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LÁGY BIZTOS ISTENBEN

� Ás Ezt âgy olvassuk.
Ás szãla Thesbites Illás, a Gileàd lakãi käzèl,

Akhàbnak: Ál az ÇR, az Izràel Istene, a ki elått àllok,
hogy ez esztendåkben sem harmat, sem eså nem lászen;
hanem csak az án beszádem szerint.

Ás lån az ÇRNAK beszáde å hozzà, mondvàn:
Menj el innát, ás menj napkelet felá, ás rejtezzál el a

Kádrith patakja mellett Kárith, (akartam mondani)
mely a Jordàn felá folyik.

Ás a patakbãl lesz náked italod; a hollãknak pedig
megparancsoltam, hogy tàplàljanak táged o^

Elmáne azárt, ás az ÇRNAK beszáde szerint
cselekedák; ás elmáne ás leèle a Kárith patakja
mellett, a mely a Jordàn felá folyik.

Ás a hollãk hoztak náki kenyeret ás hçst reggel ás
este, ás a patakbãl ivott.

Ás lån náhàny nap mçlva, hogy kiszàradt a patak;
mert nem volt eså a fäldre.

Ás lån az ÇRNAK beszáde å hozzà, mondvàn:
Kelj fel, ás menj el Sereptàba, a mely Sidonhoz

tartozik, ás lágy ott; âmá megparancsoltam ott egy
äzvegyasszonynak, hogy gondoskodják rãlad.

Ás felkelván, elmáne Sereptàba, ás mikor a vàros
kapujàhoz árkezett, âmá egy äzvegyasszony volt ott, a
ki fàt szedegetett, ás megszãlâtvàn azt, monda náki:
Hozz, kárlek, egy kevás vizet nákem valami edányben,
hogy igyam.

De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utàna
kiàltott, ás monda náki: Hozz, kárlek, egy falat
kenyeret is kezedben.

Az pedig monda: Ál az ÇR, a te Istened, hogy nincs
semmi sèlt kenyerem, csak egy marok lisztecskám van
a vákàban, ás egy kevás olajom a korsãban, ás most egy
kis fàt szedegetek, ás haza megyek, ás megkászâtem azt
magamnak ás az án fiamnak, hogy megegyèk ás azutàn
meghaljunk.

Monda pedig náki Illás: Ne fálj, menj el, cselekedjál a
te beszáded szerint; de mindazàltal nákem sèss abbãl
elåszär egy kis pogàcsàt, ás hozd ide; magadnak ás a te
fiadnak^azutàn sèss;
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Mert azt mondja az ÇR, Izràel Istene, hogy sem a
vákabeli liszt el nem fogy, sem a korsãbeli olaj meg
nem kevesèl addig, mâg az ÇR esåt àd a fäldnek
szânáre.

Ás å elmáne, ás az Illás beszáde szerint cselekedák, ás
evák mind å, mind amaz, mind annak hàznápe,
naponkánt.

A vákabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsãbeli
olaj nem kevesèlt meg, az ÇRNAK beszáde szerint, a
melyet szãlott Illás àltal.

Ezárt a reggeli beszálgetásárt, ápp mielått a tengerentçlra
megyek, egy szäveget vàlasztottam, errål hogy: Lágy Biztos
Istenben.

2 Ás most, Uram, àldd meg a Te Igádet amint Az elårehalad,
ás a Szent Szellem ragadja meg a mi ártelmènket ás a mi
gondolatainkat ás kászâtsen el minket az Å làtogatàsa szàmàra,
amint mi megkártèk Åt hogy jäjjän el. Mert mi az Çr hàzàba
nem azárt jävènk el hogy làssanak bennènket, vagy hogy
làssunk, hanem azárt hogy tanuljunk Tåled, ás hogy
megismerjèk a Te termászetedet, ás a Te çtadat, ás a Te
ègyeidet, hogy kápesek legyènk szembenázni az álet
problámàjaival, egy valãdi bizonyossàggal, biztosak láván
Istenben. Add ezt meg, Urunk. Jázus Neváben kárjèk ezt.
Àmen.

3 Annak egy szärnyæságes reggelnek kellett lennie. Az
annyira forrã ás poros volt, ás az emberek az utcàn voltak,
áhezve, ás a fäld olyan forrã volt hogy kászen àlt hogy felágjen.
Mindez az å bæneik ás erkälcsi romlàsuk visszatèkräzådáse
volt.

4 Làtjàtok, Akhàb uralkodott Izràelben, abban az idåben-
vagy Izràel fälätt  ás å volt a leggonoszabb az Izràel ässzes
kiràlyai käzèl. Nem volt olyan gonoz kiràly mint amilyen
Akhàb volt, mert å, láván hogy tanult volt ás täbbet tudott,
elmulasztotta hogy ne folytassa Isten visszatetszását
mindenben amit tett. Habàr neki egy nagy hadseregi rendszere
volt, ás a náp nagyon sikeressá vàlt az å uralkodàsa alatt, de,
mágis, nem lehetsz Isten tetszáse kâvèl ás arra szàmâtva hogy
nagyon sokàig folytathatod.

5 Ás azutàn, az å hàzassàgàban, ahelyett hogy az å sajàt nápe
käzätt hàzasodott volna, elment ás feleságèl vett egy bænäst,
egy bàlvànyimàdãt, bàlvànyok imàdãjàt. Feleságèl vette
Jázabelt. Ás å nem volt hâvå.

6 Ás egy hâvånek soha nem kellene hàzasodnia egy
hitetlennel, semmi kärèlmányek alatt. Mindig hâvåvel kellene
hàzasodnia.
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7 De Akhàb megtette ezt a gonosz dolgot. Ás semmi kátság
afelål hogy Jázabel egy gyänyäræ asszony volt. Ás å
beleszeretett abba ahogyan å kinázett, ahelyett hogy ki volt å.
Ezt oly sok ember, ugyanezt a hibàt csinàlja, a mai napig.
8 Ás az asszony behozta a bàlvànyimàdàst a nemzetbe, a náp
käzá. Ás a náp, a papok, az å lelkászeik, àldozatul estek ennek
a nagy nápszeræ kâvànsàgnak.
9 Ás ez egy pontos kápe a mi orszàgunknak ma. Mi alàestènk
a nápszeræ kâvànsàgnak. Semmi kátság hogy a papok azt
gondoltàk hogy ez rendben lesz, addig ameddig az å
kormànyzatuk megegyezik azzal. De án nem tärådäm azzal
hogy a kormànyzat mivel egyezik meg, ennek annak kell lennie
amivel Isten egyezik meg. Ás a náp azt gondolta hogy az
rendben lesz ha åk hozzàjàrulnak valamiben az å vilàgi
dolgaikban.
10 Ás valaki kárhetne hogy vonjam vissza azt amit mondtam,
hogy ez egy nagyon hasonlã kápe a mànak. Talàn mi nem
gondoljuk hogy bàlvànyimàdãk vagyunk, de azok vagyunk. Ás
a kormàny a hozzàjàrulàsàt adja ehhez. A náp ma
bàlvànyimàdã, mert åk_åk bàlvànyokat imàdnak. Náhànyan
käzèlèk mozisztàrokat imàdnak, bàlvànykánt. Náhànyan a
pánzt imàdjàk, bàlvànykánt. Ás náhànyan a televâziã sztàrjait
imàdjàk, çgy mint bàlvànyt. De minden amit az Isten elá
helyezel az egy bàlvàny, legyen az akàrmi.
11 Mág Sàtàn is, a mi nagy ellenfelènk, annyira okos, hogy
mág náha a gyèlekezetet is Isten elá teszi. Lehet neked egy
nagy gyèlekezeted. Az egy nagy ápèlet lehet, vagy az lehet egy
nagy felekezet. Ás, ismát, lehet az egy nagy gyèlekezet, de ne
hagyd hogy valami Isten elá jäjjän, a szâvedben. Bàrmi, ás az
Isten elått van, az bàlvàny.
12 Ás ezek az emberek tudtàk azt hogy åk nem voltak annyira
szellemiek mint amilyenek voltak, a màsik kiràlyok uralkodàsa
alatt. Ás åk azt gondoltàk, hogy egyszeræen azárt mert åk egy
vallàsos nemzet voltak, akkor minden rendben van. Ás oly
mãdon, mi is ugyanarra a helyre jutottunk el.
13 Náhàny hãnappal ezelått beszálgettem egy nagyon jã
baràtommal. Ás å azt mondta, “Branham Testvár, azt hiszem
hogy te ezt az Egyesèlt Àllamot nagyon käzelre tæzäd le.” Azt
mondta, “Te mindig a bæn ellen ordâtozol ás hogy mi mãdon
fogja Isten megbèntetni ezt a nemzetet.”
14 Azt mondtam, “Neki meg kell tennie azt, hogy igazsàgos
legyen.”

Å azt mondta, “De Branham Testvár, te elfelejtetted azt
hogy ez a nemzet a Szentâràson volt alapâtva. Ás a mi elådeink
idejättek, ás Isten nekènk adta ezt az äräkságet. Ás mi egy
vallàsos nemzet vagyunk.”
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15 Azt mondtam, “Ez igaz, ebbål minden. Ás senki nem tudja
hogy án mennyire ártákelem ezt a nemzetet! De, názd,
testvárem, Izràel szintán Istentål volt vàlasztva, ás Å elkèldätt
neki prãfátàkat ás nagy embereket. De Isten nem tudja
elviselni a bænt. Å Izràellel learatatta minden magot amit åk
vetettek. Ás ha Å Izràellel learatatta azt amit å vetett, Å le
fogja aratatni velènk amit vetettènk.” Å nincs senkire sem
tekintettel.”
16 Ás mi eljutottunk ahhoz a helyhez ahol mi azt gondoljuk
hogy azárt mert mi azon nyugszunk amit a mi elådeink tettek,
vagy azon amit a mi gyèlekezeteink nagy alapâtãi tettek,
milyen nagy àldozatuk volt Isten felá, ami rendben van ás
nagyra becsèlendå, de nem hçzhatunk èdvässáget abbãl amit
åk tettek! Az èdvässág az szemályes viszony minden ember ás
Isten käzätt. Nem nemzetènkkel, a mi gyèlekezetènkkel,
hanem mi magunkkal Isten elått, mi felelènk.
17 Eljutott ahhoz a helyhez a mi orszàgunkban, hogy mág a
legszellemibb emberek käzätt is ami van nekènk, elmász
szellemi fárfiakhoz ás asszonyokhoz, ás azt talàlod hogy valami
az å szâvèkben hiànyzik.
18 Nekènk meg volt, az utolsã náhàny hátben, án àtmentem
náhànyon ezek käzèl a dolgokon, ás megtalàltam azt a
fárfiaknàl akikrål án azt gondoltam hogy a lányeg volt, mágis
azt talàltam hogy åk a hangsçlyt mulandã dolgokra helyezik,
kärbemennek ás azt mondjàk, “Isten nekem adta a legnagyobb
ilyent-ás-ilyent. Isten adott^” Ti bläffältäk.
19 Nagy anyagi dolgok nem mindig nyugszanak az Isten
akaratàban. Isten hullatja az esåt az igazra ás az
igazsàgtalanra. De az amire ma a vilàgnak szèkságe van az
nem egy bläffält hit, prãbàlva magadat valamibe àmâtani ás
azt szelleminek nevezni.
20 Náha a hit nagy csodàkat fog tenni, ás mágsem egy szellemi
szâvbål jän. Nem a mi Urunk mondta? “Sokan fognak Hozzàm
jänni, azon a napon, ás azt mondjàk, ‘Nem tettem ezt ás azt, a
Te Nevedben?’ Ás Án meg fogom vallani nekik, ‘Tàvozzatok
Tålem, ti gonoszsàgnak tevåi.’” Mi a gonoszsàg? Valami amit
tudsz hogy helyes hogy tegyál ás nem teszed. “Soha nem
ismertelek titeket,” Å fogja mondani. Ás mi abban a napban
álènk.
21 Amire nekènk ma szèkságènk van az nem egy csomã
anyagi dolog. Nekènk meg van az. Nekènk nincs szèkságènk
nagyobb gyèlekezetekre. Nekènk nincs szèkságènk nagyobb
egyhàzkäzságekre. Nincs szèkságènk täbb ràdiãra ás
televizâãra. Nincs szèkságènk täbbre ezekbål a dolgokbãl. De
amire nekènk szèkságènk van ma, hogy szellemiek legyènk, az
egy szemály aki meg fogja alàzni änmagàt Isten elått, mágha
egy fillárèk sincs, ás imàdkozni fog addig amâg az a szellem
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bennèk megelágszik az Isten jãsàgàval, ás egy ábredás tärtánik
az å szâvèkben, amely megvàltoztatja az å viselkedásèket ás
lágkärèket amelyben åk álnek.
22 Lehet hogy nincs neked egy pàr cipå a làbadon, rongyokba
lehetsz ältäzve, de valami a te szâvedben az Isten melãdiàit
ánekli. Nekem inkàbb ez lenne mint a vilàg ässzes pánze.
23 Tehàt nem mondhatod azt hogy a termászeti dolgok mindig
az Isten àldàsànak a jele. Dàvid mondta azt az Çrnak, hogy å
làtta a gonoszt szátterjeszteni az å^mint egy nagy babárfàt.
De Isten megkárdezte åt, “Valaha is figyelembe vetted åt a
vágnál?” Nem szàmât hogy milyen jã ruhàkat viselènk, hogy
mennyi ennivalãnk van, ez nem az ami az Istennek Jelenlátábe
megy. Ez a test amelyben lakunk, tänkremegy, fèggetlen attãl
hogy az mennyire van àpolva. De a lálek az amely az emberben
van; az a szellem àllapota amely az álå Isten Jelenlátábe megy
be.
24 De mi tçl magabiztosnak vesszèk a dolgokat. Mi azt
gondoljuk hogy egyszeræen mert hogy mi egy olyan
nemzet^Igy volt Akhàb ás az egász Izràel, azon a napon, åk
tçl magabiztosak voltak abban hogy minden rendben van. Az å
papjaik ás prádikàtoraik prãbàltàk nekik elmondani, hogy
“Minden rendben van. Minden egyszeræen ragyogã.” De nekik
volt egy, aki a helytelen dolog ellen kiàltott, mert ez az egy
tudta hogy egy szent Isten nem lehet megelágedett egy
szentságtelen vallàs modern irànyzatàval.
25 Igy a Mennynek Istene megmarad ugyanannak ma. Minden
eråfeszâtáseinkben ás nagy dolgainkban amit prãbàlunk tenni,
Isten soha nem lesz megelágedve egy Å elåtte teljesen
megszentelt áleten kâvèl.
26 Ápâthetènk iskolàkat, ás szentályeket, ás sàtrakat.
Lehetnek szervezeteink. Tehetènk nagy dolgokat, de mágis
Isten nem fog megelágedni addig amâg az emberi lálek nem
vàlik egy megszentelttá az Isten oltàràn, odaszànva az Isten
munkàjàra. Ás te nem talàlod ezt meg täbbá.
27 Azt talàlod hogy a mi imaässzejäveteleink annyira
gyengák, kärèlbelèl csupàn egy percnyi imàdsàg, ás àgyba
ugràs. Megàllapâtjuk azt hogy ez megtärtánik kärèlbelèl
egyszer vagy kátszer naponta. Amikor, mindannyian hibàsak
vagyunk. A mi nemzetènk, erkälcsileg megromlik. Mi kaptunk
Billy Grahamo-kat ás Oral Roberts-et mindenhol. De addig
amâg nem jän egy szomjçsàg Amerika szâvábe, hogy
visszahozza azt egy álå Istenhez ismát, egy álå tapasztalathoz,
egy halhatatlan hithez az álå Istenben. Mi csupàn ètägetjèk az
agyunkat, ahogy mondjàk.
28 Sátàlhatunk kidèllesztett mellkasunkkal, gallárunkat
hàtrafordâtva, sátàlhatunk lefelá az utcàn, ás elvàrva hogy
“Doktor”-nak vagy “Tisztelendå”-nek szãlâtsanak. Lehetènk
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pàsztora az orszàg legnagyobb gyèlekezetánek, ás annyira
jàmborok lehetènk amennyire csak tudunk, hogy ember egy
çjjal sem nyçlhatna a mi áletènkhäz. De addig amâg az a
lálek amely bennènk van nincs tæzän Isten szàmàra, amâg
valami ott belèl, nem sãvàrog Å utàna! “Mint a szarvas
kâvànkozik a folyãvizekre, çgy szomjazik az án lelkem
Hozzàd, ãh Isten” Addig amâg el nem jutunk a tapasztalatnak
annak a tâpusàhoz!

29 Azárt, a kommunizmus, ás âgy tovàbb, gyarapâtsa a
fäldeket ahogyan åk teszik, ás minden csatlakozàs amit
tehetènk nem fogja azt megàllâtani. Az el van hatàrozva hogy
eljän. De Isten hâv az Å Gyèlekezetáhez.

30 Hogyan ennek a kis asszonynak muszàly volt hogy az Illás
ràtermetságábål legyen! Mert, àltalàban a te tetted megmutatja
azt hogy mi vagy te. Ás, ismát, å vàlasztva lett hogy az Isten
prãfátàjàt vendágèl làssa. Emlákezzetek, å egy Pogàny volt,
nem egy Zsidã.

31 Ás a fäld fel volt ágetve. Ás semmi kátság hogy ez a kis
asszony, láván az a ràtermetságæ, a hâvå tâpusa láván^Mert
mi làtjuk hogy Isten nem hâvta volna åt hozzà, ha å nem lett
volna máltã ahhoz hogy az Isten prãfátàjàt vendágèl làssa.
Mert Å soha nem kèldte volna az Å prãfátàjàt egy hàzhoz
amely máltatlan volt.

32 Ez nem az å vàlasztàsa volt. Ez az Isten vàlasztàsa volt.
Nem az asszony hâvta meg åt. Az Isten hâvta meg åt. Å egy
patak mellá lett helyzve. A hollãk tàplàltàk åt. De ez az Isten
parancsa volt hogy valami tärtánjen. Ás Isten kátságtelenèl egy
olyan hâvåhäz ment, aki Illásnek ugyanazon termászetábål valã
volt.

33 Å egy äzvegyasszony volt. Ás mindnyàjan tudjuk hogy å,
egy äzvegyasszony, min mehetett keresztèl, az å meghalt
fárjável ás egy fiatal fiçval akit fel kellett nevelnie.

34 Ás ott abban az orszàgban, a termáseiktål fèggtek. Nekik
nem voltak beruhàzàsaik çgy mint ahogy nekènk ma van, ás_
ás vádekezå felszereláseik. Åk a termáseiktål fèggtek. Ás a náp
gonoszsàga miatt, ás az å erkälcsi megromlàsuk miatt, egy
aszàlyt hoztak a fäldre, itt voltak mindnyàjan áhezve ás
haldokolva.

35 Ás azutàn megàllapâtjuk hogy semmi kátság hogy az
asszony imàdkozott ájj-ájj utàn, egász ájszaka, amint kezdte
làtni azt hogy a lisztes hordã fogy, fogy, fogy. Ás el kellett hogy
jussanak odàig amikor màr nem volt mág egy màsik császányi
liszt sem a hordãban. Mindaz amilye neki volt az csupàn egy
kicsi maroknyi. A halàl egyenesen a kapuba jätt, az å
ajtajàhoz. Mert nem volt lehetåság mág kapni màst. Az egász
nemzet áhezett.
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36 Ás, az olaj, csupàn egy jã kanàlnyi maradt a kicsi
tartàlyban. Egyszeræen az a mennyiság olaj ás az a mennyiság
liszt volt käzte ás a halàl käzätt. Biztos hogy å valãban åszinte
volt az imàiban. Engedd csak hogy az a te otthonodat èsse
meg, egy kicsit åszintábbek lennátek attãl mint amilyenek
vagyunk ezen a reggelen, amikor tudjuk hogy a halàl az ajtã
elått van.
37 Ás azt hiszem, talàn, azt gondolnànk, meglehet, ez, hogy å
egász ájszaka folyamàn imàdkozott, mert mág egy màsik nap
däntå lesz. Å názhette az å kärèlbelèl hàrom vagy nágy áves
kisfiànak sàpadt ajkait. Làthatta az å sajàt csontjait elfogyni,
amint a hçs eltænt azokrãl. Ás annak egy rettenetes dolognak
kellett lennie, amint ez az anya, làtja ezeket a dolgokat
megtärtánni. Ás, mágis, az å kezeivel Isten elått, imàdkozott
nappal ás ájjel, “Most mi eljutottunk egy maroknyi liszthez ás
egy kanàlnyi olajhoz.”
38 Tudjàtok, ez egy furcsa dolog. Isten hadd ivãdtassa ezt
mindannyiatokba, ha nem hallannàtok engem prádikàlni
täbbá. Hadd legyen ez egy èzenet. Ez furcsa, legfurcsàbb, hogy
náha Isten dolgokat ezen a mãdon tesz.
39 Tudjàtok, amikor mi megvallottuk a mi bæneinket ás
megfeleltènk minden kävetelmánnyel amit Isten megkävetel^
Mi hittènk Istenben. Van egy eset aminek meg kell felelni, ás az
az Å akarata szerint van. Ás mi megvallottuk minden
bæneinket, ás minden rosszat amit tettènk, helyre hoztuk,
megtettènk mindent amit tudunk hogyan tegyèk. Minden
kävetelmányt amit Isten kävetelt, vagy kárt, mi megfeleltènk
annak a kävetelmánynek, ás mágis Å csendben marad. Å
egyszeræen nem vàlaszol nekènk.
40 Án biztos vagyok hogy egy olyan náphez beszálek ma
reggel, akik eljutottak ahhoz a helyhez. Án magam voltam ott,
nagyon sokszor. Amikor visszamentem ás nyomonkävettem az
áletem ás àtforgattam minden kävet, ás çgy talàltam hogy
valami rosszat tettem, megyek megvallom azt ás azt mondom,
“Uram Isten, án helyre teszem ezt,” ás megyek ás megteszem.
Azutàn visszajäväk çjbãl ás azt mondom, “Most, Uram, Te
Isten vagy; Te vàlaszolj nekem. Biztosan hogy minden
kävetelmányednek megfeleltem amit tålem megkäveteltál. Ás
minden kävetelmányednek megfeleltem.” Ás mágis Å nem
mozdul, çgy tænik hogy csendben èl, ez az amikor te biztos kell
legyál hogy Å Isten. Ne lágy elbàtortalanodva. Az egyetlen
dolog az, hogy a te szâvedben legyál biztos Isten felål.
41 Az án szävegem. Lágy biztos, elåszär, mielått teszel bàrmit.
Lágy biztos, a szâvedben, hogy van Isten. Ás amikor megfelelsz
mindennek amit Å mondott, akkor biztos vagy hogy Å Isten, ez
az amikor a hit mækädni kezd, ápp ott. A hit szilàrdan àll, mert
az tudja hogy Å van.
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42 Ás te megfeleltál minden kävetelmánynek. Te hiszed hogy
Å van, ás a hit szilàrdan tartja. Ãh, àldott legyen az Å Neve! A
hit nem fog elmozdulni, mert az biztos hogy Isten van, ás
mindazoknak megjutalmazãja akik szorgalmasan keresik Åt.
43 Menjen le ez jã mályen ás soha ne mozduljon el tåled,
Branham Tabernacle. Ha megfeleltál Isten kävetelmányeivel,
ás a te szâvedben hiszed azt hogy Å van, Isten csupàn
megprãbàlja a te hitedet, mert Å szereti tenni azt.
Megvallottad a bænädet ás megfeleltál minden kävetelmánynek
amit Isten megkävetel, ás mágis Å csendben marad,
emlákezzál, a hit mondja azt hogy Å van. Akkor a hit ahhoz
ragaszkodik, nem tudva hogy mi van mindezzel, azonban tudja
hogy Å van, ás biztos hogy Å van.
44 Azutàn, emlákezz, ha Å van, akkor az Å Igáinek igazaknak
kell lennie. Ás ha Å megkävelte hogy te megfelelj ezekhez az
esetekhez, ás te megfeltál, Å käteles gondoskodni az Å Igájárål.
Ne hàtràlj, ás mond, “Hàt, án soha nem gyãgyultam meg.
Án^” Ãh, te szegány, gyenge hit. Ne hidd el azt. Ha minden
meg van vallva, ás minden kint van, ás megfeleltál Isten
kävetelmányeivel, a hit áppen ott tartja. Nincs semmi ami
elmozdâtja azt. Å van, ás te biztos vagy. “Akik az Çrra vàrnak
azoknak erejèk megçjul; sasszàrnyra kelnek. Futnak ás nem
lankadnak meg; jàrnak ás nem fàradnak el.”
45 Vàrj, amikor megfelsz az Å kävetelmányánek. Az hozza a te
hitedet egy megmárettetáshez. Ha megfeleltál^Isten
kävetelmányei meg lettek táve, vagyis megfeleltál, ás te teljesen
fontolãra vetted azt, ás megtettál mindent amelyet Isten
megkävetelt tåled hogy megtedd, akkor a te hited egyenesen
ott pihen, hogy Å van. Lágy biztos Istenben.
46 Tudjàtok, Å szeret minket megprãbàlni. Å szereti meglàtni
a te hitednek reagàlàsàt. Tudtad ezt? Isten szereti meglàtni
hogy hogyan fogsz reagàlni. Amikor te azt mondod, “Ã Uram,
án hiszek Benned. Te vagy az án Èdväzâtåm. Án hiszem hogy
Te vagy a Gyãgyâtã. Án hiszem hogy Te vagy Az Aki a Szent
Szellemet adja. Ás a dolgok melyeket án kárek, Te vagy az az
Isten Aki megadja azt.” Ás azutàn amikor megvallottad az
ässzes bæneidet ás megâgárted Istennek mit fogsz tenni ha Å
engedi hogy meggyãgyulj, ás azutàn mivel az nem tärtánik
meg, elrohansz valahovà mint egy gyàva. Isten nem tudja azt
hasznàlni. Nincs semmi mãd Szàmàra hogy táged hasznàljon.
Nincs semmi mãd Szàmàra hogy neked vàlaszoljon, mert Å
csupàn hit àltal vàlaszol. Azutàn, hirtelen, te elmász, ás Å nem
vàlaszolhat. De a valãdi, igaz hit ott àll, bizonyos abban hogy
Isten van. Lágy biztos hogy Å van.
47 Ás ha Isten kári hogy ez a dolog meglegyen táve, hogy valld
meg a bæneidet, ás âgy tovàbb, ás te megtetted, a hit azt mondja
hogy Å van, az biztos, hogy annak meg kell tärtánnie. A te



LÁGY BIZTOS ISTENBEN 9

kárásednek meg kell adatnia. Ãh, án_án remálem, hogy nem
mulasztjàtok el ezt. Ha te biztos vagy Istenben, Isten biztos az
Å Igájáben. Å csupàn vàr, hogy prãbàra tegyen.

Å ezt nagyon sokszor tette. Soroljunk fel egy vagy kát
esetet.
48 Gondoljunk csak a Zsidã gyerekekre. Nekik nem volt
megengedve hogy meghajoljanak egy bàlvàny elått. Isten
bizalmas volt bennèk. Ás amikor meghallottàk, hogy nekik a
tèzeskemencábe kell mennièk, azt mondtàk, “A mi Istenènk
kápes megszabadâtani minket ebbål a kemencábål. De ha nem
is teszi ezt, akkor sem hajolunk meg akàrmelyik bàlvànyotok
elått sem.” Làtjàtok, åk biztosak voltak ás bizonyosak
Istenben.
49 Åk tudtàk hogy Å Jehova volt. Åk tudtàk hogy Å vàlaszolt
az imàra. De bàrmit is tett Å az å ègyèkben, vagy nem, az a
javukat szolgàlnà. Tehàt åk egyszeræen megtetták az å
megàllapâtàsukat, megvallottàk bæneiket, ás belesátàltak a
halàlba.
50 Amikor a tèzeskemencáhez mentek, tudva azt hogy åk
biztosak voltak, hogyha Isten engedi hogy åk megágjenek, Å fel
fogja tàmasztani åket ismát, a feltàmadàsban. Åk biztosak
voltak Istenben, mert åk tudtàk hogy Isten mindent az å
javukra munkàl. Ás amikor mi biztosak vagyunk Istenben, mi
tudjuk hogy Isten mindent a mi javunkra munkàl.
51 Tehàt, åk tettek egy megàllapâtàst. Åk biztosak voltak, ás
egyenesen a tèzeskemencábe sátàltak. Ás Isten engedte hogy åk
odasátàljanak; èlt, figyelve åket. Å làtni akarta az å
reagàlàsukat.
52 Amikor, a kiràly azt mondta, “Meghajoltatok amikor a
trombita megszãlalt?”

Åk azt mondtàk, “Nem. Mi nem hajoltunk meg.” Ime a
hited, szorosan fogãdzva.

“Nos, akkor, ha nem hajoltatok meg, akkor tudjàtok a
rendeletemet.”

“Igen, tudjuk a rendeletedet.”
“Az án rendeletem az hogy a kemence hátszer jobban

legyen befætettve mint bàrmikor is volt, ás án benneteket
bedoblak oda. Most megakartok hajolni?”

“Nem. Mi nem fogunk meghajolni.” Ime az å hitèk.
53 Isten azt mondja, “Nos, fogom làtni hogy mit fognak åk
tenni ezzel. Làtni fogom hogy az å hitèknek milyen reakciãja
van.”
54 Tehàt å azt mondta, “Kätäzzátek meg az å kezeiket, ás
làbaikat, ás kezdjátek åket vinni a kemencábe.” Ás åk
felmentek ahhoz a kemencáhez, tæzzel az arcukban. Isten mág
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mindig àllt, figyelve azt. De åk biztosak voltak hogy Å Isten
volt. Åk megtetták a vallomàst. Mindent helyesen tettek,
amirål tudtak. Biztosak voltak hogy Å Isten volt.
55 Tehàt åk egyenesen felmentek ahhoz a tèzeskemencáhez.
Áppen az utolsã pillanatban, ott Å kilovagolt a mennybål, a
szálnek egy harciszekerán, lefçjta rãluk a szánport, mialatt Å
vigasztalgatta åket ás beszálgetett velèk.
56 Isten megengedi hogy a te hited eljusson egy helyhez ahol
az reagàlni fog.
57 Ott volt Jãb, az Ã-Testamentumbãl, amikor Sàtàn, a mi
vàdlãnk, titkos bænäskánt vàdolta åt. De Jãb tudta hogy å nem
vátkezett. Å tudta hogy å megvalott mindent amit tett, ás egy
ágåàldozatot tett ki oda. Az volt Isten kävetelmánye. Az
minden amit Isten kävetelt, az elágetett àldozat ás egy
megvallàs. Ás Jãb megtette azokat a dolgokat.
58 Ás Sàtàn azt mondta, “Án elfogom venni az å teváit, mert å
egy gazdag ember. Elfogom venni az å juhait.” Ás vágèl elvette
az å gyerekeit, a szâváhez legkäzelbb valãt.
59 Mágis, Jãb vàltozatlan maradt, mert å ismerte azt az Istent.
Nos, å biztos volt hogy Å Isten volt, mert å beszálgetett Åvele,
ás megfelelt az Å kävetelmányeinek. Mályen kutatott ás
megàllapâtotta, “Megtettem minden ágåàldozatot. Azt
mondtam a szâvemben, ‘Meglehet hogy amikor az án fiaim
adtak egy_egy ènnepságet, ás az án lànyaim rásztvettek,
meglehet talàn hogy åk titkos bænt tettek az å szâvèkben, âgy
án felajànlok egy ágåàldozatot ártèk ás megvallom az å
hibàjukat.’”
60 Ã Istenem! Amikor egy ember bet tartja azt amit Isten
mondott hogy tegyen, å biztos hogy Å Isten, Neki vàlaszolnia
kell. A hit a szântárre hâvja Åt, mindig.
61 Amikor megtetted azt amit tudsz hogy helyes, mikor
megfelelsz az Å kävetelmányeinek, amikor megvallottàl ás
helyesen tettál, ás megtetted a kàrpãtlàst, ás Isten elá helyezted
azt. Nem tärådäm azzal hogy mennyire van Å csendben, Å
mágis Isten, vàrva hogy azt a hitet odategyed. Te megtetted a
te munkàidat, most Å làtni akarja a te hitedet a te munkàid
àltal. Å làtni akarja hogy mit fogsz tenni.
62 Ha te meg lettál kenve ás imàdkozva volt árted, Isten vàr
hogy meglàssa hogy mit fogsz hinni arrãl. Ne szaladj fel a
kävetkezå Vasàrnap, ás szaladj a kävetkezå nap, ás a kävetkezå
gyãgyâtãhoz aki a vàroson àtjän. Å vàr hogy meglàssa a te
reagàlàsàsodat a te hiteden. Ne sátàlj vissza, a kävetkezånap
Ás mondd, “Án annyira rosszul árzem magam, nem çgy válem
hogy meggyãgyultam.” Te nem vagy kász az imasor szàmàra,
elåszär is. Te nem vagy. Te nem vagy. Te nem vagy kász, mág.
Te nem hiszed hogy Å Isten. Án nem^
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63 Mondhatod, “Branham Testvár, nem ártek veled egyet.” A
te sajàt cselekedeted bizonyâtja hogy mi vagy. “Az å
gyèmälcseik àltal fogjàtok megismerni åket.” Ha egy ember
azt mondja hogy å egy Keresztány; ás å mágis iszik, ás
cigarettàzik, ás kàrtyàzik, ás piszkos vicceket mesál, ás azt
mondja, “A Bibliànak van rásze ami igaz, ás vannak rászei ami
nem.” Å prádikàlhatja az Evangáliumot, ás tagad a Bibliàbãl
egy rászt. Å mág mindig egy bænäs. Å nincs rendben mág.
64 De amikor te nyâltan megvallod hogy Isten az ugyanaz az
Isten, ás a te áleted az Å kezeibe van táve, hogy “Uram, án
vagyok az agyag; Te vagy a Fazekas,” akkor kárj amit akarsz.
A hit nem fog soha elmozdulni. Az egyenesen ott fog àllni.
65 Habàr a kärèlmányek çgy fognak làtszani hogy jobbrãl
balra esnek, de az a hit soha nem mozdul meg, mert te biztos
vagy hogy Å Isten. Ás ha Å Isten, Å megtartja az Å âgáretát. Å
nem tehet egy âgáretet ás azutàn megszegi azt. Ha Å Isten, Neki
meg kell tartania az Å âgáretát. Ãh, án szeretem ezt. Neki meg
kell maradnia azzal.
66 Jãb megtette az å àldozatait; å megtett mindent. Å tudta
hogy igaz volt. Ás itt jättek a gyèlekezeti tagok, náhàny
gyèlekezetek màs felekezetekbål, azt mondva, “Jãb, jobb lenne
ha megvallanàd hogy te egy bænäs vagy, mert Isten nem engedná
hogy âgy meg legyál bèntetve ha nem lettál volna egy bænäs.”
67 De Jãb azt mondta, “Án megtettem a vallomàsomat. Az
Isten elá kitettem az ágåàldozatot, ás án nem vagyok egy
bænäs.” Å tudta hogy hol àllt. Azutàn minden tovàbbment,
csak tovàbb, ás tovàbb ás tovàbb, egyszeræen annyira
kemányen ahogyan csak tudott, prãbàlva Jãbot letenni, ás
megprãbàlva Jãbot eljuttatni egy helyhez ahol å megtagadnà
Istent ás megtagadnà azt az ágåàldozatot. Abban a pillanatban
amikor te mækädásbe lápsz bàrmin amit vallottàl az
megmutatja a te gyengeságedet, a te kátkedásedet Isten felål.
Te kársz bàrmit Istentål, ás azutàn kärbejàrsz kátelkedve
abban, akkor te egy kátelkedå vagy ás nem egy hâvå.
68 Jãb tudta hogy hol àllt, ás å szilàrdan àllt azon az alapon.
69 Nem csoda hogy Pruitt azt mondta, az å haldoklã ãràjàban:

Krisztuson, a szilàrd Sziklàn àllok;
Minden màs talaj sèppedå homok.

70 Jãb megvallàsànak ezen szilàrd sziklàjàn, mág az å
szeretett feleságe is kisátàlt. Amikor az å egászságe
tänkrement, ás a fekályek mindenètt kärbevetták åt, ás å
vakargatta magàt ás megàtkozta azt a napot amelyen szèletett.
Azt mondta, “Mág a nap se sèssän! A hold maradjon lent az
ájszakànàl.”

A feleságe azt mondta, “Jãb, te annyira nyomorult vagy.
Miárt nem àtkozod meg az Istent ás halsz meg?”
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71 Å azt mondta, “Çgy beszálsz mint a bolond asszony.” Å
biztos volt hogy van egy Istent, ás å megfelelt a
kävetelmányeknek. Ãh, vallàsosnak árzem magam. Å tudta
hogy megfelet az Isten kävetelmányeinek, ás az megdänti azt.
Isten vizsgàra tette az å hitát. Å vizsgàra fogja tenni a tiádet is.
Å vizsgàra fogja tenni az enyámet is.
72 De amikor mi megfelelènk az Å kävetelmányeinek,,
“Bànjàtok meg bæneiteket ás keresztelkedjetek meg a Jázus
Krisztusnak a Neváben a bænäk bocsànatàra, ás venni fogjàtok
a Szent Szellem ajàndákàt,” ez az Å âgárete. “Bàrki käzèlletek
beteg, hâvja a gyèlekezetnek váneit. Hadd kenják åk meg åket
olajjal, ás imàdkozzanak fälättèk. A hitnek imàja meg fogja
menteni a beteget, ás Isten fel fogja tàmasztani åket.” Ez
megdänti azt. “Valljàtok meg hiànyossàgaitokat, egyik a
màsiknak, ás imàdkozzatok egymàsárt.” Megfeleltál Isten
kävetelmányeinek.
73 “Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat akik hisznek.
Ärdägäket fognak kiæzni az Án Nevemben; nyelveken fognak
szãlni; ha kâgyãkat vesznek fel vagy halàlos dolgokat isznak, az
nem fog àrtani nekik; ha kezeiket betegekre teszik, azok
megfognak gyãgyulni.” Ez megdänti azt.
74 Lágy biztos Istenben. Lágy biztos, a te szâvedben, hogy te
hiszed azt hogy ez Istennek az Igáje. Jãb biztos volt.

A feleságe azt mondta, “Miárt nem àtkozod meg Åt ás halsz
meg? Hàt, àllandãan csak rosszabbul vagy.”
75 Hogy mennyire szereti Sàtàn ezt hozzàdvàgni. “Hàt, te nem
vagy jobban mint mielått megkentek. Te nem vagy jobban mint
voltàl amikor azok a prádikàtorok imàdkoztak árted. Elåszär is
azok a prádikàtorok nem voltak rendben.” Ehhez semmi käze
annak a prádikàtornak. Ez a te hited az álå Istenben, ami
szàmât. Nem hogy mi a prádikàtor, ez az hogy ami az Isten. A
prádikàtor soha nem tette az âgáretet; Isten tette az âgáretet.
Nem a prádikàtortãl fègg; ez az Istentål fègg, ás a te hitedtål
hogy hiszed azt hogy ez Isten. Tehàt lágy biztos Istenben. Lágy
biztos hogy ez Isten, ás ez az Istennek az Igáje. Ás Isten az Å
Igájáben van.
76 Ás Jãb azt mondta, “Te çgy beszálsz mint egy bolond
asszony.” Azt mondta, “Az Çr adta, ás az Çr vette el, àldott
legyen az Çrnak Neve.” Å biztos volt hogy ott volt Isten.
77 Ás amikor å ezt kimondta az å szàjàn, a mennydärgásek
kezdtek el morajlani ás a villàmok kedtek felvillani. Isten jätt a
szântárre. Ez mindig a szântárre hâvja Åt. Å csendben èlt egy
hosszç idåre.
78 Ez az amit Å tesz. Figyeljátek ezt a csomã pokol felá
irànyâtott amerikait, gyèlekezetbejàrã kápmutatãkat. Án nem
vagyok márges. De a bæn megharagât bàrkit aki az Igável



LÁGY BIZTOS ISTENBEN 13

rendben van. Nem vagyok márges a nemzetre, nem vagyok
márges az emberekre, de márges vagyok az Ärdägre aki ezekkel
a dolgokkal megvakâtotta az embereket.
79 Ezek a vak pàsztorok ás prádikàtorok hagyjàk hogy a náp
valami ember-kászâtette teolãgia àltal jàrjanak. Neked muszàly
çjjàszèletned. Ás Isten betartsa az Å Szavàt. Làtva åt amint
elaltatja åket. Jobb lenne ha biztos lennál hogy van Isten. “A
kegyesság làtszatàt keltve, ás az Eråt megtagadva.”
80 Ez a szegány, kicsi asszony, Å tudta hogy Å Isten volt.
Amint az a hordã fogyott, fogyott, fogyott, fogyott, a
kärèlmányek egyre csak rosszabbak ás rosszabbak voltak. De
Isten hagyta azt azon mãdon folytatãdni. Å egyszeræen szereti
azt csinàlni. Å szereti a te hitedet egy vizsgàra tenni, hogy
meglàssa hogy hogyan fogsz cselekedni azon, hagyja hogy meg
legyál kenve ás imàdkozva legyen árted, azutàn betegebbá tesz.
Azt mondja, “Gyere, Sàtàn, tedd åt a vizsgàra. Án tudom hogy
å hisz Ánbennem.” Àldott legyen Isten äräkre! Ãh, Istenem!
[Branham Testvár tapsol kátszer_Szerk.] “Tedd åt egy
vizsgàra most. Án tudom hogy å vette az Án Igámet azárt.”
Eltudnà Å ezt mondani rãlad?
81 Å ezt mondta Jãbrãl. Azt mondta, “Tegyál vele bàrmit amit
csak akarsz, de az áletáhez ne nyçlj, mert Án tudom hogy å
szeret Engem. Å ágåàldozatot tett. Megfelelt a
kävetelmányeknek. Megtett mindent amit mondtam neki hogy
tegyen meg, ás å hiszi azt. Most vonszold àt åt a paràzson ha
akarod.” Å elvett tåle mindent. Isten megduplàzta azt amikor
visszaadta neki. Biztos, hogy Å azt fogja tenni.
82 A mi hitènket Å egy vizsgàra teszi, hogy meglàssa hogy ha
mi valãban hiszèk-e hogy Å Isten.
83 Az a kicsi asszony, nem kátságes, hogy azt mondta, “Án
imàdkoztam. Án imàdkoztam. Tudom hogy án egy máltatlan
Pogàny vagyok.”
84 Emlákezzetek, Jázus beszált årãla a Bibliàban. Å azt
mondta, “Nem volt ott sok äzvegyasszony Illás napjaiban? De
Å egyedèl egyhez volt kèldve, ás az egy Pogàny volt.”
85 “Ãh,” å azt mondta, “Án imàdkozom.” Talàn, amikor å
làtta azt az utolsã kicsi sètemányt, a halàl belápett a kapun ás
az ajtãhoz jätt. Mág egy harapàs, egyenkánt, ás å ás az å fia
halott. Làtom åt, amint egász ájszaka imàdkozik, az a forrã
szál fçj, ás a fäld kiszàrad, ás az emberek sârnak ás kiàltoznak
az utcàkon. Az asszony kärbejàr, a hàzon keresztèl. Názegette
az å kicsi fiàt. Rànázett az å kicsi pizsamàjàra; teljesen
elkopott; ás az å làbai kilãgnak. Rànázett az å sajàt kezeire,
ràncosak. Elåre-hàtra sátàlt, de å azt mondja, “Án tudom hogy
Å Isten. Megtettem minden vallomàsomat. Megtettem mindent
amit Å megkävetelt. Án kárem a mi áletènket, az Å dicsåságe
szàmàra.” Isten làtta åt.
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86 A täbbiek kimentek ás egy nagy tàncmulatsàgon vettek
rászt valahol, kicsinosâtottàk magukat, egy modern televâziã
mutatvànyuk volt, vagy valami, a vilàggal rászesèltek. De az
az asszony egyedèl volt Istennel.
87 Feljätt a hajnal. Azt mondta, “A kicsi emberke egász
ájszaka sârt, valami ennivalãárt. Mit fogok tenni egy kis
maráknyi liszttel?”
88 Tudjàtok, az a liszt Krisztus volt. Bàrmelyik Biblia
tanulmànyozã tudja azt hogy Krisztus volt az Átel-àldozat. Ás
azt a liszt àldozatot meg kellett årälnini egy speciàlis
malomkåvel amâg az a bçzànak minden kis rászát egyformàra
åräli; mert Jázus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma ás äräkká. Ás
minden hâvå hiszi azt ás ezen nyugszik. Hallelujah! Meglehet
neked minden rági, hideg vallàsod amit csak akarsz.
Szàmomra, án hiszem hogy Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás
äräkká. Felàllok mellette a hitetlenek vilàgàban. Án mág
hiszem azt hogy Å ugyanaz tegnap, ma ás äräkká.
89 Azok a malomkävek minden kis darabjàt ugyan akkoràra
vàgjàk, mert Å ugyanaz. Å ugyanaz az Isten aki akkor volt, Å
ugyanaz ápp most, ezen a reggelen. Å mindig ugyanaz lesz. Ez
az amit az átel àldozat jelentett.
90 Ás az olaj a Szellemet jelenti, amint tudjuk az Ezákiel 4
alapjàn, ás âgy tovàbb. Ez az oka hogy olajjal kenènk meg; ez a
Szellem. Mi ez? Çgy amint Szent Jànos 4, “Az Atya olyan
imàdãkat keres akik Szellemben ás Igazsàgban imàdjàk Åt.”
Jázus volt az Igazsàg. Å volt az Átel-àldozat, ás ez az olaj volt a
Szellem. Ás a Szellem, ässzekeveredve az Igazsàggal, annak elå
kell hoznia valamit. Egybetáve, az egy tortàt csinàl. Ãh!
91 Hol van a te hited? Amikor Isten Igáje prádikàlva van
Annak egyszeræságáben, noha Annak Erejáben van, hogy Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma ás äräkká, ás az Ige Lisztkánt
jelenik meg, neked az Olajat hozzà kell adnod. Talàn Az
csupàn egy kis maroknyira valã, vagy egy kanàlnyira valã, de,
akàrmi az, az valãdi.
92 Most mire kász az? Az kász a kereszt szàmàra. Az kász az
änfelàldozàsra. Ez az amit neked tenned kell. Ha az Ige
prádikàlva lett, ás megvan neked a Szellem ás Az ässzekeverve,
ez egy änfelàldozàs hogy megtagadj minden fàjdalmat,
megtagadj minden betegságet, megtagadj mindent ami az Isten
Igájável ellentátben van, ás azon àllj.
93 A doktor ezt, azt, vagy amazt mondja; az nem szàmât egy
picit sem. Te Azon àllsz, mert Isten mondta çgy. A Liszt jän.
Neked megvan az Olaj. Te Azt ässzekevered.
94 Most, hallok egy hangot. Ez egy kicsit a hajnal utàn van.
Egy hang szãl, ás azt mondja, “Menj ki az udvarba ás vegyál
kát botot.” Megfigyeltátek, a Szentâràs mondta “kát botot”? A
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kereszt. Neki megvan a liszt ás az olaj, de å ki lesz hâvva, hogy
cselekedjen most; cselekedjen ezzel. Bàrmennyi lehet neked,
sok Liszt vagy Olaj ápp amennyi szèkságes, de neked
cselekedned kell; änfelàldozàs.
95 Kát bot. A hajdani idåkben soha nem talàltak egy jobb
mãdot a tæz kászâtásáhez. Amikor veszel egy botot ás keresztèl
fektetsz azon egy botot, meggyçjtod azt a käzepán, nyomod
elåre mindkát váget. Az Indiànok is ilyen mãdon tèzelnek. Án
is tèzeltem, sokszor, egász ájszaka. Egyszeræen vegyál egy fàt,
ás tedd azt âgy, ás egyet çgy, ás csak nyomd a tæzbe amint ág
az.
96 Az a bot volt a kereszt. “Kát bot,” a Biblia mondta. A hang
azt mondta, “Menj az udvaron keresztèl ás vegyál kát botot.”
Ugyanabban az idåben, a hegyen, egy hang mennydärgätt le a
prãfátàhoz ás azt mondta, “Menj a vàrosba. Án parancsoltam.”
Ãh, Istenem! Mindketten engedelmeskedtek. Valaminek
tärtánnie kell. Mindketten engedelmesek.
97 Ha a prádikàtor prádikàlja az Igát, ás az ember aki
elfogadja Azt, elhiszi Azt ás Az alapjàn cselekszik, valaminek
tärtánnie kell. Ha te egy bænäs vagy, te meg kell legyál mentve.
Ha te beteg vagy, te meg kell gyãgyulnod, mert Isten megâgárte
azt, ha mi biztosak vagyunk Istenben.
98 Amennyire biztos hogy Å Isten, Neki meg kell tartania az Å
Szavàt. Biztos! Azutàn a parancsolat az volt, “Menj a vàrosba,
mert Án megparancsoltam egy äzvegyasszonynak.” Egy
làtomàs nyâlt fel a prãfáta elått. Itt jän å, sátàl. Nem tudja hogy
hovà megy; az semmit sem szàmât. Å egyszeræen
engedelmeskedik.
99 Az asszony nem tudja hogy a botok hol fognak lenni, de
van valahol az udvarban kát bot. Å elindul. Kimegy az
udvarba. Kärèlnáz, “Ãh, mennyire forrãsàg van!” A
kiabàlàsok hallatszanak a vàrosbãl, az ájszakai csavargãk
bemennek oda, vágig tàntorogva, megisszàk az å borukat, ás
âgy tovàbb. Az asszony lenáz az utcàra. Nem làt semmit. Talàl
egy botot; a kereszt egyik rászát, änfelàldozàs. Vesz egy
màsikat, egy botot. Ás amikor felveszi azt a màsodik botot^
100 Ãh, hogy mennyire homàlyosnak kellett lennie annak, a
halàl az ajtãban fekèdt. Neki ás az å fiànak meg kellett ennie
egy kicsi darab pogàcsàt ás meghalniuk. Ennyi volt az egász.
Ás náha, a homàly käzepette van, hogy meghalljuk a hangot.
101 Amikor å felvette azt a màsodik botot ás visszafelá indult,
egy hang jätt a kapun àt, azt mondta, “Hozz nekem egy kis
vizet egy edányben.”
102 Å megfordult hogy szátnázzen, ezzel a kát bottal a kezáben,
ässzekeverve a lisztet az olajjal ás elkászâtve. Azt mondta hogy
elkászâtette azt ás ässzekeverte azt. Ez az ami, az Igánek ás a
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Szellemnek ässze kell keverednie. Fektesd rà az änfelàldozàs
keresztjáre, megtagadni mindent amely ellentátes azzal amit
kártál. Ez âgy van. “Án ässzekevertem, most megyek hogy
vegyem ezeket a botokat.”

Ás az a hang azt mondta, “Hozz nekem egy kis innivalã
vizet egy edányben.”
103 Å kärbenáz, ás làt egy fárfit ott àllni, a kapun keresztèl
hajolva, sovànyarcç, szakàlas, kopaszfejæt, keresztèlnázve a
kapun, egy äreg bàrànybårbe burkolãdzva. Egy fajta
tisztesságes äreg çriembernek tænt fel.
104 Az asszony azt mondta, “Megfogom osztani az án vizemet
vele.” Az Álet Vize, hajlandã vagy adni azt bàrkinek,
elmondani bàrkinek, elmenni bàrhovà. “Csak egy perc, uram.”
Kezd visszafelá menni, a botokkal kezáben.
105 Ás a hang felmorajlik çjbãl, “Ne csupàn csak a vizedet
oszd meg, hanem hozz nekem egy kis kenyárdarabot a
kezedben.” Az álet kenyere; az álet vize! Álet volt az? Az
asszony meghalna mihelyt az elfogyna. “Hozd nekem a vizedet
ás hozd nekem a kenyeredet.”
106 Mit talàlunk itt? Milyen leckát talàlhatunk? “Keressátek
elåszär az Isten Kiràlysàgàt, ás minden Å igazsàgàt; a täbbi
dolgok meg lesznek adatva.”

“Hozz nekem egy kis vizet ás egy darab kenyeret.”
107 Akkor å megfordult, az å homàlyossàgàban. Hallom amint
azt mondja, “Uram,” valami ilyesmit, “te kèlänbäzäl azoktãl a
fárfiaktãl akiket án làttam, ás akiket beszálni hallottam. Te
annyira hatàrozottnak làtszol amirål beszálsz. De nekem
csupàn egyszeræen egy maráknyi lisztem van, ás csak egy
kanàlnyi olajam. Elkászâtettem azt, ás megfogom sètni ezzel a
kát bottal. Ás megfogom enni, án ás a fiam, ás meghalunk. Ez
az egász amim van.”
108 Mit hallunk, käzvetlen azutàn? “De, elåszär nekem hozd
azt a kis kalàcsot.” Elåszär, Isten. Nem szàmât amit bàrki màs
mond, vagy bàrmi màs van, vagy bàrmi màs bizonyâták, hogy
mennyire homàlyosnak tænik az, akàrmi lehet az, vedd Istent,
elåszär. Az Å Szavàt, elåszär.
109 “A doktor azt mondta hogy nem fogok meggyãgyulni.” De,
elåszär, az Å Igáját. “Án egy nagyon bænäs vagyok. Án egy
prostituàlt vagyok. Án egy szerencsejàtákos vagyok. Án egy
rászeges vagyok.”

Elåszär, az Isten Szava. “Habàr bæneid olyanok lehetnek
mint a skarlàt, azok olyan fehárek lesznek mint a hã; olyan
pirosak mint a bâbor, olyan fehárek lesznek mint a gyapjç.”
Elåszär, Isten.
110 “Menj, elåszär nekem hozz egy kis kalàcsot. Minden amid
van, add azt nekem.” Hajlandã vagy azt az Å kezábe tenni?
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111 Az áletemet, mindent ami vagyok. Án ätvenáves vagyok.
“Hajlandã vagy, William Branham, letenni azt Nekem?
Hajlandãk vagytok, kisgyermekek, letenni az áleteteket
Nekem? Hajlandãak vagytok? Megtudjàtok tenni ezt, beteg
emberek? Tudtok bâzni Bennem? Elåszär Engem vegyetek.”
112 Hozz nekem egy falat kenyeret a kezedben, ás hozz egy kis
vizet.” Az asszony rànázett. Valami azt mondta neki hogy az a
fárfi tudta hogy mirål beszál.

Isten ismeri az Å Sajàt juhait. “Az Án juhaim ismerik az
Án Hangomat. Azok ismerik hogy vajon ez Szentâràs vagy nem,
vajon ez helyes vagy nem.”
113 Az asszony engedelmesságben visszafordult. Ez az amit
neked tenned kell. Ás amikor å megfordult, hogy
engedelmeskedjen annak amit a prãfáta mondott hogy tegyen,
akkor mennydärgás jän a Mennybål, amit minden ember figyel
hogy meghallja. Mert, egy mennydärgás jän ki a prãfáta
hangjàbãl, amit minden bænäs ás minden beteg szemály hallani
vàgy, “IGY SZÃL AZ ÇR.”
114 Hogy mennyire vàgyunk hallani Azt! Ahogy azok az
emberek az án behajtãutamnàl èltek, ezt mondva, “Ehhez az
ajtãhoz gyere. Az án lànyon ilyenben van. Az án kisgyermekem,
Istenem, annyira gyenge. Csak egy szãt szãlj.” Hogyan
mondhatod azt mielått az a szàdban van? Azt te magad
mondanàd. De åk vàgyjàk hallani azt hogy, “IGY SZÃL AZ
ÇR.”
115 Ott jän az, a kerâtásen keresztèl, mert å engedelmes volt. Ás
a homàly megtärt. “IGY SZÃL AZ ÇR. A hordã nem fog
kièresedni, sem a korsã kiszàradni, addig a napig amâg az Çr
Isten esåt nem kèld a fäldre.” Ãh, milyen megvigasztalàs!
116 Az asszony elkászâtette a kalàcsot. Odaadta azt a
prãfátànak. Visszament ás csinàlt náhànyat az å fiànak ás
magànak. Ás åk ettek ás ittak, båságesek, a fäldän.
117 Honnan jätt az? Hogyan jutott az oda? Tudomànyosan
mondjàtok meg nekem hogy honnan jätt az a liszt. Honnan jätt
az az olaj? Hogyan jutott az abba a korsãba? Az asszony
minden nap kiäntätte azt teljesen. Å kièresâtette a lisztes
hordãt, minden reggel, ás az szàraz volt. De amikor å ismát
merâteni akart, akkor az ott volt. Honnan jätt az? Fogd Istent
az Å Szavàn. Lágy biztos Istenben. Å az Alkotã.
118 Talàn elvesztetted az egászságedet. Talàn elvesztetted a
käzässágedet. Fogd Åt az Å Szavàn. Lágy biztos abban hogy Å
Isten. A homàlyos idåszakok amik most làtszanak, talàn nem
làtszik annyira homàlyosnak ha te egyszeræen veszed az Å
Szavàt ás lágy biztos abban hogy Å Isten.
119 Egyszer, Námetorszàgban, làttam egy kápet, ás az mindig
àthatolt bennem. Egy námet festå lefestette a^egy kápet
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amit_amit çgy hâvtak hogy, “A Felhå Orszàg.” Ás amikor
názed azt, messze egy tàvolsàgbãl, az a legborzasztãbb
kinázetæ homàlynak làtszik amit valaha is làttàl. Egyszeræen
ässzekuszàlt felhåk, amikor azt egy hosszç tàvolsàgbãl názitek.
De amikor igazàn käzel jässz ahhoz, az megvàltozik. Ez az
Angyaloknak szàrnycsattogtatàsa hallelujàt ánekelve az
Çrnak. Tehàt ez az ami a homàly náha. Ha egy hosszç
tàvolsàgbãl názel arra, az homàlyosnak ás sätátnek tænik. De
fogd Istent a Szavàn ás lágy biztos abban hogy Å Isten, ás menj
käzelebb ahhoz, ràjässz hogy ez egyszeræen az Angyaloknak a
szàrnycsattogtatàsa.

120 Az asszony valahogy olyan volt mint Àbrahàm, ki volt
hâvva hogy adjon fel mindent amilye van, tegye azt az àldozat
oltàràra. Talàn te is çgy lettál hâva, ma reggel. Add fe a te
çtjaidat. Add fel a te hitetlenságedet. Add fel mindenedet amid
van. Ás azutàn vedd az Olajat ás az Igát, ás keverd Azt ässze, ás
tedd Azt az änfelàldozàs oltàràra. Ràjässz, hogy Az Istent a
szântárre hâvja, olyan biztosan mint ahogy án ezen a szãszáken
àllok.

Gondolkozzatok el errål mialatt imàdkozunk.

121 Egy szèkságed van ma? A te szèkságed nagyobb annàl amit
te testileg kápes lennál megszerezni? A pánz annyira kevás
hogy nem tudod a bárleted kifizetni? A gyerekek çj cipåt
akarnak, ás neked nincs pánzed hogy megvedd azokat? A hordã
ères a te hàzadban, ás a agyagkorsã kiszàrad? Nem tudod
megvenni a szokvànyos álelmet? Ás, valami talàn nincs
rendján? Emlákezzál, Å tett egy âgáretet.

122 Beteg vagy, ás az orvos azt mondta hogy neked egy
operàciãra van szèkságed? Nincs pánzed megtenni ezt?
Szèkságben vagy.

123 Bænäs vagy? A te szèkságed nagy, tudva azt hogyha Isten
elhâvna, ma, te elvesznál? Egy visszaesett vagy, Istentål
szaladva? Ás te tudod hogy valamelyik gyèlekezethez tartozol,
de azt is hogy nem vagy rendben? A sajàt lelkiismereted
mondja neked, az Igánek megfelåen, hogy nem vagy rendben.
Ás neked van egy szèkságed. Ne hagyd hogy ezek a szavak a
tävises fäldbe hulljanak, vagy a kävekre, käves szâvekbe. Hadd
hulljanak azok jã, termákeny talajba.

124 Ha beteg vagy ás te^az orvos azt mondja hogy nem
gyãgyulsz meg, ás te megâgáred Istennek hogy te szolgàlni
fogod Åt a te hàtralávå áleted minden napjaiban, ás te biztos
vagy abban hogy Å Isten, gyere ás felej meg az Å
kävetelmányeinek. Ha van egy szèkságed, elåszär megtennál
annyit, hogy Isten felá felemeled a kezedet, azárt hogy neked
valamilyen szèkságed van? Isten àldjon meg táged.

Imàdkozzunk.
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125 Ã Uram, áppen annyira biztosan ahogy án itt àllok ezen a
szãszáken ma reggel, tudom azt, hogy nem emekedhetne fel egy
sem azok käzèl a kezek käzèl análkèl hogy Te nem ismernád
azt, mert Te Isten vagy. Te azt mondtad, “Nem sok verebet meg
lehet vàsàrolni kát fillárárt? Mennyivel täbbek vagytok ti egy
verábtål!” Hogy mennyivel inkàbb làtod Te azoknak az emberi
lányeknek a kezeit, akikárt a Te Fiad Jázus halt meg!
Mennyivel inkàbb làttad Te az å kezeiket mint làtnàl egy
verebet, ha az lehullott volna ezen a reggelen! Feltátelezem,
hogy egy tucat verebet, nem lehethe eladni egy fillárárt ma
reggel, mert senki sem akarja azokat. Ás mág fàradozàs lenne
azokat eltemetni. De De Te ismered mindannyiukat; Te ismersz
minden tollat ami az å testèkben van. Te ismersz minden
hajszàlat ami a fejènkän van.
126 Ã Uram, vàlaszolj az imàra. Hadd legyenek åk biztosak
ezen a reggelen hogy Te Isten vagy ás Ez a Te Szellemed.
Ennek a modernnap vallàsànak a lanyhasàga ás bæbàlyossàga
csepegjen le rãluk, ezt mondva, “Ãh án ehhez a bizonyos
gyèlekezethez tartozom.” Istenem, az fakuljon meg az å
elmájèkben, áppen most. Ebben a pillanatban, ragadjàk meg
az Äräk Áletnek egy megpillantàsàt. Ás akkor åk keresni
fogjàk ás áheznek Az utàn, hogy megtudjàk hogy mi az Isten,
ás åk megbizonyosodnak hogy Å van. Å megtartja az Å Szavàt.
127 A bænäsäkhäz, gyorsan tárjenek meg, kászèljenek el a
Jázus Krisztus Neváben tärtánå keresztságre. Ás Te megâgárted
hogy Te adni fogod nekik a Szent Szellemet. Te mondtad azt,
Urunk. Te megtartod a Te âgáreted.
128 Van egy visszaesett aki biztos abban hogy Te Isten vagy, ás
åk elkãboroltak. Jäjjenek åk be ma, mert Te azt mondtad,
“Àmbàr a te bæneid olyanok lehetnek mint a skarlàt, azok
fehárek lesznek mint a hã. Piros mint a karmazsin, fehárek
lesznek mint a gyapjç.”
129 Ás ha vannak olyanok akik betegek, ismerják fel azt hogy
Te Isten vagy. Te megtartod a Te Szavad. Neked muszàly
megtartanod a Te Szavad. Amint åk leteszik änmagukat, az å
Olajukkal, a Szellem amely bennèk van az amely vallja hogy
åk hisznek. Ás azutàn, szintán, az Igável, az Áletnek Kenyere
amely elhangzott, Krisztus; felårälve azok szàmàra, az Ã
Testamentumban; ás az Çj Testamentumban, megmutatja hogy
Å ugyanaz tegnap, ma ás äräkká. Keverják åk ässze az Igát az
Olajjal, a Szellemmel, melyet åk megkaptak, azutàn àlljanak
làbaikra az oltàrnàl, ezt mondva, “Ez minden amim van
nekem, Uram. Án hozom ezt.”

Ãh, hogy Te mennyire meg fogod sokszorosâtani! A
tärtálem Istenát hogy mennyire a szântáre fogja az hâvni!
Mennyire kásztetni fogja az Jehovàt felemelkedni, egy bèszke
szâvvel, “Van egy gyermekem aki engedelmeskedni fog Nekem.
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Keresztèl vittem åt a vizsgàn, ás å bizonyâtja hogy å szeret
Engem ás hisz Bennem. Å biztos abban hogy Án vagyok.” Mert
megmondatott, “Aki Istenhez jän annak muszàly hinnie hogy Å
van, ás mindazoknak megjutalmazãja akik szorgalmasan
keresik Åt.” Add ezt meg, ebben az ãràban, amint Ràd bâzzuk
ezt.
130 Ás, most, mialatt a fejeink meg vannak hajtva. Ás azok
akik valamilyen szèkságben vannak, felàllnàtok làbaitokra,
akik akarjàtok helyezni^Most, ha te nem vagy biztos abban
hogy Å Isten^Ha biztos vagy abban hogy Å Isten, aki
megtartja az Å âgáretát, èdvässág, gyãgyulàs, bàrmi is az, ha
biztos vagy abban hogy Å Isten, àllj làbadra. Ha van valakid
akiárt akarsz hogy imàdkozva legyen, àllj làbra. Ha te_ha te
biztos vagy abban hogy Å Isten, akkor ismertesd a te
kâvànsàgodat a szentek gyèlekezetáben. Teszed azt amint te
àllsz^[Ères hely a szalagon_Szerk.]

“Án biztos vagyok hogy Å Isten. Hiszem hogy Å megtartja
az Å Szavàt. Ás bizonyos vagyok hogy az án kâvànsàgom^
Leteszem azt a Vár alà, áppen most.” Ha megteszed azt, tágy le
minden bænt. Minden bæn hitetlenság. Talàn egy gyèlekezeti
tag vagy, mágis azt mondom bænt, a te “hitetlenságed.”
Leteszed azt mint egy àldozatot. Felàldozod azt. Te jässz a
kereszthez. Jässz felàldozni, most, minden hitetlenságedet. Ás
add azt àt Neki, ás ismerd el hogy Å van, ás te bizonyos vagy
hogy Å vàlaszolni fog. Ha te olyan vagy, emeld fel a kezedet.
Maradj çgy.

131 Uram, Te Isten vagy. Itt van az å Olajuk ás az å Bçzàjuk,
ässzekeverve. Åk hozzàk Azt a kereszthez, ahol az Istennek a
Tèze fog az å sziveikbe hullani (ha åk tányleg çgy gondoljàk
azt) ás megemászti azt az àldozatot. Te a szântáre fogsz jänni,
felfakasztod az elrejtett vizet. Mennybål jässz, egy
Tæzharciszekáren. Fel fogod ràzni az ässzes mennyet ás fäldet,
hogy megjutalmazd åket.
132 Amint åk àllnak levegåbe emelt kezeikkel, ami azt jelenti
hogy åk hisznek, ás lehelyezták änmagukat, ás minden kárást
amely van nekik, egyenesen a Te oltàrodon van. Ã Mennynek
ás fäldnek Istene, Mennynek ás fäldnek Bâràja, kátságtelen
hogy a Mennynek ás fäldnek Bâràja igazsàgot fog szolgàltatni.
Kátságtelen, hogy Å meg fogja tartani az Å Szavàt, Te Aki
ismered a fárfiaknak szâveit, az asszonyoknak szâveit, ezeknek
az embreknek szâveit.
133 Uram Istenem, án felemeltem az án sajàt kezemet, mert
tudom hogy nekem van egy szolgàlat vàltozàs most. Ás án
hiszem hogy Te vagy. Án làttalak Táged àllni ott a Tæz
Oszlopban. [Branham Testvár hàromszor kopogtat a szãszáken_
Szerk.] Án làttalak Táged amint kutatod az embereknek szâveit.
Egyszer sem vallottàl kudarcot. Te megâgárted azt amikor itt az
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çt màsik oldalàn szãltàl, amikor elåszär elkezdtál foglalkozni
ezekkel a dolgokkal. Ás Te oltamaztàl engem kärbe a vilàgon,
kärbe ás kärbe. Án biztos vagyok hogy Te Isten vagy. Án
megvagyok gyåzådve arrãl.
134 Felajànlom magamat ezekkel az emberekkel, ás felàldozok
mindent amim van, Uram, Teneked, szolgàlatra. Án ismát
kezdek, Uram, kärbejàrni a vilàgon. Segâts nekem, Ã Isten. Ha
bàrmikor is hitetlenkedtem Benned, bocsàtsd meg bæneimet.
Bocsàtsd meg az án hitetlenságemet. Án tudom hogy Te vagy,
ás mindazoknak megjutalmazãja vagy akik keresnek Táged.
135 Hasonlãkáppen, megvallom az án nápemnek bæneit, ezen a
reggelen, az å gyengeságeiket ás az å kátkedáseiket, amint åk
àllnak levegåbe feltett kezeikkel. Megvallom az å bæneiket,
Uram, ás minden gyengeságeiket. Kèldd el rànk a Szent
Szellemet, a Te jãvàhagyàsod pecsátjável, hogy Te Isten vagy.
Ás Te itt vagy most hogy elfogadj minket, ás hogy a Te
karjaidba vegyál, ás hogy megvàlts nekènk mindent amit
elvesztettènk. Ha ez a mi egászságènk, legyen az helyreàllâtva
szàzszorosan. Ha ez a mi lelkènk, jäjjän az hozzànk mint egy
viràgzã, àrucikk, Szent Szellemmel betältve, legyen bemutatva
Isten elått. Ha ez hitetlenság, hadd jäjjän hozzànk ismát, az Çr,
hegyeket mozdâtã hittel. Add meg ezt, Uram.
136 Mi hisszèk hogy Te mozogsz, a Szent Szellem
telitettságável ebben az ápèletben, ezek az emberek fälätt, ás
az å szâveikben, mozgatja åket hogy fogadjàk el az álå Istent.
Ezt teszèk mi Jázus Krisztus Neváben.

Az án hitem Ràd tekint,
Te Golgota Bàrànya,
Isteni Megvàltã;
Most hallgass meg engem mialatt imàdkozom,
Vedd el az án ässzes bænämet,
Se ne hagyj valaha is elkãborolnom,
Te melåled.

137 Valãban ezt gondoljàtok? Elfogadjàtok ezt? Emeljátek fel a
kezeteket, ezt mondva, “Án most elfogadom ezt. Án hiszek.”

Mialatt az álet sätát çtvesztåján vágig
taposok,

Ás szomorçsàgok vesznek engem kärèl,
Lágy Te az án Vezárem;
Parancsolj a sätátságnek vàltozzon nappallà,
Täräld el a bànat fálelmeit,
Se ne hagyj valaha is elkãborolnom,
Te melåled.

Hajtsuk meg a fejeinket.
138 Ezutàn a kemány, mályre vàgã, durva Èzenet utàn, ás
faragatlan mãdon kihozva, de ez az Igazsàg. Ás ha te
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alàzatosan hiszed azt amit kártál, hogy te megkapod, soha ne
engedj semmit hogy táged arrãl az egyenes çtrãl elnyomjon.
Maradj egyenesen ott. Nem szàmât bàrmennyit prádikàlnák,
bàrmit tehetnák, vagy valamely ember bàrmit tenne, az soha
nem lenne hatàsos, addig amâg te el nem fogadod azt mint a te
sajàt tulajdonodat.
139 Hiszed azt a te egász szâveddel, mindent amelyet vàgytàl.
Ha megvallottad bæneidet, Isten megbocsàt neked. Täbbá soha
ne kátelkedj abban. Ha egy visszaeså vagy, akkor vissza vagy
fogadva mareggel. Ha szèkságed van a Szent Szellemre, akkor
keresztelkedj meg Jázus Krisztus Neváben a te bæneid
bocsànatàra. Ez Istennek a Szava. Å nem fogja Azt
megvàltoztatni gyèlekezet miatt, felekezet miatt, vagy semmi
màsárt sem. Annak muszàly azon mãdon lennie. Nekènk eleget
kell tennènk az Å kävetelmányeinek, nem a gyèlekezet
kävetelmányeinek, az Å kävetelmányeinek. Ez az amit nekènk
muszàly megtenni.
140 Å azt mondta, “A hitnek imàja megmenti a beteget.” Ha te
beteg vagy, án elimàdkoztam a hitnek imàjàt árted. Te
elimàdkoztad azt a te sajàt szâvedben. Ás hidd azt el, fogadd
azt el, ne tàgâts attãl. Annak azon mãdon kell lennie. Semmi
nem veheti azt el, nem szàmât hogy mennyire homàlyosnak
làtszik az.
141 Te azt mondod, “Hàt, az çgy náz ki hogy án mág mindig
beteg vagyok.” Az nem^Az egyszeræen az Angyaloknak a
szàrnycsattogtatàsa. Ez minden. Az Isten az àldàs formàjàban.
Az homàlyosnak tænik neked. Hçzãdj egy kicsit käzelebb
ahhoz ás názz arra ismát, làsd meg ha nem Isten àll ott, tartva
az Å Szavàt.
142 Most amint fejeink meg vannak hajtva, án àtadom a
szolgàlatot Neville Testvárnek, a mi pàsztorunknak. �
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