vágán, ás vàrtam.
Felkeltem ás ide-oda jàrkàltam, fel ás le. Visszamentem, semmi
nem tärtánt. Visszamentem çjra a barlagomba, semmi nem
tärtent. Ott àlltam ás azt gondoltam, “Hàt, mi ez?”

Àtmentem çjra a Bibliàmhoz, ás, oh, Az egyszeræen çjra
ràm szàllt. Felvettem Azt, ás azt gondoltam, “Mi van itt benne,
amit Å akar hogy olvassak?” Tovàbb olvastam lefelá a
“bænbànatrãl Isten felá, ás a hitrål,” ás âgy tovàbb, ás tovàbb
olvastam lefelá, ahol Az azt mondta, “Az eså gyakran esik a
fäldre, hogy mævelje azt ás elkászâtse arra, amire szànva lett,
itt, de a tävisek ás tèskák amelyek käzel vannak a
visszautasâtàshoz, amelynek a váge a megágetás.” Ás, ãh, Az
egyszeræen megràzott engem!

Ás azt gondoltam, “Uram, Te akarsz nekem adni egy
làtomàst arrãl^” azárt voltam ott fent, hogy valami màsikat
kárjek Tåle.

Azutàn hirtelen elåttem làttam a vilàgot fordulni, ás az
egász fel volt boronàlva. Ás itt ment egy ember fehárben, a feje
feltartva, ás Magokat vetett âgy. Ás amikor elment, ás jätt, ápp
amikor àtment a dombon, itt jätt utàna egy màsik ember
feketábe ältäzve, lehajtott fejjel magokat vetve. Ás amikor a jã
Magok feljättek, akkor az bçza volt; ás amikor a rossz magok
jättek fel, azok gyomok voltak.

Ás azutàn jätt a fäldre egy nagy szàrazsàg, ás a bçzànak le
volt hajtva a feje, a pusztulàs szálán àllt, viz hiànyàban. Ás
làttam az ässzes embert felemelt kezekkel imàdkozva Istenhez,
hogy kèldjän vizet. Ás azutàn làttam a gyomot, lehajtott fejjel,
vâzárt hajolva. Ás ápp akkor megárkeztek a nagy felhåk ás az
eså csak ämlätt lefelá. Ás amikor azt tette, a kis bçza amely
teljesen meg volt hajolva, âgy csinàlt, “Hisss,” egyenesen
felàllt. Ás a kis gyom käzvetlenèl az oldalànàl âgy csinàlt,
“Hisss,” egyenesen felàllt.

Gondoltam, “Hàt, mi ez?”



HOGYAN JÄTT AZ ANGYAL HOZZÀM ÁS AZ Å MEGBÂZÀSA 67

Azutàn Az megvilàgosodott elåttem. Ime itt van. Ugyanaz
az eså, amely nävekedást ad a bçzànak, az nävekedást ad a
gyomnak is. Ás ugyanaz a Szent Szellem ràszàllhat egy csomã
emberre, ás megàldhat egy kápmutatãt ápp çgy, ahogy Az
megàldya a màsikat. Jázus mondta, “Az å gyèmälcseikrål
ismeritek meg,” akkor. Nem hogy kiabàl-e, ärvendezik-e,
hanem “az å gyèmälcsei àltal ismeritek meg åt.”

Azt mondtam, “Ime itt van!” “Ezt megártettem Uram.”
Mondtam, “Azutàn ez valãban az Igazsàg.” Ez az ember^
Lehetnek ajàndákaid análkèl, hogy ismernád Istent.

Azutàn án_azutàn án tçlsàgosan kritikussà vàltam a
nyelveken szãlàssal kapcsolatban, làtjàtok. De egy napon,
azutàn, hogy Isten mennyire igazolta ezt nekem!

Lent a folyãnàl kereszteltem az elså megtártjeimet, az Ohio
Folyãnàl, ás a tizenhetedik szemályt kereszteltem, ás amikor
kezdtem bemerâteni, akkor ezt mondtam, “Atyàm, amint án åt
vâzzel megkeresztelem, Te kereszteld meg åt a Szent
Szellemmel.” Elkezdtem_elkezdtem åt bemerâteni a vâz alà.

Ás áppen akkor egy forgãszál jätt fentrål az egekbål, ás ott
jätt egy Fány, sugàrozva lefelá. Tåbb szàz ember volt a parton,
áppen dálutàn kettå ãrakor, Jçniusban. Ás Az áppen ott fègätt
ahol án voltam. Egy Hang szãlt onnan, ás azt mondta,
“Amikáppen Keresztelå Jànos Krisztus elså eljävetelánek
elåfutàrakánt lett kèldve, neked van egy^van egy Èzeneted,
amely látre fogja hozni Krisztus Màsodik Eljävetelánek
elåfutàsàt.” Ás az engem majdnem halàlra rámâtett.

Ás án visszamentem, ás az ottlávå ässzes ember, a_a kohàsz
emberek ás mindannyian, a gyãgyszerász, ás mindannyian a
parton. Azon a dálutànon án kärèlbelèl kát vagy hàromszàz
embert kereszteltem meg. Ás amikor åk kivettek engem,
kihçztak a vâzbål, a diakãnusok ás âgy tovàbb odajättek, ás
megkárdeztek engem, ezt mondva, “Mit jelentett az a Fány?”

Szânesbåræ embereknek egy nagy csoportja a_a Gileàd Kor
nevezetæ Baptista gyèlekezetbål ás a Magànyos Csillag
gyèlekezetbål lentrål, ás sokan onnan lentrål, elkezdtek
kiàltozni amikor làttàk azt megtärtánni, emberek elàjultak.

Egy lànyt prãbàltam kivenni a csãnakbãl, abban èlt egy
fèrdåruhàban, egy gyèlekezet vasàrnap iskolai tanâtãja volt, ás
án azt mondtam, “Nem mennál ki Margie?”

Å azt mondta, “Billy, nekem nem kell kimennem.”

Azt mondtam, “Ez âgy van, neked nem kell, de nekem elág
tiszteletem lenne az Evangáliumárt, kimenni onnan, ahol án
keresztelek.”

Å azt mondta, “Nekem nem kell.”



68  A MONDOTT IGE

Ás amikor å ott èlt, vigyorogva ás nevetve ràm amint
kereszteltem, mert å nem hitt a bemerâtásben, âgy aztàn amikor
az Çr Angyala lejätt, å elåre bukott a csãnakban. Ma az a làny
az årèltek hàzàban van. Tehàt ti egyszeræen nem jàtszhattok
Istennel. Làtjàtok? Nos, kásåbb^Egy gyänyäræ làny volt,
kásåbb inni kezdett, eltalàltàk egy èveggel, egy_egy
säräsèveggel, ás az ässzevàgta az egász arcàt. Ãh, egy borzasztã
kinázásæ szemály lett! Ás ott ez tärtánt.

Ás azutàn egászen vágig az áletemen àt án ezt làttam,
làttam ezt mozogni, làttam a làtomàsokat, ahogy azok a dolgok
megtärtánnek. Azutàn egy picit kásåbb, Az annyira elkezdett
engem zaklatni, ás mindenki azt mondta nekem, hogy Ez
hamis. Ás án elindultam az án rági kedvenc tartãzkodàsi
helyemre, oda fel ahol án mindig àtimàdkoztam. Ás án^Nem
szàmât hogy mennyire imàdkoztam hogy Az ne jäjjän hozzàm,
de Az mágis jätt. Ás âgy án egyszeræen^ Án egy-án vadår
voltam Indiana Àllamban. Ás án bejättem, ás ott èlt egy ember,
a Tabernacleben lávå zongoristàm testváre. Ás å azt mondta,
“Billy, feljännál ma dálutàn velem Madison-ba?”

Azt mondtam, “Nem tehetem, mert fel kell mennem az
erdåbe.”

Ás án^Ápp akkor jättem a hàz kärèl, ás levettem az
ävemet, a puskaävet ás dolgokat, ás feltèrtem az ingujjamat.
Mi egy kis kátszobàs hàzban laktunk, ás án meg akartam
mosakodni ás elkászèlni az átkezáshez. Ás megmosakodtam, ás
áppen kärbe sátàltam a hàz mellett, egy_egy nagy juharfa
alatt, ás akkor hirtelen Valami elindult, “Huuuussss!” Ás án
csaknem elàjultam. Ás odanáztem, ás tudtam, hogy çjra Az
volt.

Leèltem a lápcsåre, ás å kiugrott az autãjàbãl, ás hozzàm
szaladt, âgy szãlva, “Billy, rosszul vagy?”

Mondtam, “Nem, uram.”
Azt mondta, “Mi a baj, Billy?”
Ás án azt mondtam, “Án nem tudom.” Mondtam, “Csak

menjál nyugodtan testvár, minden rendben van. Käszänäm.”
A feleságem kijätt ás egy korsã vizet hozott, ezt mondva,

“Ádes, mi a baj?”
Mondtam, “Semmi, ádesszâvem.”
Igy å azt mondta, “Gyere most, mert kászen van a vacsora,”

ás karjaival àtkarolt engem, ás megprãbàlt bevinni.
Azt mondtam, “Ádes, án_án akarok mondani neked

valamit.” Mondtam, “Hâvd åket fel ás mondd meg nekik, hogy
án ma dálutàn nem leszek ott.” Mondtam, “Máda, ádesszâvem,”
mondtam, “tudom a szâvemben, hogy szeretem Jázus Krisztust.
Tudom, hogy àtmentem a halàlbãl az Áletbe. De án nem
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akarom hogy az Ärdägnek bàrmi käze is legyen hozzàm.” Ás
azt mondtam, “Án âgy nem tudom tovàbbfolytatni, án egy
fogoly vagyok.” Mondtam, “Àllandãan amikor ez a dolog
tärtánik, ás ilyen dolgok, ás ezek a làtomàsok jännek, ás âgy
tovàbb ilyenek. Vagy bàrmi is,” mondtam, “az megtärtánt
velem.” Án nem tudtam hogy az egy làtomàs volt-e, án azt nem
làtomàsnak hâvtam. Azt mondtam, “Olyan änkâvèlethez
hasonlãak.” Mondtam, “Án nem tudom, hogy mi ez. Ás, ádes,
án_án_án_án nem akarok ezzel bolondozni, mert åk_åk azt
mondjàk nekem, hogy ez az Ärdäg. Ás án szeretem az Çr
Jázust.”

“Ãh,” mondta å, “Billy, neked nem kellene arra figyelni
amit az emberek mondanak neked.”

Azt mondtam, “De, ádes, názd meg a täbbi prádikàtort.”
Mondtam, “Án_án ezt nem akarom.” Mondtam, “án elmegyek
az erdåbe a relytekhelyemre. Van kärèlbelèl tizenät dollàrom,
te gondoskodjàl Billyrål.” Billy akkor egy kicsinyke fiç volt,
egy kicsinyke pajtàs. Azt mondtam, “Te_te vegyed^Ez elág
neked ás Billynek, hogy egy ideig megáljetek. Hâvd åket fel, ás
mondd meg nekik, hogy án_án holnap talàn visszajäväk, vagy
talàn soha nem jäväk vissza. Ha a kävetkezå ät napban nem
jäväk vissza, akkor tegyenek valakit a helyemre.” Ás azt
mondtam, “Máda, soha nem fogok visszajänni az erdåbål, amâg
Isten meg nem âgári nekem, hogy Å elveszi ezt a dolgot tålem,
ás hogy soha täbbet nem tärtánik meg.” Gondoljàtok el hogy
egy ember mennyire tudatlan tud lenni!

Ás aznap este án felmentem oda. Ás bementem abba a kis
rági kunyhãba, a kävetkezå nap elått; valahogy kásåre jàrt. A
kävetkezå napon án fel akartam menni a tàboromba, fel a^
tovàbb kärbe a hegyen, vagy helyesebben a dombon, ás fel oda
az erdåbe. Nem hiszem, hogy az FBI meg tudott volna talàlni
engem ott. Tehàt ez a kis äreg kunyhã^ Egász dálutàn
imàdkoztam mág mielått tçl sätát lett. Imàdkoztam, ás
olvastam a Bibliàban ott, ahol Az ezt mondta, “A prãfátàk
Szelleme engedelmeskedik a prãfátànak.” Án azt nem tudtam
megárteni. Igy azutàn tçlsàgosan sätát lett a kis äreg
kunyhãban.

Ahol án fiç koromban csapdàkat szoktam àllâtani, volt
nekem ott egy csapda vonalam azon keresztèl ás felmentem, ás
halàsztam ás egász ájjel ottmaradtam. Csak egy kis rági
dèledezå kunyhã volt ott, màr ávek ãta ott volt. Lehettek lakãi
mielått ilyen lett.

Ás âgy án_án csak vàrakoztam ott. Ás azt gondoltam,
“Hàt.” Elment az idå egy ãràig, kát ãràig, hajnali hàrom ãràig,
ás án fel ás alà jàrkàltam a padlãn, jàrkàlva ide-oda. Leèltem
egy kis rági szákre ott, egy kicsi^nem szák, hanem egy kis
rági làdaszeræ dolog. Ás án leèltem oda, ás azt gondoltam, “Ãh
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Istenem, miárt teszed ezt velem?” Mondtam, “Atyàm, Te tudod,
hogy án szeretlek Táged. Te tudod hogy án szeretlek Táged! Ás
án_án án nem akarok az Ärdäg megszàllotja lenni. Nem
akarom hogy azok a dolgok velem tärtánjenek. Kárlek Istenem,
ne engedd hogy täbbá megtärtánjen.”

Azt mondtam, “Án_án szeretlek Táged. Nem akarok a
pokolba menni. Mi haszna van annak hogy án prádikàlok ás
prãbàlkozom, ás eråfeszâtáseket teszek, ha hamis vagyok? Ás án
nem csak magamat juttatom a pokolba, hanem sok ezer màst is
fálrevezetek.” Vagy, sok szàz màst, azokban a napokban. Ás án
azt mondtam^Nekem egy nagy szolgàlatom van. Ás azt
mondtam, “Hàt, án_án nem akarom, hogy ez valaha is çjra
megtärtánjen velem.”

Ás leèltem oda arra a kis szákre. Ás csak èltem, ãh,
valahogy ebben a helyzetben, áppen âgy. Ás hirtelen làttam egy
Fányt villogni a szobàban. Ás azt gondoltam hogy valaki
elemlàmpàval käzeledett. Ás kärbe náztem, ás azt gondoltam,
“Hàt^” Ás Az itt volt, käzvetlenèl elåttem. Ás a padlãn rági
fadeszkàzat volt. Ás Az ott volt, käzvetlenèl elåttem. Ás egy kis
äreg dobkàlyha volt a sarokban, amelynek teteje ki volt belåle
tápve. Ás_ás käzvetlenèl abban ott volt egy_egy Fány a padlãn,
ás azt gondoltam, “Hàt, hol van az? Hàt, az nem jähetett^”

Kärbenáztem. Ás Az itt volt felettem, ez ugyanaz a Fány,
käzvetlenèl felettem fèggätt âgy. Forgott kärbe mint egy tæz,
olyan smaragsàrga szinæ, âgy csinàlt, “Huuuussss, huuuussss,
huuuussss!” ilyen mãdon, áppen Az felett, âgy. Ás án rànáztem
Arra, ás azt gondoltam, “Mi Ez?” Nos, Az megijesztett engem.

Ás hallottam amint valaki jän, [Branham Testvár utànozza
valakinek a jàràsàt_Szerk.] egyszeræen jàrt csupàn, ás
mezâtlàb volt. Ás làttam egy Ember làbàt bejänni. A helyiság
sätát volt mindenhol, kiváve ápp itt, ahol Az vilàgâtott lefelá.
Ás làttam egy Embernek a làbàt bejänni. Ás amikor Å bejätt a
szobàba, odajätt egászen, Å egy olyan forma Fárfi volt^
kärèlbelèl szàz kilãs sçlyçnak názett ki. Az Å kezei ilyen
mãdon ässze voltak fonva. Nos, án làttam Azt egy
Forgãszálben, hallottam Azt beszálni hozzàm, ás làttam Azt
egy Fány formàjàban, de ez volt az elså alkalom amikor Annak
a kápát is meglàttam. Odajätt hozzàm egász käzel.

Nos, åszintán baràtok, án_án azt gondoltam, hogy megàll a
szâvverásem. Án^Csak kápzeljátek el! Gondoljàtok bele
magatokat, ás akkor ugyançgy áreztátek volna magatokat. Ti
talàn màr tovàbb jutottatok az çton mint án, talàn màr rágebb
ãta vagytok Keresztányek, de Az ugyanolyan árzássel tältene el
benneteket. Mert tåbb szàz alkalommal valã làtogatàs utàn is
az mág mindig megbánât engem, amikor Å käzel jän. Az náha
engem mág^án majdnem teljesen elàjulok, egyszeræen
annyira elgyengèläk amikor sok alkalommal lemegyek az
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emelványrål. Ha án tçl sokàig maradok, akkor teljesen
elvesztem az eszmáletemet. Volt màr olyan, hogy ãràk hosszat
vittek màr autãval, ás mág azt sem tudtam hogy hol vagyok. Ás
án ezt nem tudom megmagyaràzni. Olvassàtok ezt el itt a
Bibliàban, ás Az meg fogja Ezt magyaràzni  hogy mi ez. A
Szentâràs âgy mondja!

Tehàt án ott èltem ás náztem Årà. Án_án a kezem valahogy
âgy fent volt. Å egyenesen ràm názett, egyszeræen çgy
kellemesen. De Neki egy igazàn mály Hangja volt, ás Å azt
mondta, “Ne fálj, án a Mindenhatã Isten Jelenlátábål lettem
kèldve.” Ás amikor Å beszált, a Hang, az ugyanaz a Hang volt
amely hozzàm beszált, amikor kát áves voltam, ás azãta vágig.
Tudtam hogy ez Å volt. Ás azt gondoltam, “Nos^”

Ás hallgassàtok meg. Most figyeljetek a beszálgetásre. Án a
tålem telhetå legjobb mãdon fogom idázni, tudatosan, szãrãl
szãra, mert án alig emlákszem.

Å^Án azt mondtam^Án ilyen mãdon Rànáztem. Å azt
mondta, “Ne fálj,” ápp ilyen nyugodtan ezt mondta, “Án a
Mindenhatã Isten Jelenlátábål lettem kèldve azárt, hogy
elmondjam neked hogy a te kèlänäs szèletásed^” Amint ti
tudjàtok hogy milyen volt az án szèletásem ott fent. Ugyanez a
Fány fègätt felettem, amikor megszèlettem. Ás âgy Å azt
mondta, “A te kèlänäs szèletásed ás fálreártett áleted azárt
volt, hogy jelezze hogy neked el kell menned az egász vilàgra ás
imàdkoznod kell a beteg emberekárt.” Ás azt mondta, “Ás
tekintet nálkèl arra hogy mi a bajuk^” Ás Å megnevezte azt,
(Isten, Aki az án Itálåbâràm, tudja) Å megnevezte a “ràkot.”
Azt mondta, “Semmi^Ha eláred hogy az emberek higgyenek
neked, ás åszinte leszel amikor imàdkozol, akkor semmi nem
fog megàllni az imàd elått, mág a ràk sem.” Làtjàtok, “Ha
eláred, hogy az emberek higgyenek neked.”

Ás án làttam, hogy Å nem az án_án ellenságem volt, hanem
Å a baràtom volt. Ás án nem tudtam hogy vajon_vajon
meghalok-e, vagy mi tärtánt amikor Å odajätt hozzàm ilyen
mãdon. Ás án azt mondtam, “Hàt, Uram,” mondtam, “Án^”
Mit tudtam án gyãgyâtàsokrãl ás ilyen dolgokrãl, ezekrål az
ajàndákokrãl? Azt mondtam, “Hàt, Uram, án_án_án egy
szegány ember vagyok.” Ás azt mondtam, “Án az án nápem
käzätt vagyok. Án_án egyètt álek a nápemmel, akik szegányek.
Iskolàzatlan vagyok.” Ás án azt mondtam, “Ás án_án_án nem
lennák kápes, åk nem_åk nem fognak megárteni engem.”
Mondtam, “Åk_åk nem åk nem fognak engem meghallgatni.”

Ás Å azt mondta, “Amint Mãzes prãfátànak kát ajàndák,”
helyesebben, “jel lett adva, hogy az å szolgàlatàt igazolja, çgy
neked lesz adva kettå_çgy neked kát ajàndák lesz adva, hogy
igazolja a szolgàlatodat.” Azt mondta, “Az egyik az lesz, hogy
fogod annak a szemálynek a kezát akiárt imàdkozol, a te bal
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kezeddel az å jobb kezèket,” ás azt mondta, “azutàn csak àllj
nyugodtan, ás az^lesz ott egy fizikai hatàs, amely a te
testeden fog megtärtánni.” Ás azt mondta, “Azutàn te
imàdkozz. Ás ha az eltàvozik, akkor a betegság elhagyta az
embereket. Ha az nem tàvozik, akkor csak kárjed az àldàst ás
menjál tovàbb.”

“Hàt,” mondtam, “Uram, án fálek hogy åk nem fognak
engem elfogadni.”

Å azt mondta, “Ás a kävetkezå dolog lesz, ha åk arra nem
hallgatnànak, akkor hallgatni fognak erre.” Azt mondta,
“Aztàn az fog tärtánni, hogy meg fogod tudni az å szâvèknek a
titkàt.” Mondta, “Erre åk hallgatni fognak.”

“Hàt,” mondtam, “Uram, ez az amiárt án maeste itt
vagyok. Azt mondtàk nekem az án egyhàzi tagjaim, hogy azok
a dolgok amelyek hozzàm jännek, hamisak.”

Å azt mondta, “Te erre a cálra szèlettál a vilàgra.”
(Làtjàtok, “az ajàndákok ás elhâvàsok megbànhatatlanok.”) Å
azt mondta, “Te erre a cálra szèlettál a vilàgra.”

Ás án azt mondtam, “Hàt, Uram,” mondtam, “az án
egyhàzi tagjaim azt mondtàk nekem, hogy ez a_a gonosz
szellem.” Ás án azt mondtam, “Åk^Ez az amiárt án idejättem
imàdkozni.”

Ás itt van az, amit Å idázett nekem. Å beszàmolt nekem az
Çr Jázus eljävetelárål az Å elså alkalmàval. Ás án azt
mondtam^

A furcsa dolog az volt, baràtaim^Nos, án itt most
megàllok csak egy percre ás visszamegyek. Ami engem
mindennál jobban megijesztett, hogy valahànyszor talàlkoztam
egy jävendåmondãval, åk felismerták azt, hogy valami tärtánt.
Ás ez egyszeræen^ez majdnem megält engem.

Páldàul, egy napon amikor az án unokatestváreim ás án
lementènk egy_egy farsangi terèleten àt, ás mi mág csupàn
fiçk voltunk, ás arra jàrtunk. Tehàt ott volt egy kis
jävendåmondã, ott èlt kint az egyik sàtorban, egy fiatal hälgy,
egy csinos kinázetæ fiatal hälgy ott èlt. Ás mi mindnyàjan arra
mentènk, sátàltunk. Å azt mondta, “Há, te, gyere csak ide egy
percre!” Ás mind a hàrman fiçk megfordultunk. Ás å azt
mondta, “Te abban a csâkos pulãverben” (ez án voltam).

Ás án azt mondtam, “Igen, hälgyem?” Azt gondoltam, hogy
å talàn meg akart kárni engem arra, hogy hozzak neki egy
colàt, vagy valami màs effálát. Ás å egy_egy fiatalasszony volt,
talàn çgy a huszas ávei kezdetán, vagy valami, ás ott èlt. Ás án
odamentem, ezt mondva, “Igen, hälgyem, miben segâthetek
ännek?”

Ás å azt mondta, “Mondd, tudtad azt hogy van egy_egy
Fány, amely kävet táged? Te egy bizonyos jel alatt szèlettál.”
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Mondtam, “Hogy árti ezt?”
Å azt mondta, “Nos, te egy bizonyos jel alatt szèlettál. Van

egy Fány, amely kävet táged. Te egy Isteni elhâvàsra szèlettál.”
Azt mondtam, “Tàvozzon el innen asszonyom!”
Kezdtem tovàbbmenni, mert az ádesanyàm mindig azt

mondta nekem, hogy azok a dolgok az Ärdägtål vannak. Neki
igaza volt. Tehat án^Az megijesztett engem.

Ás egy napon, amikor án vadår voltam, fel akartam szàllni
egy buszra. Ás felszàlltam a buszra. Mindig çgy tænt, hogy án
szellemeknek vagyok alàrendelve. Ott àlltam, ás az a matrãz
ott àllt mägättem. Ás án årjàratra indultam, ás fel akartam
menni a Henryville Erdåságbe, ás ott voltam a buszon.
Elkezdtem árezni valami furcsa dolgot. Kärbenáztem ott, ás
volt egy_egy nagy kävár asszony èlt ott, száp ältäzákben. Azt
mondta, “Èdväzläm?”

Mondtam, “Èdväzläm!”
Án azt gondoltam, hogy az csak egy käzänságes asszony

volt, aki beszál, âgy án csupàn^Å azt mondta, “Szeretnák
beszálni veled egy percre.”

Mondtam, “Igen, hälgyem?” Ás megfordultam.
Ás å azt mondta, “Tudsz rãla, hogy te egy jel alatt

szèlettál?”
Azt gondoltam, “Ez egy màsik olyan furcsa asszony.” Igy

án tovàbb náztem kifelá. Ás âgy án nem szãltam egy szãt sem,
csak tovàbb^

Å azt mondta, “Beszálhetnák veled egy percet?” Ás án csak
tovàbb^Å azt mondta, “Ne viselkedj âgy.”

Án csak tovàbb náztem elåre. Azt gondoltam, “Ez nem
çriemberhez máltã.”

Å azt mondta, “Szeretnák veled beszálni csak egy
pillanatra.”

Án csak tovàbb náztem elåre, es egyàltalàn nem
fordâtottam rà figyelmet. Käzben azt gondoltam, “Azt hiszem,
hogy meg fogom làtni hogy vajon ugyanazt mondja-e mint a
täbbiek.” Megfordultam, ás azt gondoltam, “Ãh, nekem! Án
attãl megràzkãdtam, tudom.” Mert gyælältem arra gondolni.
Megfordultam.

Å azt mondta, “Talàn jobb ha megmagyaràzom magamat.”
Azt mondta, “Án csillagjãs vagyok.”

Án azt mondtam, “Gondoltam, hogy maga valami olyan.”
Å azt mondta, “Án çtban vagyok Chicagãba, hogy

meglàtogassam a fiamat, aki egy Baptista lelkász.”
Ás án azt mondtam, “Igen, asszonyom.”
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Å azt mondta, “Mondta màr valaki neked, hogy te egy jel
alatt szèlettál?”

Mondtam, “Nem, asszonyom.” Án ott hazudtam neki,
làtjàtok, ás azt mondtam^csak meg akartam tudni, hogy mit
akar mondani. Ás å azt mondta^Án mondtam, “Nem,
asszonyom.”

Ás å azt mondta, “Hàt nem^A lelkászek mág soha nem
mondtàk ezt neked?”

Azt mondtam, “Nekem semmi käzäm nincs a
lelkászekhez.”

Ás å azt mondta, “A-ha.”
Ás án azt mondtam^å_å azt mondta nekem^Án azt

mondtam, “Hàt^”
Å azt mondta, “Ha án megmondom neked pontosan hogy

mikor szèlettál, akkor hinni fogsz nekem?”
Azt mondtam, “Nem, asszonyom.”
Ás å azt mondta, “Nos, án meg tudom neked mondani, hogy

mikor szèlettál.”
Azt mondtam, “Án azt nem hiszem el.”
Ás å azt mondta, “Te 1909. àprilis 6-àn szèlettál, reggel ät

ãrakor.”
Azt mondtam, “Ez igaz.” Mondtam, “Honnan tudja ezt?”

Mondtam, “Mondja meg ennek a matrãznak, hogy å mikor
szèletett.”

Mondta, “Azt nem tudom.”
Ás án azt mondtam, “Miárt? Honnan tudja ezt?”
Azt mondta, “Figyeljen ide, uram.” Å azt mondta amikor

elkezdett beszálni arrãl a csillagjãslàsrãl, ás azt mondta,
“Minden bizonyos áv elteltável^” Mondta, “Emlákszel arra,
amikor a hajnalcsillag eljätt, amely azokat a bälcs embereket
Jázus Krisztushoz vezette?”

Án egy kicsit megtávesztettem tudjàtok  ezt mondva, “Nos,
án semmit sem tudok a vallàsrãl.”

Ás å azt mondta, “Nos, te hallottàl màr azokrãl a bälcs
emberekrål, akik Jázushoz jättek.”

Mondtam, “Igen.”
Ás å azt mondta, “Hàt, mik voltak azok a bälcs emberek?”
“Ãh,” mondtam, “åk csupàn bälcs emberek voltak, ez

minden amit án tudok.”
Å azt mondta, “Nos, mi az a bälcs ember?” Mondta,

“Ugyanaz ami án vagyok, egy asztrolãgus, ‘csillagjãs’ âgy hâvjàk
åket.” Ás azt mondta, “Tudod, mielått Isten bàrmit is tesz a_a
fäldän, Å mindig kinyilvànâtja azt az ágen, ás azutàn a fäldän.”
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Ás án azt mondtam, “Án nem tudom.”
Ás å azt mondta, “Nos^” Megnevezett kettå vagy hàrom,

kettå^hàrom csillagot, mint a Mars, Jupiter, ás Vánusz. Nem
ezek voltak, de å azt mondta, “Azok keresztezták egymàs
pàlyàjàt ás ässzetalàlkoztak ás alkottak^” Mondta, “Volt
hàrom bälcs ember, akik eljättek hogy talàlkozzanak az Çr
Jázussal, ás az egyik a Khàm àgàbãl valã volt, a màsik Sámtål,
ás a harmadik pedig Jàfettål.” Ás azt mondta, “Amikor åk
Betlehemben ässzetalàlkoztak, az a hàrom csillag amelyikbål
åk voltak^Minden szemály a fäldän,” mondta, “nekik van
valami käzèk a csillagokhoz.”Mondta, “Kárdezd meg itt ezt a
matrãzt arrãl, hogy amikor a hold lemegy ás az ági bolygã
lemegy, akkor a dagàly nem megy azzal ás nem jän be.”

Án azt mondtam, “Nekem åt errål nem kell megkárdeznem,
mert án ezt tudom.”

Ás å azt mondta, “Nos, a te szèletásednek van valami käze
ott fent a csillagokhoz.”

Ás án azt mondtam, “Hàt, án azt nem tudom.”
Ás å azt mondta, “Nos, az a hàrom bälcs ember eljätt.” Ás

azt mondta, “Amikor az a hàrom csillag, amikor åk^Åk
kèlänbäzå irànyokbãl jättek, ás Betlehemben talàlkoztak. Ás
azt mondjàk hogy åk ràjättek ás tanàcskoztak, ás egyikèk a
Khàm àgàbãl volt, Sámtål ás Jàfettål, Noá hàrom fiàtãl.” Ás å
azt mondta, “Azutàn åk eljättek ás imàdtàk az Çr Jázus
Krisztust.” Ás azt mondta, “Amikor åk eltàvoztak,” mondta,
“Åk ajàndákokat hoztak ás elvitták Hozzà.”

Ás azt mondta, “Jázus Krisztus azt mondta az Å
szolgàlatàban, hogy amikor ez az Evangálium prádikàlva lett
az egász vilàgon (Khàm, Sám, ás Jàfet nápánek), akkor Å çjra
el fog jänni.” Ás azt mondta, “Nos, azok a bolygãk, ági
bolygãk, amint azok kärbe mozognak^” Mondta, “Åk el
vannak vàlasztva. Azok azãta mág nem ismeretesek a fäldän.
De” mondta, “Minden bizonyos szàz áv utàn azok keresztezik
egymàs pàlyàjàt ilyen mãdon.” (Ha van itt tärtánetesen
egy csillagàsz, akkor te tudhatod, hogy mirål beszált az az
asszony, de án nem tudom.) Tehàt amikor å besz-^Mondta,
“Azok ilyen mãdon keresztezik egymàst.” Ás azt mondta,
“A legnagyobb ajàndák emlákbe, amely valaha is az
emberiságnek adva lett az volt, amikor Isten az Å Fiàt adta.
Amikor azok a bolygãk çjra keresztezik egymàst, nos,”
mondta, “Å elkèld egy màsik ajàndákot a fäldre.” Ás azt
mondta, “Te annak az idånek a keresztezådásánál szèlettál.”
Ás azt mondta, “Ez az oka annak hogy án ezt tudom.”

Nos, azutàn án ezt mondtam, “Hälgyem, elåszär is án ebbål
semmit nem hiszek. Nem vagyok vallàsos, ás nem akarok errål
täbbet hallani!” Ott hagytam. Ás âgy án igen gyorsan belá
folytottam a szãt. Tehàt elmentem onnan.



76  A MONDOTT IGE

Ás valahànyszor valaki^ha a käzelábe kerèltem
egyikèknek, akkor az âgy zajlott le. Ás azt gondoltam, “Miárt
teszik ezt azok az ärdägäk?”

Azutàn a prádikàtorok azt mondtàk, “Ez az Ärdäg! Ez az
Ärdäg!” Åk elhitetták velem.

Ás aztàn azon az ájszakàn ott fent, amikor án^amikor Å
utalt erre, án megkárdeztem Åt ezt mondva, “Hàt, miárt van
az, hogy az ässzes mádium ás az olyanfále dolgok, ás az
ärdägtål megszàllt emberek, hogy åk mindig beszálnek nekem
Arrãl; ás az egyhàziak, a testváreim arrãl beszálnek nekem,
hogy ez a gonosz szellemtål van?”

Figyeltem, hogy mit mondott Å, Ez, Aki ott fègg azon a
kápen. Å ezt mondta, “Amikáppen ez akkor volt, çgy van ez
most is.” Ás elkezdte nekem idázni, hogy “Amikor a mi Çr
Jázus Krisztusunk szolgàlata elkezdett bekävetkezni, akkor a
lelkászek azt mondtàk, ‘Å Belzebub, az Ärdäg’; de az ärdägäk
azt mondtàk, hogy ‘Å az Isten Fia, Izràel Szentje.’ Az
ärdägäk^Ás názzátek meg Pàlt ás Barnabàst amikor åk ott
fent prádikàltak. A lelkászek azt mondtàk, ‘Ezek az emberek
felforgatjàk a vilàgot. Åk gonoszok, åk_åk az Ärdägtål
vannak.’ Ás egy kis jävendåmondã ott kint az utcàn felismerte,
hogy Pàl ás Barnabàs Isten emberei voltak, mert ezt mondta,
‘Åk Isten emberei akik elmondjàk nekènk az Álet Çtjàt.’” Igy
van ez? “Spiritisztàk ás jävendåmondãk, dámonoktãl
megszàllott emberek.”

De mi annyira belesavanyodtunk a teolãgiàba, hogy màr
semmit nem tudunk a Szellemrål. Remálem, hogy ti ezutàn is
szeretni fogtok engem. De ez az amirål szã van. Beleártem a
Pènkäsdieket is! Ez igaz. Csupàn kiabàlni ás kärbe tàncolni
mág nem jelenti azt, hogy ti bàrmit is tudnàtok a Szellemrål.

Ez egy szemályes kapcsolat, szemtål szembe, ez az amire
szèkságetek van. Ez az a fajta Gyèlekezet, amelyet Isten kászæl
jelemelni, ez igaz, amikor åk ässzejännek egyságben ás eråben,
Szellemben.

Ás Å utalt nekem ezekre. Ás elmondta nekem hogy a
lelkászság mikánt ártette Ezt fálre, ás biztosâtott engem, hogy a
lelkászság fálreártette Ezt. Ás amikor Å elmondott nekem
mindent errål, ás hogy Jázus mikánt^

Án azt mondtam, “Hàt, mi van ezekkel, ezekkel a
dolgokkal, amelyek velem tärtánnek?”

Ás làtjàtok, Å azt mondta, “Ez sokszorozãdni fog ás egyre
nagyobb ás nagyobb lesz.” Ás idázte nekem, elmondta nekem,
hogy Jázus mikánt tette azt; hogy Å mikánt jätt ás hogy Å
birtokolt egy olyan Eråt, hogy elåre tudott dolgokat ás meg
tudta mondani az asszonynak a kçtnàl, ás hogy nem àllâtotta
azt, hogy Å egy gyãgyâtã, hanem azt àllâtotta, hogy azokat a
dolgokat csak çgy cselekszi, ahogy az Atya megmutatja Neki.
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Mondtam, “Hàt, ez milyen fajta szellem lenne?”
Å azt mondta, “Ez a Szent Szellem.”
Ekkor valami tärtánt ánbennem, ami àltal felismertem azt,

hogy az a dolog amelynek án hàtat fordâtottam, az volt amiárt
engem Isten idehozott. Ás felismertem, hogy ez ápp olyan volt,
mint amikor azok a Farizeusok a rágmçlt napokban tetták,
hogy ezek is fálremagyaràztàk nekem a Szentâràst. Igy
akkortãl kezdve án Errål a sajàt ártelmezásemet vettem, amit a
Szent Szellem mondott.

Azt mondtam Neki, “Menni fogok.”
Å azt mondta, “Án veled leszek.”
Ás az Angyal çjra belápett a Fánybe, amely elkezdett kärbe

kärbe jàrni, ás kärbe ás kärbe, ás kärbe az Å làbàn ilyen
mãdon, felment abba a Fánybe ás kiment az ápèletbål.

Án çj szemálykánt mentem haza.
Àtmentem a gyèlekezetbe, ás elmondtam ezt az

embereknek, a. Ez^Vasàrnap este volt.
Ás Szerda este odahoztak egy asszonyt, az egyik àpolãnåt a

Mayo klinikàrãl, aki ràkban haldokolt, nem volt semmi màs,
csak egy àrnyák. Amikor lementem hogy megfogjam åt, akkor
elåtte jätt egy làtomàs, amely megmutatta åt çjra àpolãnåkánt.
Ás å rajta van azon a listàn Louisville-ben, hogy “ávek ãta
halott.” Å most Jeffersonville-ben van àpolãnåkánt, màr ávek
ãta àpolãnå. Mert án felnáztem oda ás làttam azt a làtomàst.
Megfordultam, alig tudva azt hogy mit csinàlok, ott àlltam,
reszkettem amikor åk elså alkalommal hoztàk oda azt az esetet
ás lefektetták oda. Ás az àpolãnåk meg a täbbiek ott àlltak
kärèlätte, ás å ott fekèdt, ás az arca teljesen be volt esve ás a
szemei is teljesen be voltak esve.

Margie Morgan. Ha ârni akartok neki, akkor az å câme 411
Knobloch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Vagy ârjatok a Clark
Megyei Kãrhàznak, Jeffersonville, Indiana. Hadd adja meg
nektek a_a bizonysàgàt.

Ás án lenáztem oda. Ás ez volt ott az elså eset, amit làttam
ott megjelenni, ott jätt egy làtomàs. Làttam az asszonyt çjra
àpolãnåkánt, amint kärbe jàrkàlt, jãl ás eråsen ás egászságesen.
Ezt mondtam, “IGY SZÃL AZ ÇR, ‘Álni fogsz ás nem halsz
meg!’”

Az å fárje, egy nagyon magas rendæ ember a vilàgnak a
dolgaiban, ràmnázett âgy. Án azt mondtam, “Ne fáljen, uram!
A feleságe álni fog.”

Kihâvott engem, ás azt mondta^megnevezett kettå vagy
hàrom orvost, ás mondta, “Ismeri åket?”

Mondtam, “Igen.”
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“Nos,” mondta, “Golfoztam vele. Ás azt mondta, ‘A ràk
kärbeburkolta a beleit, ás mág beäntássel sem lehet åt
kimosni.’”

Ezt mondtam, “Engem nem árdekel hogy mi a baja! Valami
itt lent belèl, án làttam egy làtomàst! Ás az a Fárfi aki beszált
velem, azt mondta, hogy amit csak làtok mondjam el ás çgy
lesz. Ás Å ezt mondta nekem ás án hiszem azt.”

Dicsåság Istennek! Egy pàr nappal azutàn å mosott, ás
kärbejàrkàlt. Most å nyolcvan kilãt nyom, ás täkáletes
egászságben van.

Azutàn amikor án elfogadtam, eltàvozott. Azutàn Robert
Daugherty hâvott engem. Ás innen azutàn tovàbbment le
Texason àt, az egász vilàgra.

Ás egy este kärèlbelèl nágy vagy ät alkalommal kint^(Án
nem tudtam megárteni a nyelveken szãlàst ás âgy tovàbb. Án
hittem a Szent Szellem keresztságáben, hittem azt, hogy az
emberek szãlhatnak nyelveken.) Ás egy este amikor án
kimentem a^egy katedràlisan, San Antonio, Texasban,
kimentem oda, ás egy kis szemály ott èlve elkezdett nyelveken
szãlni çgy mint a puskalävásek, vagy a gáppuska ropogàs,
gyorsan. Egászen hàtul, egászen hàtul ott egy szemály felàllt ás
azt mondta, “IGY SZÃL AZ ÇR! Az az ember aki felmegy a
szãszákre, egy olyan szolgàlattal fog jàrni, amelyet a
Mindenhatã Isten rendelt el. Ás amikáppen Keresztelå Jànos
Jázus Krisztus eljävetelánek elså elåfutàrakánt lett kèldve, çgy
å hoz egy Èzenetet, amely az Çr Jázus Krisztus Màsodik
Eljävetelát fogja okozni.”

Szerettem volna belesèllyedni a cipåimbe. Felnáztem, ás
azt mondtam, “Ismered azt az embert?”

Å mondta, “Nem, uram.”
Mondtam, “Te ismered åt?”
Å mondta, “Nem, uram.”
Mondtam, “Engem ismersz?”
Å mondta, “Nem, uram.”
Mondtam, “Mit csinàlsz itt?”
Å mondta, “Olvastam errål az ujsàgban.” Ás àltalàban^

Ez volt annak az ässzejävetelnek az elså estáje.
Àtnáztem oda ás azt mondtam, “Hogyan jättál ide?”
Å azt mondta, “Náhànyan az embereim käzèl azt mondtàk

nekem, hogy te itt leszel, ‘egy Isteni gyãgyâtã,’ ás án eljättem.”
Mondtam, “Egyiketek sem ismeri a màsikat?”
Å mondta, “Nem.”
Ãh, nekem! Ott án meglàttam, hogy a Szent Szellemnek az

az ereje^Amikor án koràbban mág azt gondoltam hogy ez
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hamis volt, ás tudtam hogy án^ Istennek ugyanez az Angyala
kapcsolatban volt ezekkel az emberekkel, akiknál ezek a
dolgok voltak. Noha åk beledobtak egy csomã keveráket ás egy
csomã Babilont abba, de volt ott bent egy valãdi elem. [Ères
rász a szalagon_Szerk.]^Krisztus. Ás án làttam hogy az_az
igazi volt.

Ãh, ávek teltek el ás az ässzejäveteleken az emberek làttak,
làtomàsokat ás âgy tovàbb.

Egy alkalommal egy fánykápász elkapta Azt egy kápen,
amikor án ott àlltam lent valahol Arkansasban, azt hiszem az
volt, egy kärèlbelèl ehhez hasonlã ässzejävetelen, az
auditãrium kärèlbelèl ilyen volt. Ás án ott àlltam, ás
megprãbàltam Azt megmagyaràzni. Az emberek tudtàk, èltek
ás figyeltek, Metodistàk, Baptistàk, Presbiteriànusok, ás âgy
tovàbb. Ás azutàn án tärtánetesen odanáztem, amint jätt be az
ajtãn, ott jätt Az, âgy csinàlt, “Huuuussss, huuuussss!”

Azt mondtam, “Nincs rà szèkság, hogy täbbet mondjak,
mert âme Az itt jän most.” Ás Az odamozgott, ás az emberek
elkezdtek kiabàlni. Odajätt ahol án voltam ás kärbe
letelepedett.

Áppen amikor Az letelepedett, egy lelkász odarohant, ás azt
mondta, “Há, án làtom Azt!” Ás Az vakkà sçjtotta åt a_a
legteljesebb mártákben, ás visszatàntorodott. Ti megnázhetitek
ezt ott azon a kápen a känyvben, ás làthatjàtok, amint å
visszatàntorodott, ás a feje ilyen mãdon le volt hajtva.
Megnázhetitek az å kápát.

 Ás Az ott letelepedett. Áppen egy çjsàg fánykápásze
lencsevágre kapta Azt akkor. De az Çr nem volt mág kász.

Ás egy este Houston, Texasban, amikor, ãh, ezerszer ezer
ember^Nekènk ott volt nyolcszàz^ nyolc ezer ember odaàt
a nem is tudom hogy hivjàtokban, odaàt a zenecsarnokban,
visszajättènk a nagy Sam Houstoni Sportcsarnokba.

Ás ott aznap este abban a vitàban, amikor egy Baptista
prádikàtor azt mondta, hogy án “Semmi màs nem vagyok, mint
egy alàvalã kápmutatã ás egy szálhàmos, egy vallàsos
szálhàmos, ás engem ki kellene zavarni a vàrosbãl” ás hogy å
lenne az, aki ezt megtenná.

Bosworth Testvár megkárdezte, “Branham Testvár,
megengednád hogy ilyesmi megtärtánjen? Utasâtsd rendre!”

Azt mondtam, “Nem, uram, án nem hiszek a
veszekedásekben. Az Evangálium nem azárt lett, hogy
veszekedjènk, hanem hogy áljèk Azt.” Ás azt mondtam, “Nem
szàmât hogy mennyire gyåzkädnád åt, å ugyançgy menne
tovàbb.” Mondtam, “Å^az neki semmit nem szàmâtana. Ha
Isten nem tud szãlni az å szâváhez, akkor án hogyan tudnák?”
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A kävetkezå nap ki lett jelentve, “Ez megmutatja hogy åk
mifálák,” a Houston Krãnika cimæ çjsàgban. Ezt mondta, “Ez
megmutatja, hogy åk mifálák, åk fálnek kiàllni azárt, amit
prádikàlnak.”

Az idås Bosworth Testvár odajätt hozzàm, akkor å a
hetvenes áveiben volt, kedves idås testvár, àtkarolt engem, ás
azt mondta, “Branham Testvár,” mondta, “azt akarod
mondani, hogy te ezt nem torkolod le?”

Azt mondtam, “Nem, Bosworth Testvár. Nem, uram. Án
nem fogom ezt letorkolni.” Mondtam, “Az nem tenne semmi
jãt.” Azt mondtam, “Az csak veszekedást okozna, miutàn
elhagytuk az emelványt.” Mondtam, “Án most egy ässzejävetelt
tartok, ás nem akarom, hogy a dolgok ilyen mãdon
száthulljanak.” Mondtam, “Csak hagyd, hadd folytassa.”
Mondtam, “Ez minden, å csak fecseg.” Mondtam, “Nekènk
voltak ilyenek màr ezelått is, ás semmi jãt nem tesz, ha szãlunk
hozzàjuk.” Mondtam, “Åk egyenesen tovàbbmennek, ás çgy
maradnak.” Mondtam, “Ha åk egyszer elfogadjàk az Igazsàg
ismeretát, ás azutàn pedig nem akarjàk Azt elfogadni, akkor a
Biblia azt mondja, hogy åk àtlápták az elvàlasztã vonalat ás
nekik soha nem lesz megbocsàjtva sem ezen a vilàgon, sem az
elkävetkezendån. Åk Ezt ‘az Ärdägnek’ hâvjàk ás åk errål nem
tehetnek. Meg vannak szàllva egy vallàsos szellemmel, amely
az Ärdäg.”

Hànyan tudjàtok, hogy ez igaz, hogy az ärdäg szelleme
vallàsos? Igen, uram, olyan fundamentàlisan, amennyire csak
tud. Ás âgy, azutàn, az nem hangzott nagyon jãl, amikor azt
mondtam, hogy “fundamentàlisan,” de ez az igazsàg. “A
kegyesság làtszatàt keltik, ás megtagadjàk annak Ereját.” Ez
igaz. A jelek ás csodàk azok, amelyek Istent mindig igazoljàk.
Ás Å azt mondta, hogy ugyanez a dolog lesz az utolsã
napokban. Ás figyeljátek meg!

Az idås Bosworth Testvár, án^å velem akart jänni, ás
valahogy fàradt volt; Japànbãl jätt vissza, ás itt akart lenni.
Lubbock-ban egyètt akart lenni velem. Ás âgy å^volt neki
egy kis sçlyos megfàzàsa, ás âgy nem tudott eljänni arra az
egyre, å ás a feleságe. Ás âgy å^

Mindenki azt gondolta, hogy å hasonlât Kàlebre. Ott àllt, ás
azt mondta, “Nos, Branham Testvár,” (azzal a máltãsàgteljes
kinázássel, tudjàtok), azt mondta, “hadd csinàljam án” ás azt
mondta “ha te nem akarod.”

Án azt mondtam, “Ã Bosworth Testvár, án_án nem
akarom, hogy te ezt megtedd. Veszekedásbe keverednál.”

Å azt mondta, “Egy szã veszekedás sem lesz.”
Most ápp mielått befejezem, hallgassàtok meg ezt. Å lement

oda. Án azt mondtam, “Ha nem fogsz veszekedni, akkor
rendben van.”



HOGYAN JÄTT AZ ANGYAL HOZZÀM ÁS AZ Å MEGBÂZÀSA 81

Mondta, “Megâgárem, hogy nem fogok veszekedni.”

Kärèlbelèl harmincezer ember gyælt ässze aznap este
abban az auditoriumban. Wood Testvár, aki most itt èl, jelen
volt akkor, ás ott èlt az auditãriumban. Ás án^

A fiam azt mondta, vagyis^A feleságem mondta, hogy
“Nem fogsz lemenni az ässzejävetelre?”

Azt mondtam, “Nem. Nem megyek le oda azárt, hogy
hallgassam a veszekedásèket. Nem, uram. Nem fogok lemenni
oda azárt, hogy azt hallgassam.”

Amikor eljätt az estidå, Valami azt mondta, “Menj le oda.”

Fogtam egy taxit a testváremmel, a feleságemmel ás a
gyermekeimmel, ás lementènk. Ás felmentem egászen a
harmincas erkályre, çgy egász magasra, ás leèltem.

Az idås Bosworth Testvár kisátàlt oda áppçgy mint egy
äreg diplomata, tudjàtok. Kimàsolt náhàny^A Biblia hatszàz
kèlänbäzå âgáretát kimàsolta ott. Azt mondta, “Nos, Best
Doktor, legyen szâves idejänni ás vàlasszon ki ezekbål az
âgáretekbål egyet ás càfolja meg a Biblia àltal. Ezeknek az
âgáreteknek mindegyike Jázus Krisztusra vonatkozik, hogy
gyãgyâtja a betegeket ezekben a napokban. Ha ki tud
vàlasztani egyet ezekbål az âgáretekbål, ás a Biblia àltal meg
tudja càfolni azt a Bibliàval, akkor án le fogok èlni, kezet
ràzok magàval, ás azt mondom, hogy ‘igaza van.”’

Å azt mondta, “Gondoskodni fogok rãla, amikor felmegyek
oda!” Erålkädätt azárt hogy valahogy elbànjon Bosworth
Testvárrel, làtjàtok.

Igy Bosworth Testvár azt mondta, “Nos, Best Testvár, án
egy dolgot kárdezek tåled, ás ha nekem erre ‘igennel’ vagy
‘nemmel’ vàlaszolsz, mondta, “akkor mi most azonnal le is
rendeztèk a vitàt.”

Ás å azt mondta_azt mondta, “Majd án elintázem!”

Megkárdezte az elnäkät, hogy felteheti-e a kárdást. Å azt
mondta, “Igen.”

Å mondta, “Best Testvár, Jehova megvàltã nevei Jázusra
vonatkoztak? ‘Igen’ vagy ‘nem’?”

Ezzel el volt intázve. Ez volt minden. Mondom nektek,
hogy egyszeræen áreztem, amint valami egászen àtmegy rajtam.
Án erre magam soha nem gondoltam làtjàtok. Ás azt
gondoltam, “Ãh, nekem, erre å nem tud vàlaszolni! Ez megkäti
azt.”

Å mondta, “Nos, Best Doktor, án_án aggãdom.”

Å mondta, “Majd án elintázem!”



82  A MONDOTT IGE

Mondta, “Aggãdom, hogy nem tudsz vàlaszolni az án
leggyengább kárdásemre.” Olyan hèväs volt, mint egy uborka,
ás tudta, hogy hol àll. Igy aztàn å egyszeræen leælt oda azzal a
Szentâràssal.”

Å azt mondta, “Vedd igánybe a harminc percedet, ás
azutàn majd vàlaszolok!”

Ás az idås Bosworth Testvár ott ælt ás vette a Szentâràst ás
megkätätte azzal azt az embert egy olyan helyen, mâg az arca
annyira väräs lett, hogy meggyçjthattàl volna rajta majdnem
egy gyufàt is.

Felàllt onnan márgesen, ás ledobta az çjsàgokat a padlãra,
felàllt oda ás elprádikàlt egy jã Campbellite prádikàciãt. Án
Baptista voltam, ás tudom, hogy mit hisznek åk. Å soha^Å a
feltàmadàsrãl prádikàlt, “‘amikor ez a halandã felveszi a
halhatatlansàgot,’ akkor lesz nekènk Isteni gyãgyulàs.” Ãh,
nekem! Minek lenne szèkságènk az Isteni gyãgyâtàsra amikor
màr halhatatlanok vagyunk (“amikor ez a halandã felveszi a
halhatatlansàgot,” a halottak feltàmadàsa)? Å mág abban a
csodàban is kátelkedett, amit Jázus Làzàron tett, mert ezt
mondta, “Å çjra meghalt, ás âgy az csak egy ideiglenes dolog
volt.” Làtjàtok?

Ás amikor å ilyen mãdon a vágáre árt, azt mondta,
“Hozzàtok ide azt az Isteni gyãgyâtãt, ás hadd làssam åt
vágrehajtani!”

Volt nekik ott egy kis zærzavaruk akkor. Bosworth Testvár
azt mondta, “Meg vagyok rajtad lepådve Best Testvár, hogy
nem vàlaszolsz egy kárdásemre, amelyet tåled kárdeztem.”

Ás âgy å akkor nagyon feldèhädätt, ezt mondta, “Hozzàtok
ide azt az Isteni gyãgyâtãt, ás hadd làssam åt vágrehajtani!”

Mondta, “Best Testvár, hiszel az emberek
megmentásáben?”

Å mondta, “Bizonyosan!”

Å azt mondta, “Szeretnád ha táged ezárt egy Isteni
èdväzâtånek hâvnànak?”

Mondta, “Biztos hogy nem!”

“Sem^Az mág nem tenne táged egy Isteni èdväzâtåvá,
hogy te a lelkek èdvässágát prádikàltad.”

Å mondta, “Hàt, persze hogy nem!”

Azt mondta, “Az sem teszi Branham Testvárt egy Isteni
gyãgyâtãvà, hogy å prádikàlja az Isteni gyãgyâtàst a test
szàmàra. Å nem egy Isteni gyãgyâtã, hanem å csupàn Jázus
Krisztusra irànyâtja az embereket.”
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Ás å azt mondta, “Hozzàtok åt ide, hadd làssam åt
vágrehajtani! Hadd názzem meg azokat az embereket, màtãl
egy ávig, akiket å meggyãgyât ás meg fogom nektek mondani,
hogy hiszem-e Azt, vagy nem.”

Bosworth Testvár azt mondta, “Best Testvár, ez çgy
hangzik, mint egy màsik eset a kàlvàriàn, ‘Gyere le a
Keresztrål ás akkor hinni fogunk Neked.’” Làtjàtok?

Ás, âgy, ãh, akkor å igazàn felrobbant. Azt mondta, “Hadd
làssam åt vágrehajtahi! Hadd làssam, åt vágrehajtahi!” Az
eläljàrãk leèltetták åt. Àtment oda, ás ott àllt egy Pènkäsdi
prádikàtor, akit å az emelványen àt pofozott. Ás âgy akkor åt
leàllâtottàk. (Igy Bosworth Testvár azt mondta, “Ide, ide! Nem,
nem.”) Tehàt az eläljàrãk leèltetták åt.

Raymond Richey felàllt, ás azt mondta, “Ez az
àllàsfoglalàsa a Dál Baptista Gyèlekezetnek?” Mondta, “Ti
Baptista lelkászek, ezt az embert a Dáli Baptista Gyèlekezet
kèldte àt ide, vagy sajàt magàtãl jätt?” Åk nem vàlaszoltak. Å
mondta, “Benneteket kárdeztelek!” Å ismerte mindnyàjukat.

Åk azt mondtàk, “Å magàtãl jätt.” Mert án tudom, hogy a
Baptistàk is hisznek az Isteni gyãgyâtàsban. Igy azutàn azt
mondta, “Å magàtãl jätt.”

Igy azutàn itt van az, ami akkor tärtánt. Azutàn Bosworth
Testvár azt mondta, “Án tudom, hogy Branham Testvár itt van
az ässzejävetelen, ha jänni akar, hogy elbocsàssa a
hallgatãsàgot, akkor nagyon jã.”

Igy Howard azt mondta, “Èlj csendben!”
Mondtam, “Csendben èläk.”
Ás ápp akkor Valami kärbejätt, elkezdett kärbe ärványleni,

ás án tudtam, hogy Az az Çr Angyala volt, ás azt mondta, “Àllj
fel!”

Kärèlbelèl ätszàz ember megfogta egymàs kezát ilyen
mãdon, egy lejàratot alkottak, ás lejättem az emelványre.

Azt mondtam, “Baràtaim, án nem vagyok semmilyen Isteni
gyãgyâtã. Án a ti testváretek vagyok.” Mondtam, “Best Testver,
semmilyen^” Vagy, “Best Testvár,” mondtam, “nincs
tiszteletlenság a szâvemben iràntad, testvárem, egyàltalàn
nincs. Neked jogod van a te meggyåzådásedhez, ás nekem is.”
Azt mondtam, “Persze te làtod, hogy nem tudtad bebizonyâtani
a te àllàspontodat Bosworth Testvárrel szemben. Ás senkivel
szemben nem tudnàd azt megtenni, akinek nagy olvasottsàga
van a Bibliàban, aki ismeri ezeket a dolgokat.” Ás azt
mondtam, “Ás ami az emberek gyãgyâtàsat illeti, án åket nem
tudom meggyãgyâtani, Best Testvár. De án minden este itt
vagyok, ás ha làtni akarod az Urat amint csodàkat tesz, akkor
gyere le. Å minden este megteszi.”



84  A MONDOTT IGE

Ás å azt mondta, “Szeretnálek táged làtni, amint
meggyãgyâtasz valakit, ás hadd názzem meg åket! Te esetleg
hipnotizàlod åket a te hipnotizàlàsoddal, de” mondta, “án
szeretnám azt làtni egy áv mçlva!”

Án azt mondtam, “Nos, neked jogod van, hogy leellenårizd
åket, Best Testvár.”

Å azt mondta, “Senki màs nem hisz ilyen dolgokban, csak
ti, egy csomã zsibbadt koponyàjç szent hempergå. A Baptistàk
nem hisznek effále ártelmetlenságben.”

Bosworth Testvár azt mondta, “Csak egy pillanat.” Mondta,
“Hànyan vannak itt olyan emberek, akik ezalatt a kát hetes
ässzejävetel alatt itt voltak, ás akik kapcsolatban vannak
ezekkel a ragyogã Baptista gyèlekezetekkel itt Houstonban, ás
akik be tudjàtok bizonyâtani, hogy meggyãgyultatok a
Mindenhatã Isten àltal, mikäzben Branham Testvár itt volt?” Ás
täbb mint hàromszàzan felàlltak. Mondta, “Mit szãlsz ehhez?”

Å azt mondta, “Åk nem Baptistàk!” Mondta, “Bàrki
bizonysàgot tehet bàrmirål, de az mág nem teszi azt igazzà!”

Mondta, “Az Isten Igáje mondja, hogy ez igaz, ás te nem
àllhatsz ennek ellene. Ás az emberek is azt mondjàk, hogy ez
igaz, ás te ezt nem tudod megcàfolni. Tehàt mit akarsz Ezzel
kezdeni?” Làtjàtok, ilyen mãdon.

Azt mondtam, “Best Testvár, án csak azt mondom, ami
Igaz. Ás ha án igazat mondok, akkor Isten käteles
alàtàmasztani az Igazsàgot.” Mondtam, “Ha Å nem^Ha Å
nem tàmasztja alà az Igazsàgot, akkor Å nem Isten.” Ás azt
mondtam, “Án nem gyãgyâtom az embereket. Án egy_egy
olyan ajàndákkal szèlettem, hogy làtok dolgokat, làtom azokat
megtärtánni.” Mondtam, “Tudom, hogy fálre vagyok ártve, de
nem tehetek täbbet, mint hogy betältsem a szâvem
meggyåzådását.” Mondtam, “Án hiszem, hogy Jázus Krisztus
feltàmadott a halàlbãl. Ás ha a Szellem amelyik eljän ás mutat
làtomàsokat, ás âgy tovàbb, ás ha ez van kárdårevonva, akkor
ugorj be vizsgàld meg.” Mondtam, “Ez minden.” De azt
mondtam, “De ami engem illet, án magamtãl semmit nem
tudok csinàlni.” Ás azt mondtam, “Ha án az Igazat mondom,
akkor Isten käteles nekem tanuskodni, hogy Ez az Igazsàg.”

Ás kärèlbelèl ekkor Valami âgy csinàlt, “Huuuussss!” Å ott
jätt, egyenesen lejätt. Ás az Amerikai Fánykápász Tàrsasàg a
Douglas Studiã Houston Texasban, felàllâtott ott egy nagy
fánykápezågápet (nekik meg van tiltva az, hogy fánykápet
kászâtsenek), mágis elkattintotta a kápet.

Amikor åk ott voltak, hogy Best çrrãl kápeket kászâtsenek,
ás å_å azt mondta mielått án lementem oda, azt mondta, “Vàrj
egy percet! Meghâvàsomra vannak itt hat kápes folyãirattãl.”
Mondta, “Itt, most kászâtsátek el a fánykápemet!” Ás odatette
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az ujjàt az idås szent ember orra alà ilyen mãdon, ás ezt
mondta, “Most kászâtsátek el a fánykápemet!” Ás åk
elkászâtetták. Azutàn meghçzta az äklát ás feltartotta azt,
mondta, “Most kászâtsátek el a fánykápemet!” Ás çgy
elkászâtetták. Aztàn å çgy tett azárt, hogy pãzba àlljon a
fánykápászhez. Azt mondta, “Làtni fogjàtok ezt a
folyãiratomban!” ilyen mãdon.

Bosworth Testvár ott àllt ás semmit nem mondott. Azutàn
åk egyszeræen elkászâtetták Errål a fánykápet.

Aznap este a hazafelá tartã çton, (Egy Katolikus fiç
kászâtette azt), azt mondta annak a màsik fiçnak, hogy “Mit
gondolsz Errål?”

Å azt mondta, “Tudom, hogy án kritizàltam åt. Arrãl a
golyvàrãl, amely elhagyta annak az asszonynak a torkàt, azt
mondtam, hogy å hipnotizàlta åt.” Mondta, “Lehet hogy abban
nem volt igazam.”

Mondta, “Mit gondolsz errål a fánykáprål?”
“Nem tudom.”
Beletetták azt az elåhâvã folyadákba. Ime itt van a

fánykápe, ás ha akarjàtok, megkárdezhetitek åt. Åk
hazamentek, å ott ælt ás elszivott egy cigarettàt. Bement ás
kivettá az egyiket Bosworth Testvárrål, az negatâv volt. Kivett
kettåt, hàrmat, nágyet, ätät, hatot ás mindegyik ères volt. Isten
nem engedte meg, hogy elkászâtsák azt a kápet az Å idås
szentjárål, amint ott àllt azzal a kápmutatãval, az å orràval,
illetve kezável, äklát ràzva olyan mãdon az orra alatt. Å nem
engedte azt meg.

Kivetták a kävetkezåt, ás Az ott volt. Annak az embernek
azt mondjàk, hogy aznap este egy szâvrohama volt.

Ás elkèldták azt a negatâvot Washington, D.C.-be.
Hitelesâtetták, majd visszakèldták.

Ás George J. Lacy, az F.B.I. çjjlenyomat ás okirat
osztàlyànak a fånäke, ás âgy tovàbb, aki ebben a vilàgon az
egyik legnagyobb, åt odahoztàk, ás kát napon àt vizsgàltattàk
vele a fánykápezågápet, a fányeket, ás minden màst. Ás amikor
mi azon a dálutànon odamentènk, å azt mondta, “Branham
Tiszteletes, án is az Än kritikusa voltam.” Mondta, “Ás azt
mondtam, hogy ez pszicholãgia, amikor valaki azt mondta,
hogy làttàk azokat a Fányeket, ás hasonlã dolgokat.” Ás azt
mondta, “Tudja a kápmutatãk szoktàk azt mondani” (å a
hitetlenekre ártette) “‘azok a kápek kärben, az a dicsfány
Krisztus kärèl, ás a szentek kärèl,’ mondta, ‘az csupàn
egyszeræen pszicholãgia.’” De azt mondta, “Branham
Tiszteletes, ennek a fánykápezågápnek mechanikus szeme nem
vesz fel pszicholãgiàt! A Fány megætåtte a lencsát, vagy
megætåtte a negativot, ás Az ott volt.” Ás azt mondta^
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Án àtengedtem azt nekik. Å azt mondta, “Ãh, uram, tudja
maga azt, hogy ez mennyit ár?”

Ás án azt mondtam, “De nem szàmomra, testvár, nem
szàmomra.” Ás âgy å azt mondta^

Persze ez nem fog addig árványbe lápni amâg ti áltek,
hanem egy napon, ha a civilizàciã elårehalad ás a
Keresztányság megmarad, akkor valami tärtánni fog ezzel.

Tehàt, baràtaim, maeste, ha ez a mi utolsã ässzejävetelènk
ezen a fäldän, ti ás án a Mindenhatã Isten Jelenlátáben èltènk.
Az án bizonysàgom igaz. Sok, sok dolog, känyvek käteteire
lenne szèkság ahhoz, hogy leârjuk, de án azt akarom, hogy
tudjàtok.

Hànyan vannak itt, akik tánylegesen (a fánykápen kâvèl)
làttàk Magàt a Fányt, amint ott àllt ahol án prádikàltam?
Emeljátek fel a kezeiteket az egász ápèletben, bàrki aki valaha
màr làtta Azt. Làtjàtok, nyolc vagy tâz káz azok käzèl akik itt
èlnek.

Te azt mondod, “Làthattàk_làthattàk åk Azt çgy, hogy án
Azt nem làttam?” Igen, uram.

Az a_az a Csillag, amelyet a bälcs emberek kävettek,
elhaladt minden obszervatãrium felett, ás rajtuk kâvèl senki
nem làtta Azt. Åk voltak az egyedèliek, akik Azt làttàk.

Illás ott àllt ás názte mind azokat a szekereket tæzben, ás
minden màst. Ás Gáhàzi kärbenázett, de å sehol nem làtta
azokat. Isten azt mondta, “Nyisd meg a szemeit, hogy
làthassa.” Ás akkor å làtta, làtjàtok. De å egy jã fiç volt, amint
ott àllt ás kärbenázett, de nem làthatta. Biztos. Námelyeknek
meg van adva, hogy làssàk, ás námelyeknek nincs. Ás ez igaz.

De most ti, akik soha nem làttàtok Ezt, soha nem làttàtok
Ezt, ás ti akik làttàtok Ezt a termászetes szemeitekkel, de a
fánykápet mág soha nem làttàtok, de azoknak akik làtjàk a
fánykápet, nagyobb bizonyâtákuk van, mint nektek, akik Azt
termászetes szemeitekkel làttàtok. Mert ti a termászetes
szemetekkel távedhettetek, lehetett egy optikai csalãdàs. Igy
van ez? De Ez nem egy optikai csalãdàs, hanem Ez az Igazsàg,
ahol a tudomanyos kutatàs bizonyâtja, hogy Ez az Igazsàg. Igy
az Çr Jázus tette ezt.

“Akkor mit gondolsz,” te mondod, “hogy mi Ez, Branham
Testvár?”

Án hiszem, hogy Ez ugyanaz a Tæz Oszlop, amely Izràel
gyermekeit Egyiptombãl Palesztinàba vezette. Hiszem, hogy Ez
ugyanaz a Fánynek Angyala, amely bement a_a tämläcbe ás
odament Szent Páterhez ás megárintette åt, ás elårement ás
kinyitotta az ajtãt ás kivitte åt a vilàgossàgra. Ás hiszem, hogy
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Ez Jázus Krisztus tegnap, ma ás mindäräkká ugyanaz. Àmen!
Å ugyanaz a Jázus ma, ami å tegnap volt. Å mindäräkká
ugyanaz a Jázus lesz.

Ás mialatt án Errål beszálek, ugyanaz a Fány, amely a
fánykápen van, az most^nem egászen kát lápásre van onnan,
ahol ápp most àllok. Ez igaz. Nem làtom Azt a_a szememmel,
de tudom, hogy Az itt àll. Tudom, hogy Az ápp most
elhelyezkedik a bensånben. Ãh! Ha csak tudnàtok azt a
kèlänbságet, amikor a Mindenhatã Isten hatalma megragad, ás
hogy akkora dolgok mennyire màskápp náznek ki!

Ez egy kihâvàs mindenki szàmàra. Nem àllt szàndákomban
imàdkozni betegekárt, hanem àt akartam adni. De a làtomàsok
az emberek felett fèggnek. A-ha. Isten tudja ezt. Nem fogok
imasort felàllâtani, hanem csak èlve hagylak benneteket.
Hànyatoknak nincs imajegye. Hadd làssam a kezeiteket. Valaki
akinek nincs imajegye, nincs imajegyetek.

Egy szânesbåræ hälgy èl ott, làttam, hogy fent volt a kezed.
Igy van ez? Csak àllj fel, hogy kèlänvàlaszthassalak, csak egy
percre. Nem tudom, hogy a Szent Szellem mit fog mondani, de
te àhitatos becsèletesággel názel ràm. Nincs imjegyed? Ha a
Mindenhatã Isten kijelentená nekem, hogy mi a te bajod^Án
ezt csupàn kezdáskánt teszem, csak hogy elkezdjèk. Hiszed,
hogy án^Tudod, hogy semmi nincs^nekem egyetlen jã
tulajdonsàgom sincs. Ha te egy hàzas asszony vagy, akkor án
nem vagyok täbb, mint a te fárjed. Án csak egy ember vagyok.
De Jázus Krisztus az Isten Fia, ás Å elkèldte a Szellemát, hogy
igazolja ezeket a dolgokat.

Ha Isten megmondja nekem, hogy mi a bajod (ás te tudod,
hogy nekem egyàltalàn nincs lehetåságem kapcsolatba kerèlni
veled) akkor hinni fogsz teljes szâvedbål? [A testvárnå vàlaszol
_Szerk.] Isten àldjon meg. Akkor a te magasvárnyomàsod
elhagyott táged. Ez az, ami neked volt. Nem âgy volt? Akkor
èlj le.

Csak higgyetek most az egyszer! Kihâvok mindenkit, hogy
higgyátek Ezt.

Názzetek ide, hadd mondjak nektek valamit. Màrta, amikor
az Çr Jázushoz jätt. Az az ajàndák soha nem mækädätt
volna^ Miutàn az Atya màr megmutatta Neki, hogy mit fog
csinàlni. Az soha nem mækädätt volna. De Màrta azt mondta,
“Uram, án^Ha Te itt lettál volna, akkor a testvárem nem halt
volna meg.” Mondta, “De tudom, hogy mág most is amit csak
Te kársz Istentål, Isten megadja azt Neked.”

Å azt mondta, “Án vagyok a Feltàmadàs ás az Álet, aki
Bennem hisz noha meghalt, de mágis álni fog. Ás aki ál ás hisz
Ánbennem, soha nem fog meghalni. Hiszed ezt?”
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Figyeljátek, hogy mit mondott å. Ezt mondta, “Igen, Uram.
Án hiszem, hogy minden, amit Te mondtàl az Igaz. Hiszem,
hogy Te az Isten Fia vagy, akinek el kellett jännie a vilàgba.”
Ez volt az å käzeledáse, alàzatosan.

Màskápp árzed magad, igaz hälgyem? Igen. Ez igaz.
Az a kis hälgy, aki ott èl melletted, izèletigyulladàsban ás

nåi bajban szenved. Igy van ez, hälgyem? Àllj fel csak egy
percre, az a kis hälgy abban a piros ruhàban. Annyira käzel
voltàl, hogy a làtomàs hozzàd jätt. Izèletigyulladàs, nåi baj. Igy
van ez? Ás itt van valami az áletedben (van neked egy- egászen
jãl làtlak): neked sok gondod van az áletedben, sok baj. Ás ez a
baj a te szeretted miatt van, ez a te fárjed. Å egy rászeges. Nem
akar gyèlekezetbe jàrni. Ha ez âgy van, akkor emeld fel a
kezedet. Isten àldjon meg hälgyem. Menj most haza ás vedd el a
te àldàsodat. Meggyãgyultàl, vilàgossàg van kärèlätted.

Egy fárfi is, aki ápp mellette èl ott. Te, uram, hiszed teljes
szâvedbål? Elvesztetted az egyik árzákszervedet, ás az a
szaglãárzák. Igy van ez? Ha igen, akkor ints a kezeddel. Tedd
oda a kezedet a szàdhoz âgy, ás mondjad, “Çr Jázus, hiszek
Neked teljes szâvembål.” [A testvár mondja, “Çr Jázus, hiszek
Neked teljes szâvembål.”_Szerk.] Isten àldjon meg. Menj most,
ás megkapod a gyãgyulàsodat.

Legyen hitetek Istenben! Mit gondoltok Errål ott hàtul
mindnyàjan? Hiszitek? Legyetek tiszteletteljesek!

Ott èl egy hälgy egász hàtul a sarokban. Làtom a Fányt
fälätte fèggeni. Ez az egyetlen mãdja annak, hogy tudok
mondani valamit rãla, hogy a Fány ott fègg. Ez a Fány áppen
itt fègg a hälgy felett. Talàn csak egy percben lehet, hogy ha
meglàthatom hogy mi az. Az meg fog tärni^A hälgy egy_egy
szâvproblámàval szenved. Egyenesen ràm náz.

Ás a fárje ott èl mellette. Ás a fárjánek van valamilyen
betegságe, å egyszeruen beteg volt, feldçlt, beteg. Igy van ez
uram? Emeld fel a kezedet, ha ez igaz. Igy van, te vagy az
hälgyem, azzal a kis sàllal ott. Az az çr, âgy van ez? Nem voltàl
ma valahogy olyan feldçlt? Fel voltàl kavarodva a
gyomrodban, az a fárfi. Ez igaz.

Mindnyàjan hisztek teljes szâvetekbål, mindketten?
Elfogadjàtok Ezt? Uram, elmondom neked, neked is, làtom (te,
akinek fent van a keze) dohànyzàs szokàsa. Hagyd abba.
Szivarokat szâvsz, ás azt nem kellene tenned, mert beteggá tesz.
Igy van ez? Ha igen, akkor integess âgy a kezeddel. Ez az ami
felkavar táged. Az idegeidre ment. Dobd el azokat^az
undorâtã dolgokat ás täbbá ne tegyed, ás ki fogod heverni ás
rendben leszel, ás a feleságed szâvproblámàja el fogja åt hagyni.
Hiszitek ezt? Igy van ez? Án innen nem làthatlak benneteket, ás
ti tudjàtok ezt, de te szivarokat hordasz a^a_az elällávå
zsebedben. Ez igaz. Tedd ki azokat a dolgokat, ás tedd rà a
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kezedet a feleságedre, mondd Istennek, hogy befejezted ezt a
fajta dolgot, egászságesen fogsz haza menni, te ás a feleságed
egászságesek lesztek. Àldott legyen az Çr Jázus Neve!

Hisztek teljes szâvetekbål?

Ez a kis hälgy, aki itt èl ás ràm náz. Te a^ott az elså
èlásen, áppen itt èlsz. Egy kis hälgy egy^ ràm náz, áppen ott
èl. Te nem^Van neked imajegyed hälgyem, áppen itt? Nincs
imajegyed? Hiszel teljes szâvedbål? Hiszed hogy Jázus Krisztus
meg tud táged gyãgyâtani?

Mit gondolsz Errål te, aki mellette èlsz? Van imajegyed,
hälgyem? Nincs? Te is meg akarsz gyãgyulni? Nem szeretnál
çjra çgy enni, ahogy szoktàl, gyomor Bajodnak váge legyen?
Hiszed hogy Jázus meggyãgyât táged most? Àllj fel, ha hiszed
hogy Jázus Krisztus meggyãgyâtott táged. Neked egy fekályes
gyomrod volt, igaz? Azt egy idegi àllapot okozta. Màr hosszç
ideje ideges voltàl. Kèlänäsen a savak ás dolgok, vagy akarom
mondani, savat hoz látre, ás a fogaidat árzákennyá teszi,
amikor visszabäfägäd az átelt a szàdba. Ez igaz. Igen, uram. Ez
egy gyomorfekály, ás a gyomrodnak aljàban volt. Náha evás
utàn ág, kèlänäsen ha vajas pirâtãst eszel. Igy van ez? Án nem a
gondolatodat olvasom, de a Szent Szellem Távedhetetlen. Te
most meggyãgyultàl. Menj haza, ás lágy egászságes.

Mit tesztek ideàt ebbe az irànyban? Valaki käzèletek itt,
akinek nincs imajegye, emeld fel a kezed. Valaki, akinek nincs
imajegye. Rendben van, legyetek tiszteletteljesek, higgyetek
teljes szâvetekbål. Mi a helyzet fent a balkonon? Legyen hitetek
Istenben.

Án nem tudom ezt megtenni änmagamban, ez csak az Å
szuverán kegyelme. Hisztek? Án csak çgy tudom mondani,
amint Å megmutatja nekem. Amint a ti hitetek^Azárt
mondom ezt, hogy felràzzam a hiteteket, ás azutàn meglàtom
hogy merre vezet Å engem. Felismertátek azt hogy_hogy ez
nem a ti testváretek? Ti az Å Jelenlátáben àlltok. Ez nem án
vagyok aki ezt teszi, hanem a ti hitetek mækädteti Ezt. Án Ezt
nem tudom mækädtetni. A ti hitetek teszi ezt. Nekem nincs
mãdom Ezt mækädtetni. Csak egy perc.

Ebben a sarokban làtok ott èlni egy szânesbåræ fárfit, olyan
idåsebb, szemèvegben. Van imajegyed, uram? Àllj fel a
làbaidra egy percre. Hiszed hogy án Isten szolgàja vagyok,
teljes szâvedbål? Te valaki màsra gondolsz, igaz? Ha ez âgy van,
akkor integess a kezeddel. Nem azárt mert án, án a te testváred
vagyok. Nos, neked nincs imajegyed. Nem lenne szàmodra
semmi lehetåság, hogy belekerèlj az imasorba, mert neked
nincs imajegyed. Most ha bàrkinek käzèletek van imajegye,
akkor ne_ne_ne àlljatok fel, làtjàtok, mert nektek lesz
lehetåság beàllni az imasorba.
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De án làtom a Fányt, amint áppen felette fègg. Ez mág eddig
nem tärt àt egy làtomàsba. Án nem tudlak táged meggyãgyâtani,
testvár, án nem tudlak. Csak Isten tudja azt megtenni. De te_
neked_neked van hited. Te hiszel. Ás van valami_valami ami_
ami azt, valahogy okozta.

Ha a Mindenhatã Isten megmondja ennek az embernek,
hogy mi a baja, akkor a täbbiek elfogadjàtok a gyãgyulàsotokat?
Ott van egy ember, aki tâz, tizenät máterre van tålem, ás án åt
mág soha nem làttam áletemben. Å csupàn egy fárfi, aki ott àll.
Ha a Mindenhatã Isten kijelenti hogy mi a baj azzal az emberrel,
akkor nektek mindnyàjatoknak egy egászságes szemálykánt
kellene kimennetek. Mi täbbet tud Isten tenni? Igy van ez?

Uram, neked nincs semmi bajod. Te gyenge vagy,
ájszakàkánt fel kell kellned, prosztata ás âgy tovàbb, de ez nem
az, ami a te bajod. A te problámàd a fiaddal kapcsolatos. Ás a
te fiad valamilyen àllami intázmányben van, ás neki kettås
szemályiságe van. Igy van az? Integess a kezeddel ha ez âgy van.
Ez pontosan âgy van.

Hànyan hiszitek most, hogy Jázus Krisztus az Isten Fia itt
àll? Àlljunk fel most ás adjunk Neki dicsáretet ás fogadjuk el a
gyãgyulàsunkat.

Mindenhatã Isten, az Álet Szerzåje, minden jã ajàndák
Adãja, Te itt vagy, ugyanaz az Çr Jázus Krisztus, ugyanaz
tegnap, ma ás mindäräkká.

Ás Sàtàn, te elág hosszç ideig àmâtottad ezeket az
embereket, gyere ki belålèk! Az álå Isten àltal kenyszerâtlek
táged, Akinek a Jelenláte itt van most egy Tæz Oszlop
formàjàban, hagyd el ezeket az embereket! Ás gyere ki belålèk
a Jázus Krisztus Neváben!

Mindannyian emeljátek fel a kezeiteket ás dicsárjátek
Istent, ás fogadjàtok el a gyãgyulàsotokat, mindenki.
[A gyèlekezet dicsári Istent_Szerk.]   `
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