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A Szellem Megkülönböztetése

` Mennyei Atyànk, ki akarom fejezni, ha tudom, ezen a
reggelen, azt, hogy hogyan árzek a szâvemben Valaki

irànt, a Szentek Legszentebbje irànt, aki lejätt a fäldre, ás,
hogy megvàltson egy bænäst mint ánmagam. Ás án biztos
vagyok, hogy ezek a lelkászek, akik jelen vannak, ugyançgy
árezhetnek åk is, hogy az a Te irgalmad àltal tärtánt, hogy mi
ennek a szävetságnek szolgàivà lettènk, amit Te az Àdàm
elesett fajàval adtàl. Ás mi itt vagyunk mareggel, Atyànk,
semmilyen màs okbãl ässzegyèlve, hanem csak, hogy ismerjèk
meg, ás tanulmànyozzuk-ismerjèk meg, jobban mondva, az
Isten akaratàt ás mit kell tennènk ahhoz, hogy Krisztust
valãsàggà tegyèk ezen nemzedák nápe szàmàra.

Tudva biztosan, hogy az Âtálet napjàn mi szemtål szembe
leszènk hozva ezzel a nemzedákkel. Ás, lelkászek láván, mi
bârãk leszènk. Ás az emberek amelyeknek beszáltènk, ás az å
àllàsfoglalàsuk az Ige irànt amit mi hoztunk nekik, megfogja
hatàrozni az å Äräk rendeltetási helyèket. Azárt, Uram, abban
a napban mi egy bârã leszènk mellette vagy ellene a
nemzedáknek amelynek mi prádikàltunk.
2 Atyàm, Istenem, kárlek, Jázus Neve àltal, ne engedj nekènk
mondani egy szãt sem amely táves lenne. De legyen nekènk
åszinte szâvènk ás nyitott ártelmènk, amellyel elfogadhatnànk
a dolgokat amelyek a Tiáid, hogy kápesek lennánk kimenni a
mi kèlänbäzå munkamezåinkre, màtãl, ás_ás legyènk jobban
felfegyverezve a mi Teveled valã talàlkozàsunkbãl ezen a
reggelen. Add ezt meg, Uram. Nem jännál Te ás lennál a mi
szãnokunk ás a mi fèleink, ás a mi nyelvènk ás a mi
gondolataink? Engedd a szâvem elmálkedását, az elmám
gondolatait, mind azt ami van bennem, ás benne ezekben a
testváreimben ás testvárnåimben, hogy legyen az kedves a Te
tekintetedben, Uram, hogy mi lehesènk çgy megelágedve ás
betältve a Te Szellemeddel, a Te Jelenlátedbål itt, hogy a
helyság vàlna^a helyság, nem annyira az ápèlet amelyben mi
èlènk, hanem az ápèlet amelyben mi álènk, vàljon egászen egy
Isten Dicsåságánek felhåjává. Hogy mi eltàvoznànk innen ma
reggel çgy megtältve a Szent Szellemmel, hogy lennánk jobban
elszàntak hordozni az Èzenetet mint valaha elåtte az áletben a
haldoklã nemzedáknek amelyben álènk. Hallgass meg minket
Urunk, ás szãlj hozzànk a Te Igáden keresztèl, mert mi ezt a Te
Fiad ás a mi Megvàltãnk, Jázus Krisztus Neváben kárjèk.
Àmen.
3 Án szeretnák olvasni ezen a reggelen, egy_egy Iràsrászt
amely a Zsoltàrokban talàlhatã, a 105. Zsoltàr. Csak egy rászt
kâvànok olvasni. Ti akik lejegyezitek ezeket az Iràs rászeket;
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làttam sokat azokbãl; ás mivelhogy mi lelkászek vagyunk ás âgy
tovàbb. Ez nagyon jã az Igát olvasni. (Ás, most, hànykor
szoktak åk elmenni, tizenkátãra kärèl? Mit mondsz?
Käszänäm.) 105. Zsoltàr:

Ã adjatok hàlàt az ÇRNAK; hâvjàtok az å nevát:
ismertessátek az å tetteit a nápek käzt.

Ánekeljetek. Zengjetek zsoltàrt neki; beszáljetek
minden csodàs munkàirãl.

Dicsekedjetek az å szent nevável: ärvendezzen
azoknak szâväk, akik keresik az URAT

Keressátek az URAT, ás az å ereját, keressátek az å
orcàjàt szèntelen.

Emlákezzetek csodatetteire, amelyeket vághezvitt;
csodàira, ás az å szàjànak âtáleteirål;

Ã Àbrahàmnak magva, az å szolgài, ás ti Jàkãbnak
fiai, az å vàlasztottai.

Å az Çr, a mi Istenènk, az egász fäldre kihatnak az å
âtáletei.

Megemlákezett az å szävetságárål mindäräkká: ezer
nemzedáknek parancsolt szavaira.

A szävetságrål melyet kätätt Àbrahàmmal, ás az å
Izsàknak tett eskèvásárål.

Ás odaàllatta azt Jàkãbnak tärványává, ás Izràelnek
äräk szävetságèl.

Mondvàn: Neked adom Kànaàn fäldát, sors szerint
valã äräkságetekèl.

Mikor mág alig náhàny ember volt; igen, nagyon
kevesen, ás idegenek abban.

Mikor egyik nemzettål a màsikhoz mentek, ás egyik
kiràlysàgbãl a màsik náphez;

Nem engedte senkinek, hogy máltatlanul bànják
velèk; igen, Å kiràlyokat is megfenyâtett az å
kedvèkárt.

Mondvàn, Ne nyçljatok fälkentjeimhez, ás az án
prãfátàimnak ne àrtsatok!

4 Az Çr àldja meg az Å Igájánek olvasàsàt. Nekem van itt
náhàny Iràs kiârva, itt valahol amire akartam utalni, talàn
çtkäzben.
5 Kâvàncsi vagyok, ma, ki lesz a kävetkezå Elnäk? A
vàlasztàs käzeledik, tudjàtok. Ki lesz az Elnäk ebben a
kävetkezå idåszakban? Mi lenne ha án tudnàm? Csak egy van
aki tudja, ás az Isten. Ás mi lenne ha Isten kijelentená nekem,
hogy ki lesz a kävetkezå Elnäk, ás itt àllnák Phoenix-ben ás
mondanák egy jävendälást, hogy ilyen-ás-ilyen ember lesz az
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Egyesèlt Àllamok kävetkezå Elnäke? Ás åk azt papârra
rägzâtenák, ás âgy tovàbb, ás án eltalàlnàm azt pontosan. Az
täkáletes lenne, ás az egászen az lenne amelyet án
megmondottam, hogy megtärtánik. De mi jãt tenne az? Mi jã
van abban, bàrhogyan, ha_ha án egy olyan dolgot tennák? Az
çjsàgok reklàmoznàk azt, ás lehet az kimenne, ha egy ilyen
szemály tenne egy ilyen jävendälást ás az igaz lenne, az ässzes
çjsàgok ás magazinok tovàbb_tovàbb adnàk azt.
6 De tudjàtok, hogy Isten nem tesz olyan dolgokat, Isten nem
hasznàlja az Å ereját ás az Å ajàndákait bolondsàgokárt. Az fog
lenni, bàrmely Elnäk, az Elnäk lesz. Ás tudva, hogy melyik lesz
az Elnäk most, az nem segâtene nekènk egy fillárt sem. Az nem
tenne nekènk egy kis jãt sem tudva, hogy ki lesz az Elnäk.
Tehàt, azárt, Isten nem teszi azokat a dolgokat çgy.

7 Ás azutàn, ha egy olyan jävendälást tettem mint az, ás az
megtärtánik, ás az çjsàgok meg a magazinok käzälták azt,
azutàn az az án dicsåságemre lenne. Az emberek azt
mondanàk, “Názzátek milyen egy nagy prãfáta Branham
Testvár. Å megmondta nekènk sokkal elåtte mielått ez
megtärtánt pontosan, hogy ki lesz az Elnäk.” Ás az az án
dicsåságemre lenne. De Isten nem akarja^Å nem árdekelt az
án dicsåságemre mækädtetni dolgokat, vagy_vagy bàrmely
ember dicsåságáre. Å árdekelt mækädtetni dolgokat az Å
dicsåságáre, valamit ami haszonra fog vàlni.

8 Amint Pàl mondta, “Ha nyelveken beszálènk ás nincs
magyaràzã, mi jãt tesz az? Mi magunkat dicsåâtjèk csak,” az az
vagy “änmagunkat ápâtjèk.” Isten szàmàra az vonalon kâvèl
van. Isten Änmaga akar ápâtådni. Ás mi nem keressèk a
magunk ápèlását, hanem, hogy mindennel amit cselekszènk
Istent ápâtsèk.

9 Tehàt azárt, ezen a reggelen án hiszem, hogyha án tudtam
hogy ki lesz å ás pontosan mikor lesz å megvàlasztva, ás ãh,
mennyi szavazattal lenne fälätt vagy alatt, vagy bàrmi lenne,
nem tenne egy csepp jãt sem hogy elmondjam. Legjobb lenne a
szàmomra csak csendben maradni ha án tudtam azt. Nem
prãbàlva käzzátenni azt, mert nem_nem lenne szàmomra ok
tenni azt. Mert, az fog lenni, bàrhogyan, ás az nekènk nem
sokat szàmât, hogy ki lesz az Elnäk.

10 De, Isten, amikor az Å ajàndákait hasznàlja, azokat az Å
sajàt dicsåságáre hasznàlja, ás az Å nápánek dicsåságáre, az Å
Gyèlekezetánek dicsåságáre, Krisztus Testánek ápèlásáre, ás
Isten Kiràlysàgànak dicsåságáre. Az az amiárt adja Å ezeket a
dolgokat az Å Gyèlekezetáben, amiárt Neki vannak tanâtoi,
prãfátài, evangálistài, pàsztorai. Azok a Gyèlekezet ápèlásáre
ás Isten dicsåságáre vannak. A prãfáta nem azárt van, hogy
kimenjen ás a vilàggal keveredjen ás prãbàljon egy ajàndákot
kapni mint ahogy Bàlàm tett, rohanni vagy_vagy pánzt hçzni
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ebbål vagy valamit. Ha å egy prãfáta, akkor å Istent kell
kinyilvànâtsa a Gyèlekezetnek ás fálre kell àllnia a vilàg
dolgaitãl. Ez az egász Isten dicsåságáre van!
11 Most nekènk^ás án azt gondolom, hogy ez egy jã dolog a
mi szàmunkra, mint lelkászeknek, kävetni a mi utasâtàsunkat,
amikor ilyen dolgokat làtunk a vilàgban amit làtunk ma. Ás
nekènk van egy utasâtàsunk Istentål, a szellemek
megkèlänbäztetáse szàmàra, megprãbàlni a szellemet. Hiszem,
hogy ez egy nagyon nagy lecke a gyèlekezet szàmàra ma,
megprãbàlni mindennek a szellemát, a szellemet
megkèlänbäztetni. Nem gondolom, hogy nekènk kellene
valaha is, semmikáppen, megprãbàlni valaha is egy szemályt a
felekezet szerint âtálni amelyhez å tartozik, vagy a csoport
szerint amelyhez åk ässzegyælve vannak, akàr Metodistàk,
Baptistàk, Presbiteriànusok, Pènkäsdiek åk, vagy_vagy
akàrmik åk. Nekènk soha nem kellene az embert a felekezet
szerint âtálni amelyhez å tartozik. Nekènk mindig a szellem
szerint kellene âtálni åt amely neki van, làtjàtok, a szellem.
Akàr å kásåi esås vagy koràbbi esås vagy belså, kèlså esås,
vagy nem esås, vagy akàrmi lehet az, nekènk soha nem az
szerint kellene åt âtálni, hanem, az å szelleme szerint. Nekènk a
szellemet kell megkèlänbäztetnènk. Figyeljátek meg, hogy mi
van az ember ártelmáben, mi van neki^mit prãbàl å elárni.
Ha az ember, egy ajàndák àltal, nem szàmât, hogy milyen nagy
az az ajàndák^
12 Most án megártetni akarom ezt a Gyèlekezettel ezen a
reggelen, akik a kèlänbäzå felekezetekben vagytok mágis az
álå Isten Gyèlekezete vagytok egyètt. Ás ezt a dolgot akarom
megártetni veletek, làtjàtok, hogy mi valãjàban nem vagyunk
szátvàlasztva. Mi azok a kävek vagyunk amelyek kèlänbäzå
formàkra vannak vàgva, mind az Isten dicsåságáre.
13 Na most, olyan sok dolog van ezen a napon amiben álènk,
ami “az ajàndákokra” vonatkozik. Olyan sok ember âtál
embereket ajàndákok szerint ami van nekik. Hàt, án hiszem,
hogy ezek a dolgok ajàndákok. Hiszem, hogy amit mi làtunk
megtärtánni az ajàndák, ás azok Isten-adta ajàndákok. De, mi,
ha mi nem a helyes mãdon hasznàljuk azokat çgy ahogyan
Isten szàndákozta azokat hasznàlni, akkor mi täbb kàrt
csinàlhatunk az ajàndákokkal mint ha nekènk nem lennánek
ajàndákaink. Az egyik este tettem egy kijelentást a szãszáknál,
ezt mondva, hogy án inkàbb testvári szeretetet szeretnák làtni
a gyèlekezet käzätt, mágha nekènk nem is lenne egy
gyãgyulàsi esetènk sem vagy bàrmi màs. Làtjàtok, nekènk
ismernènk kell, hogy miárt vannak ezek a dolgok.
14 Most, ha egy ember jän ás neki egy nagy ajàndáka van, nem
szàmât ha å a mi felekezetènkhäz tartozik vagy egy màsik
felekezethez, ne âtáljátek åt aszerint hogy milyen felekezetbål
jätt, hogyan van ältäzve, hanem amit làtnotok kell az, hogy mit
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prãbàl tenni å azzal az ajàndákkal. Milyen szàndáka van neki.
Ha å prãbàlja az å befolyàsàt venni ás ebbål ápâteni magànak
egy nagy nevet, nekem lenne elág szellem megkèlänbäztetásem,
hogy tudjam azt hogy az táves. Nem szàmât milyen nagy tanâtã
å, milyen hatalmas å, milyen ászbeli å, vagy hogyan mækädik
az å ajàndáka, ha å nem a Krisztus Testánek hasznàra prãbàl
valamit elárni, a ti sajàt szellem megkèlänbäztetásetek fogja
mondani nektek, hogy az táves. Nem szàmât, hogy mennyire
pontos, mennyire täkáletes, milyen az, az táves ha az nem a
Jázus Krisztus Testánek szàmàra lett hasznàlva.
15 Elárni valamit, lehet hogy neki van egy nagy ajàndáka,
hogy egybe tudja hçzni az embereket egy nagy intellektuàlis
vagy egy szellemi eråvel, amellyel tudnà az embereket
egybehçzni, ás lehet, hogy å prãbàlja venni azt az ajàndákot ás
änmagàt hâressá tenni çgy, hogy neki lesz egy nagy neve, çgy
hogy a täbbi testvárek fel fognak názni rà mint valami nagy
szemályre. Akkor az táves. Lehet, hogy å megprãbàl ápâteni egy
bizonyos dolgot itt amelyben å azt akarja, hogy mindenki màs
ne szàmâtson ás hadd legyen å ás az å csoportja a minden. Az is
táves, làtjàk.
16 De ha neki van egy Isten ajàndáka ás prãbàlja Krisztus
Testát ápâteni, akkor án nem bànom mihez tartozik å. Ti nem
kèlänbäztetitek meg az embert, ti a szellemet kèlänbäztetitek
meg, az áletet amely az emberben van. Ás ez az amit Isten
mondott nekènk hogy tegyènk. Egyszer sem voltunk valaha is
megbâzva, hogy megkèlänbäztesèk az_az embereknek
csoportjàt. De kányszerâtve ás utasâtva voltunk Istentål, hogy
kèlänbäztessèk meg a szellemet az emberben, mit prãbàl tenni
å, az å áletáben a szellem mire prãbàlja åt vezetni. Ás azutàn
ha megàllapâtsuk, hogy å prãbàlja az embereket vezetni (nem
darabokra tärni, hanem egybehozni åket) ás az álå Isten
Gyèlekezetát hozni, nem az egászet egy felekezetbe, hanem egy
ártelemre, egy käzässágbe, a szellem egyságáre. Akkor ha å
koràbbi esås vagy kásåi esås, vagy akàrmi az, az å szelleme ás
az å szàndáka jã. Ás a szellem amely åbenne van, nem szàmât,
hogy milyen mozgalomhoz tartozik, a Szellem amely åbenne
van prãbàlja az embereket Kàlvària felá fordâtani, fálre
änmagàtãl vagy fálre bàrmi màsvalamitål, de az å egyedèli
teljesâtmánye az, hogy Kàlvària felá fordâtsa åket. Åt nem
árdekli, hogy vajon valaha is ismert lesz vagy nem. Åt nem
árdekli ha valaha is az å sajàt mozgalma^amely jã, làtjàtok,
az jã, ha å egy Metodista, vagy egy Presbiteriànus, vagy egy
Rãmaikatolikus, vagy akàrmi akar å lenni felekezet àltal.
17 De mit prãbàl å tenni, mi az å szâvánek szàndáka melyet å
prãbàl elárni? Akkor làthatjàtok, hogy mi van az ember
áletáben, ha az å indâtákai az å_å felekezetáárt vannak, ha az
änmagàárt van, ha az a fäldi dolgokárt van, ha az nagy
nevekárt van, hogy mondhassa, “Án megjävendältem azt,
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pontosan çgy tärtánt meg.” Most, làtjàtok az táves pont ott,
elåszär is. De ha å prãbàlja hasznàlni amit Isten adott neki,
mint egy tanâtã, mint egy prãfáta, mint egy làtnok^
18 Egy Çj-Testamentumi prãfáta egy prádikàtor.
Mindannyian tudjuk azt. Áppen bàrmely lelkász aki egy
prádikàtor az egy prãfáta, egy Çj-Testamentumi prãfáta, ha å
prãfátàl, prádikàl, nem änmagàt prãbàlja ápâteni, hogy egy
nagy nevet csinàljon, vagy az å szervezetát ápâteni. Ami, neki
lenni kellene egy szervezetben. Itt vagyok egyel sem, de mágis
prádikàlva, hogy nektek kellene lennetek. Ez âgy van. Minden
embernek kellene, hogy legyen egy gyèlekezete amely az å
otthona. Nektek kellene, hogy legyen egy hely, nem csak
sodrãdni egyiktål a màsikig, de legyen valahol ahovà ti
gyèlekezetbe mentek ás azt a ti gyèlekezeteteknek nevezitek,
ahovà ti fizetitek a ti tizedeteteket, ás ahol segâtitek tàmogatni
az Ègyet. Vàlasszatok magatoknak, de azutàn soha ne legyetek
baràtsàgtalanok a màsik emberrel mert, hogy å nem a ti
csoportotokhoz tartozik. Làtjàtok? Kèlänbäztessátek meg az å
szellemát ás làssàtok ha neki ugyanaz a szàndák van szâváben,
akkor nektek testvárikäzässágetek van egymàssal. Ti egy nagy
Ègyárt munkàlkodtok. Az a Krisztus ègye. Azt gondolom, hogy
ez teljesen igaz.
19 Most, ha mi meg fogjuk figyelni az Ã-Szävetsági prãfátàk
indâtákait ás cálpontjait, azoknak az embereknek egy
cálpontjuk volt, ás az Jázus Krisztus volt. Nekik egy dolog volt
amely kärèl az Ã-Szävetság egász támàja ápâtve volt, az
eljävendå Messiàs. Åk_åk nem mentek ki ás nem csinàltak
pánzárt dolgokat vagy hârnávárt. Nekik egy dolog volt, åk fel
voltak kenve Isten Szellemável, ás åk megjävendälták az
eljävendå Messiàst. Ás azok az emberek annyira fel voltak
kenve a Szellemmel mâg åk náhànyszor çgy cselekedtek mint a
Szellem amely bennèk volt, åk làtszãlag magukrãl beszáltek.
Figyeljátek meg ahogyan az Isten Szelleme kásztette azokat az
embereket cselekedni.
20 Nos mi vesszèk, páldàul, Mãzest, a nagy prãfátàt, hogyan
hogy annak az embernek nem volt änzå cálpontja egyàltalàn. Å
lehetett volna Egyiptom kiràlya. Az å làbai alatt lehetett volna
a vilàg. De mert hogy å egy prãfáta volt a szâve mályán, å
visszautasâtotta, hogy a Fàraã leànya fiànak legyen nevezve,
vàlasztva inkàbb az èldäztetást ás a Krisztus prãbàit
szenvedni, nagyobbra becsèlve a Menny kincseit, mint
Egyiptomáit. Å elhagyta ás megtagadta magàtãl a vilàgi
hârnevet, a fányæzást ás a_a dolgokat melyet az álet kânàl.
Neki tçl kellett názni azon. Làtjàtok, å_å lehetett volna az.
21 Csak vegyènk egy lelkászt ma, ha neki megvan a Szent
Szellem keresztságe, ás å tudja azt, hogyha å azt az Igát
prádikàlja, az lefogja vàgni az å hârnevát; az beteszi åt egy ici-
pici gyèlekezetbe valahol, vagy lehet, hogy ki az utcàra. De å
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tudja azt, hogy valami az å szâváben ág. Å làtja az Çr
Eljävetelát. Å nem bànja ha neki egy kicsi gyèlekezete van
vagy egy nagy gyèlekezete van. Nem bànja ha neki van màra
eledele vagy nincs semmi eledele. Nem bànja ha neki van jã
ruhàja vagy ha nincs jã ruhàja. Å csak egy dologra figyelmes,
ás az az igazi Álet mely belåle kikiàlt. Å prãbàl vágrehajtani
valamit Isten dicsåságáárt, ás az az ember, çgy cselekedve,
annak a Szellemnek amely benne van az Áletát fogja
gyakorolni. Kâsártek figyelmesen engem? Å àt fogja vinni azt
gyakorlatba.
22 Názzátek Mãzest amikor eljutott egy idåhäz å, hogy
kimutatta, az å egász álete Krisztus Szelleme volt, mert
Krisztus volt åbenne. Krisztus volt Mãzesben, márták szerint.
Most, ha mi megfigyeljèk, å az èldäzás alatt szèletett. A
gyermekek megvoltak älve prãbàlva elkapni åt, pontosan çgy
ahogy åk Jázussal tettek. Ás azt talàljuk, hogy amikor å egy
olyan helyhez árt ahol az Izràel gyermekei engedetlenkedtek
olymãdon amâg Isten megharagudott ràjuk, ás Å azt mondta
Mãzesnek, “Àllj fálre ás Án elpusztâtom az egász csoportjukat,
ás táged elveszlek ás belåled felemelek egy màsik nemzedáket.”
23 Mãzes bevetette änmagàt Isten âtáletánek çtjàba, ás azt
mondta, “Vágy engem elåszär mielått åket veszed.” Màs
szavakkal, “Mielått Te hozzàjuk árhetsz àt kell jännäd
ánrajtam.”
24 Ez pontosan az amit Jázus Krisztus tett. Mikor Isten
eltärälte volna az egász fäld szânárål ezeket a bænäsäket,
titeket ás engemet, de Krisztus bevetette Änmagàt az çtba.
Isten nem tudta ezt megtenni, Å nem tudott àtjänni az Å sajàt
Fiàn.

25 Ás mikor Isten làtta azt a Szellemet Mãzesben,
felfèggesztve az âtáletben mint egy keresztet ott, “Te nem
jähetsz hozzàjuk, Neked engem kell venned elåszär,” làtjàtok
az Isten Szellemát Mãzesben? Amikor å Egyiptom kiràlya
lehetett volna, mikor neki meglehetett volna minden luxusa a
vilàgban, nápszerænek lenni, mikor å lehetett volna a vilàg
hatalmas kiràlya abban az idåben. De å vàlasztotta az èldäzást
ás a szenvedást mert nagyobb kincsnek becsèlte Krisztus
szágyenát mint Egyiptom kincseit. Làtjàtok, bevetette änmagàt
az çtba. Miárt? Az az Isten volt Mãzesben cselekedve azt. A
normàlis gondolkodàsu, az intellektuàlis ember soha nem tette
volna meg azt, å vette volna a kännyæ utat. Tehàt nem szàmât,
hogy mennyire fanatikusnak làtszott Mãzes, å
prãbàlt^Làtjàtok, å Istennek egy igaz prãfátàja volt, mert
prãbàlt valamit vágrehajtani Isten Kiràlysàgàárt.

26 Most, az å nagy prãfáciai ajàndákàval å lehetett volna egy
bälcs ember, felàllhatott volna Egyiptomban ás mondhatta
volna, “Most vàrjatok, án prãfátàlni fogok âgy-ás-âgy. Igy-ás-
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âgy fogok beszálni,” ás ilyeneket az å prãfáciàjàval. De ez
az^ás, ãh, å vilàghâræ lehetett volna. De ez az å szâváben nem
volt. Az nem lehetett az å szâváben.
27 Tehàt ha ti làttok egy szemályt egy nagy ajàndákkal
prãbàlva tenni valamit dicsåâteni änmagukat, a ti sajàt szellem
megkèlänbäztetásetek mondja nektek, hogy az táves. De Mãzes
prãbàlt vágrahajtani valamit Isten dicsåságe szàmàra. Nem
szàmât, hogy milyen rossz volt az; milyen bænäsnek làtszott az,
mennyit beszáltek arrãl, a Szellem Mãzesben irànyâtotta åt
egyenesen a kätelesság vonalhoz. A Szellem åbenne!
28 Názzátek Jãzsefet, Jãzsef volt^mikor å megszèletett, å
szeretve volt az atyjàtãl, ás gyælälve az å testváreitål, täkáletes
tâpusa Krisztusnak. Ás az egyetlen^å egy vártestvár volt
nekik, ugyanaz az atya. De az ok, hogy az å testvárei gyælälták
åt, indokolatlanul, mert hogy Isten åt egy prãfátàvà kászâtette,
szellemivá, egy làtãvà. Ás åk gyælälták åt ugyanazon a
szàndákbãl. De Jãzsef nem tehetett errål, mert, Isten tette åt
olyannà.
29 Ás figyeljátek meg Isten Szellemát Jãzsefben. Figyeljátek
meg mit tett å. Å jàtszotta egászen a Krisztus rászát. Gyælälve
volt a testváreitål, szeretve az å atyjàtãl, mert a Szellem tette a
kèlänbságet. Å egy szellemi ember volt. Làtomàsokat làtott,
àlmokat magyaràzott. Å nem az å sajàt dicsåságáárt tette azt. Å
tette azt mert volt valami åbenne, az Isten Szelleme. Å nem
ment volna ki oda sajàt màgàtãl, ás lett bedobva egy àrokba, ás
az å szegány idås atyjànak fàjdalmat okozva azokban az
ávekben, eladva käzel harminc ezèst pánzárt; felváve az
àrokbãl, ás a Fàraã jobbkezává vàlt, a fäld kiràlya abban az
idåben. Ás az å foghàzàban volt egy komornyik ás egy pák, ás
az egyik elveszett a màsik pedig meg lett mentve, az å
jävendäláse àltal, a foghàzban.
30 Ás megfigyeltátek Jázust amikor Å jätt, Å szeretve volt az
Atyàtãl. Ás az atya adott Jãzsefnek egy sokszânæ kabàtot (a
szivàrvàny, egy szävetság). Ás az Atya, Isten adta az Å Fiànak,
Jázusnak, a szävetságet, ás akkor a zsidã testvárek gyælälták Åt
indokolatlanul. Neki nem volt oka gyælälni Åt, Å szellemi volt,
ás Å volt Isten Igáje szemmellàthatãvà táve. Å jätt az Atya
akaratàt tenni, Å jätt az Iràst betälteni. Å megbákâteni jätt
åket, de åk fálreártetták Åt, ás indokolatlanul gyælälták Åt.
Azok nem àlltak meg, hogy megprãbàljàk meglàtni, hogy mit
prãbàlt Å vághezvinni. Åk egyszeræen elâtálták Åt mert, hogy Å
nem egyezett velèk. Åk tetták^ “Å Magàt ilyenná-ás-olyannà
teszi. Å Istenná teszi Magàt.” Å Isten volt! Isten volt Åbenne. A
Biblia mondta, hogy Isten volt Krisztusban, szemmellàthatãvà
táve Änmagàt a vilàgnak. Å volt a Dicsåság Istene
megnyilvànâtva Isten dicsåságát.
31 Názzátek Mãzest, å nem tudott màst tenni mint hogy
bevesse  magàt oda. Å nem tette azt kápmutatàs mãdon. Å tette
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azt mert Isten volt åbenne. Sem Jãzsef nem tehetett arrãl ami å
volt, mert az Isten volt åbenne mækädve vagy bemutatva
Änmagàt az emberen keresztèl. Jãzsef soha nem tette azt
ändicsåságárt.

32 Bàrmely ember aki^Ha azoknak a papoknak csak meg
lett volna a szellem megkèlänbäztetáse, amint án beszálek
nektek ezen a reggelen. Tekintet nálkèl arra, hogy mennyit
beszált a vilàg Årãla, åk mágis ismerhetták volna ha åk az
Igáre náztek volna, ha làttàk volna az Å szàndákàt. Å mindig
azt cselekedte, hogy dicsåâtse az Atyàt. Å mondta^Åk
mondtàk, “Ãh, ez az ember egy nagy gyãgyâtã, Å cselekszi
ezeket a dolgokat olymãdon.”

33 Å azt mondta, “Án nem tehetek semmit amâg az Atya meg
nem mutatja Nekem. Nem Án cselekszem a munkàkat. Az az
Atya amely bennem lakik, Å cselekszi a munkàt.” Å soha nem
vette a dicsåságet.

34 Sem Isten bàrmely szolgàja nem venne dicsåságet. Sem
Isten bàrmely szolgàja nem venne egy Isten ajàndákàt ás
prãbàlnà dicsåâteni änmagàt, vagy bàrmely màst, de az å
helyes tette az, tenni valamit Isten dicsåságáre. Ez az amiárt ti
làtjàtok ugyanazt a dolgot ma. Nekènk muszàly hogy
meglegyen a szellem megkèlänbäztetáse, meglàtni egy szemályt
hogy mit prãbàl tenni. Istent prãbàljàk åk dicsåâteni?
Änmagukat prãbàljàk åk dicsåâteni?

35 Most Isten Szelleme mækädve az emberben teszi az embert
çgy cselekedni mint Isten. Nem csoda, hogy Jázus azt mondta,
“Nincs megârva az, ‘Ti istenek vagytok’? Ás ha åk isteneknek
nevezták åket, akikhez az Isten Szelleme jätt, hogyan
kàrhoztathattok Engem, akkor, mikor Án vagyok Isten Fia?”
Ha ti làthatnàtok Isten Szellemát Mãzesben, amelyik, Isten
volt. Mãzes egy isten volt. Jãzsef egy isten volt. A prãfátàk
istenek voltak. A Biblia mondta, hogy åk azok voltak. Åk
istenek voltak mert az^åk teljesen alàrendelták änmagukat
Isten Szellemánek, mert åk Isten dicsåságáárt munkàlkodtak.

36 Ás amikor egy ember çgy fel van kenve a
Szellemmel^Most hadd menjen le ez igazàn mályre az ätädik
borda alà baloldalt. Mikor egy ember fel van kenve az Isten
Szellemátål, az å szokàsai, az å cselekedetei, ás minden, Isten
mozog åbenne. Náha, åt fálreártik.

37 Názzátek Dàvidot, a 23. Zsoltàrban, å kiàltott, “Án
Istenem, án Istenem, miárt hagytàl el engem?” Mintha å lett
volna, mintha Dàvid lett volna az az ember. “Mindegyik
amelyik elment mellettem, ajkukat biggyeztette.”

38 Å annyira fel volt kenve Istennel, annyira teljesen àtadta
magàt Istennek, ás a kenet rajta volt olymãdon ás amikor å
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kiàltott Isten Szelleme àltal, ha valaki megàllt volna ott, ezt
mondva, “Hàt, názdd, å azt gondolja, hogy årà valaki az ajkàt
biggyezti. Miárt hagyta el åt Isten?”
39 Az nem Dàvid volt, az a Szellem volt felkiàltva Dàvidon
keresztèl. “Án Istenem, Án Istenem, miárt hagytàl el engemet?
Az án csontjaim egászen megmeresztenek engem. Åk àtszçrtàk
kezeimet ás làbaimat.”
40 Nos, valaki azt mondta, “Hallgassàtok azt a kápmutatãt ott
fent. Kinek a kezei vannak àtszçrva? Kinek a làbai vannak
àtszçrva?” Az az intellektuàlis.
41 De egynek akinek megvolt a szellem megkèlänbäztetáse
tudta azt, hogy Isten Szelleme volt åbenne felkiàltva. Mikor
egy ember fel van kenve Isten Szellemátål, annàl az Isten
cselekváse van, ás Isten cselekváse soha nem tär darabokra
minket. Az Isten cselekváse az vonni fog bennènket ässze mert
mi egy vagyunk Krisztus Jázusban, ás Isten szàndáka az, hogy
egybehozzon bennènket. “Szeressátek egymàst.”
42 Nos, a nagy prãfátàk, mi làtjuk a Szellemet mozogni
bennèk, Jázus “isteneknek” nevezte åket. Å mondta, hogy åk
istenek voltak. Most a Szellem hozzàjuk jätt márták szerint, de
mikor az jätt az Egyre, Jázusra, aki Isten Fai volt, az márták
nálkèl jätt Åhozzà, az Istenság teljesságe testileg lakott
Åbenne, mert Å volt a täkáletes pálda. Å volt a Dicsåság Istene
szemmellàthatãvà táve Isten dicsåságát az embereknek, Isten
Åbenne cselekedve azt. Figyeljátek meg az Å áletát, az egász Ã-
Szävetságet, Å volt az Ã-Szävetság támàja. Az ässzes rági
prãfátàk vissza az Ã-Szävetságben felkiàltottak, nem
änmagukbãl, åk az Isten Szelleme alatt kiàltottak fel, amely
cselekedtette åket çgy mint Isten, annyira, hogy isteneknek
voltak nevezve, ás azutàn annak a Szellemnek teljesságe volt
szemmellàthatãvà táve Jázus Krisztusban.
43 Názzátek Dàvidot mikor å meg volt fosztva trãnjàtãl mint
Izràel kiràlya, elvetve az å sajàt nápátål, felment az Olajfàk
Hegyáre, Jeruzsàlemtål ászakra, ás visszanázett a vàrosra ás
sârt mert å elvetett volt. Mi volt az? Az volt Krisztus Szelleme.
44 Ätszàz ávvel kásåbb, a Dàvid Fia, Jázus, èlt ugyanazon a
hegyen, vágignázve a vàroson, mint egy elvetett kiràly, ás sârt,
“Jeruzsàlem, Jeruzsàlem, hànyszor akartalak ässzegyæjteni
táged (a ti kèlänbäzå felekezeteitek ás minden màst) mint a
tyçk az å kältáseit, de ti nem akartàtok. Hànyszor akartam
megtenni azt!”
45 Most ugyanaz a Szellem amely volt Dàvidban, amely
teljesságben szemmellàthatãvà volt táve Krisztusban, a
Gyèlekezetben van ma kiàltva az embereknek, “Hànyszor
akartalak osszegyæjteni titeket!” Ás mikor làtjàtok az
elkèlänèláseket ás_ás kèlänbságeket ás_ás a testváriság
darabokara tärását, ás a Keresztány áletet, ellene egymàsnak,
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akkor az kászteti Isten Szellemát a ti szâvetekben felkiàltani. Ti
prãbàltok vághezvinni valamit, Isten egy igaz prãfátàja, egy
igaz tanâtã prãbàlja a Gyèlekezetet a szellem egyságáre hozni,
a szellem egyságáre, hogy åk felismerhessák Istent; prãbàlva
vághezvinni azt, nem szamât hogy milyen felekezethez
tartoznak vagy mi van azzal. Nekènk megvan a szellem
megkèlänbäztetáse, megkèlänbäztetni a szellemet amely az
emberben van, meglàtni hogy az az Isten Szelleme vagy sem.
46 Most, megfigyeljèk, hogy amikor Å itt volt a fäldän, hogyan
jàrt Å jãt cselekedve. Megfigyeltem egy màsik dolgot amely az
eszembe jutott. Ászrevettátek, mikor Dàvid el volt vetve mint
kiràly? Å kiment a vàrosbãl, ás egy kicsi Benjamita, Benjamita,
aki feltehetåen egy testváre kellett volna legyen neki, szomorç
kellett volna hogy legyen mert å elvetett volt, de mit^å egy
nyomorák ember volt. Ás å ment ott az å nyomorák àllapotàban,
piszkot dobàlva Dàvidra, ás minden fajta rossz nevekkel illette
åt, ás megàtkozta åt az Çr Neváben, megàtkozva Dàvid Kiràlyt
az Çr Neváben, ez a kicsi äreg megnyomorodott Benjamita.
47 Figyeljátek meg az Isten Szellemát ás az Ärdäg szellemát
mækädve. Most, ha megfigyelitek, å nyomorák volt. Az
reprezentàlja az emberek szellemi bánasàgàt ma amely tráfàt æz
az igaz Isten Szellemábål Krisztusban szemmellàthatãvà táve
Änmagàt. Az Krisztus Szelleme volt Dàvidban elvetve láván
mint kiràly. Ás, ma, mikor az emberek tráfàt æznek az
emberekbål akik megkaptàk a Szent Szellemet ás prãbàlnak
valamit vághezvinni, vonni a Metodistàkat ás Pènkäsdieket, ás
Baptistàkat, ás Pènkäsdieket, ás Presbiteriànusokat ás az
egászet egybe mint egy egyság, mint Krisztus egy Teste, ás åk
làtjàk a Szellemet hogy mækädik, azt mondjàk, “Hàt, názdd, ez
egy Pènkäsdi. El vele! Án ismerek egyet aki elment egy màsik
ember feleságável. Án ismerem ezt aki berçgott. Án tudom, hogy
ez ezt tette. Án tudom, hogy ez azt tette.” Mindazokat, de åk elág
nagyok, hogy eltakarjàk az å sajàt dolgaikat, azokat
eltakarhatjàk. De Dàvid leleplezve volt. Miárt? Neki Krisztus
Szelleme volt åbenne.
48 Az az år azt mondta, “Vegyem annak a kutyànak a feját aki
megàtkozza az án kiràlyomat?”
49 Figyeljátek az Isten Szellemát Dàvidban, “Hagydd el åt,
mert az Çr mondta neki, hogy àtkozzon meg engem.”
Megártettátek ezt? “Hagydd el åt, az Çr mondta neki, hogy
àtkozzon meg engem.”
50 Ahelyett, ma, mi felakarjuk emelni az äkleinket ás harcolni
akarunk vele, làtjàtok, levàgni az å feját. “Igen, ki vele, å nem
tartozik hozzànk.”
51 “Hagydd el åt, az Çr mondta neki, hogy àtkozzon meg
engem.” Az a kicsi nyomorák aki futott ott, piszkot dobàlva
Dàvidra.
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52 Az az amit åk tesznek ma a Krisztus Szellemável. “Åk egy
szenthempergåk csoportja. Åk-åk egy csoport ez. Azok
semmik. Nincs semmifále isteni gyãgyâtàs. Nincs olyan dolog,
hogy Angyalok. Nincs olyan dolog, hogy prãfátàk.” Mindazok a
dolgok. “A csodàk napjai elmçltak,” dobàljàk a piszkot. De
hagyjàtok el åket! De amikor Dàvid visszatárt hatalomra,
hallelujah, mikor å visszajän mint Izràel teljes kiràlya^Ne
aggãdjatok, ez a Jázus, Kinek a Szelleme nekènk van ma,
megtette az Å rászát, visszatár ismát egy fizikai testben,
màsodszor, a dicsåságben, hatalomban ás fennságben.
53 Az a kicsi piszokdobàlã arcraesett ás kegyelemárt
känyärgätt. “Hagydd el åt,” a Krisztus Szelleme mibennènk.
Ne käzäsâtsátek ki åt. Emlákezzènk, hogy mindezeknek a
dolgoknak meg kellett tärtánnièk. Nekènk egy dolgot kell
tenni, tovàbbmenni. Isten megâgárte, hogy Å megteszi hogy
minden egyètt dolgozzák azok javukra akik szeretik Åt.
Tartsuk meg a szellem megkèlänbäztetását, tartsuk a cálpontot
helyesen. Mi azárt vagyunk itt, hogy Istent szolgàljuk,
mindenki tàrsulva, haladva ás szolgàlva Istent. Ha az
embernek van egy táves cálpontja, akkor mi fog tärtánni?
Làtjàtok?
54 Most, megtudjuk, hogy az Isten Szelleme volt åbenne. Az
ässzes rági prãfátàk Årãla beszáltek. Valamennyi szellem,
rászben, minden kicsi rász, nem dicsåâtette änmagàt (igaz
prãfátàk), az ässzes igaz prãfáta szemmellàthatãvà tette Åt,
Årãla beszált. Ás minden amit åk mondtak beteljesedett
Åbenne. Ez megmutatta, hogy Isten Szelleme volt åbennèk, az
beteljesedett. Mi volt az? Isten beszált Änmagàrãl. Làtjàtok?
Isten szemmellàthatãvà tette Änmagàt ezeken a prãfátàkon
keresztèl.
55 Nem váve dicsåságet, “Ki lesz a kävetkezå Elnäk? Ás ki lesz
ez ?” Ás ètik a fejedet, “Mondd meg nekènk ki az aki ètätt
táged ás mi hiszènk Neked.” Az nem az. Azaz valami
megnyilvànâtva Istent. Az nem valami, hogy tegye Weathers
Testvárt itt, vagy Shores Testvárt, vagy Ilyen-ás-ilyen Testvárt
kint ott, egy nagy emberrá, ás tegye åt egy nagyobbà mint az å
csoportjànak täbbi emberát, tegye åt a legnagyobb emberrá
Phoenix-ben. Nem azárt van, hogy William Branhamot valami
naggyà tegye. De miárt van az? Nem azárt van, hogy Oral
Roberts-t valami naggyà tegye, Billy Grahamot valami naggyà
tegye. De a szâvekárt van, megprãbàlunk vághezvinni valamit
Isten Kiràlysàgàárt. Azaz megnyilvànâtani Istent. Az ässzes
ajàndákok nem teszik az egyiket nagyobbà a màsiknàl, az csak
tesz mindannyiaunkat egyèttmækädåkká a test
täkáletesâtásáárt, ässzehoz minket mint egy nápet, mint Isten
egy nápát. De mikor làtjàtok åket ellenkezásbe menni, ne
àtkozzàtok åket; csak hagyjàtok el åket, valaki azt meg kell
hogy tegye. De vàrjatok amâg Jázus eljän hatalomban.
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56 Most làtjuk mindazokat a prãfátàkat beszálni.
Mindegyikèk käzèlèk dicsåâtette Istent ás az eljävendå
Messiàst. Ás mikor a Szellemben voltak, åk cselekedtek ás
beszáltek ás azt az áletet álták pont amit a Messiàs ált. Ha azt
tetták a keresztnek annak az oldalànàl, az Å eljävetelárål
beszálve, mennyivel jobban fogjàk tenni azt az Å eljävetele
utàn, ami a Messiàs Szellemát belehelyezi a Gyèlekezetbe
cselekedni, tenni, mækädni ás álni mint a Messiàs? Ez az Isten
Szelleme.
57 Kèlänbäztessátek meg azt a szellemet, làssàtok meg hogyha
az Istentål van vagy sem. Làssàtok hogy az çgy cselekszik-e
mint Å. Làssàtok hogy a ti árzelmeitek^Ha valaki valami
làrmàt csap veletek szemben ás piszkot dobàl a ti áletetekre, ás
ti tudjàtok, hogy olyan àrtatlanok vagytok amennyire csak
lehettek, ás tudjàtok, hogy megkaptàtok az Isten Szellemát, ne
prãbàljàtok elkèlänâteni magatokat. Ne prãbàljatok rossz lenni
felájèk. Ne àtkozzàtok meg åket. Csak menjetek tovàbb, tudva
hogy Isten adott nektek egy vizsgàlatot, meglàtni hogyan
veszitek azt. Annak el kell jännie akàrhogyan.
58 Amint az egyik nap mondtam, azt hiszem a Fuller Testvár
gyèlekezetáben, a Kanadai kerákpàrosrãl. Hàt, käzèlèk
mindnyàjan azt gondoltàk, hogy åk kitudjàk ezt a fiçt elåzni,
csak egy kicsi puhànyt. Ás å volt az egyetlen aki nem tudott
elengedett kázzel kerákpàrozni.
59 Án ärèläk, hogy egy äreg kormànyt-fogã kerák pàros
akarok lenni, aki megragadja a Kereszt mindkát oldalàt ás
mondja, “Nem hozok semmit az án kezeimben. Hadd
ragaszkodjam a Kereszthez, Uram, nekem nincsenek ászbeli
dolgaim. Nekem nincs semmim. Csak hadd ragaszkodjam ide,
názzek odaàt.”
60 Ás ezeknek egy 30 cm-es palànkon kellett egy hàztämbnyi
hosszat menni, ás kapnak egy szàz dollàros Schwinn biciklit.
Mindazok a fiçk akik elengedett kázzel tudtak kerákpàrozni,
lemenve a vàroskäzpontba ás elhozva az anyjuk fèszeràrujàt ás
visszajåve a kormànyt mág csak meg sem árintve, mindnyàjan
elkezdták názni. Åk nem voltak hozzàszokva a kormàny
hasznàlatàhoz, ás leestek. De ez a kicsi fiç odaárkezett ás fogta
a kormànyt ás vágigment. Åk megkárdezták åt, azt mondtàk,
“Hogyan csinàltad azt?”
61 Å azt mondta, “Itt van ahol ti távedtetek, pajtàsok. Ti
mindannyian jobb kerákpàrozãk vagytok nàlamnàl, de ti ide
náztetek,” ás azt mondta, “idegessá tett benneteket làtva
mit^Ti egyensçlyban prãbàltàtok tartani magatokat, ás
elestetek.” Azt mondta, “Án egyàltalàn nem náztem ide, án a
váget figyeltem ás szilàrdan tartottam.”
62 Ez az amit nekènk tennènk kell. Ne názzetek ezekre a kicsi
dolgokra most, “Ezt tette ez vagy az tette ?” A vágre figyeljetek
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ás tartsàtok szilàrdan. Krisztus jän. A vágre figyeljetek, csak
tartsatok szilàrdan. Ne figyeljetek arra, hogy mi folytatãdik
most. Figyeljtek arra, hogy mi fog tärtánni amott a vág idånál,
amikor nekènk meg kell àllni ás_ás egy szàmadàst adni az
áleteinkrål.
63 Dàvid nem figyelt arra a kicsi äreg Benjamitàra dobàlva a
piszkot årà, az çgyis nyomorák volt. Å nem is figyelt årà. Mág
az årnek sem engedte elvàgni a feját, azt mondta, “Hadd el åt,
Isten mondta neki, hogy tegye azt. Isten mondta neki, hogy
àtkozzon meg engem, hadd el åt.” Mert Dàvid tudta, hogy az
egyik napon visszatár hatalomba. Annak a Benjamitànak meg
lesz az å ideje.
64 Igen, ez az. A Gyèlekezet fel fog kellni gyåzelemben. Án
egyszeræen kèldve voltam, hogy imàdkozzam az Å beteg
gyermekeiárt, mindenesetre. Ez az egász amit tehetek. Bàrhol
vannak ás bàrmilyen gyèlekezetben vannak åk, az nekem
mindegy. Án prãbàlok imàdkozni az Å beteg gyermekeiárt,
prãbàlva megnyilvànâtani az ajàndákot az Å dicsåságáre. Ez az
oka, hogy án soha nem tartoztam bàrmihez.
65 Most emlákezzetek, ez rendben van. Làtjàtok án nem_án
nem mondom azt most. Án azt akarom, hogy tisztàn ártsetek
engem, hogy án hiszem, hogy Istennek vannak Keresztányei
minden gyèlekezetben, az Å gyermekei. Å soha nem kárdezett
meg engem arrãl. Án egyszeræen kèldve lettem, hogy
imàdkozzam a gyermekekárt, ás hogy ezeket a dolgokat
tegyem, ás hogy szemmellàthatãvà tegyem Åt.
66 Most, làtjàtok, Jázus ás ezek a prãfátàk, minden amit åk
beszáltek annak igaznak kellett lenni, mert Isten ereje volt
åbennèk, Isten Änmaga beszált rajtuk keresztèl az Å sajàt
eljävetelárål az Å sajàt Dicsåságáre.

67 “Ki az Elnäk? Ki lesz, ki lesz? Lesz nekènk elág eså ebben
az ávben?” Az nem jelent semmit. Valami az Isten dicsåságáre,
valami hogy a Gyèlekezetet rendbe tegye, valami az Isten
hatalma szàmàra; nem hogy magatoknak egy nevet csinàljatok,
hanem szemmellàthatãvà tenni Isten dicsåságát.

68 Most ràjävènk, hogy mindazok a prãfátàk ás minden amit
åk mondtak Årãla, minden beteljesèlt mert Å volt az Ã-
Szävetság támàja. Jázus, a Messiàs, az eljävendå Messiàs, volt
az akit minden prãfáta vàrt, Àdàmtãl Malakiàsig. Minden
prãfáta az Çr eljävetelárål beszált. Mindegyik beadta az å
rászát mert Istentål volt felkenve. Ez az egász amelyrål å
beszálhetett.

69 Most, kâvànom hogy lett volna nekènk täbb idå ezen
idåzni. De, figyeljátek meg, hogy minden amirål åk beszáltek
beteljesedett. Názzetek ide, csak vegyènk egy nàhàny dolgot
amit a prãfátàk mondtak.
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70 “Egy szæz fogan ás egy gyermeket szèl.” Megtärtánt az?
Biztosan. “Az Å Neve neveztetik Immànuelnek, a Bákesság
Fejedelmánek, Hatalmas Istennek, äräkkávalã Atyànak.” Ez az
ami Å volt, pontosan, az “äräkkávalã Atya.” Egy embert sem
szabadna “Atyànak” hâvni ezen a fäldän, hanem Isten a ti
Atyàtok.
71 Rendben van, most làssuk ismát. “Å megsebesâtve volt a mi
àthàgàsainkárt, megètve volt a mi bæneinkárt; a mi
bákesságènk fenyâtáse årajta volt, az å sebeivel mi
meggyãgyultunk.” Pilàtus âtáletánek terme, mialatt pontosan
az az ember, a hàta çgy felvàgva azzal a kilencàgç ostorral,
nem ártetták meg, hogy a Szentâràs mondta, hogy az olymãdon
lesz. Nekik nem volt meg a szellem megkèlänbäztetáse,
azoknak a papoknak akik azt mondtàk, “El Vele, el Vele.”
72 Ás a kereszten mikor az ajkukat biggyeztetták, ás ahhoz
hasonlã dolgokat, mikor hallottàk Åt kiàltani, “Án Istenem,
miárt hagytàl el Engemet?” Nekik nem volt
megkèlänbäztetásèk. Làtjàtok, åk nem tudtàk
megkèlänbäztetni a Szellemet. Ez az amirål Dàvid beszál a 22.
Zsoltàrban, ajkukat biggyeztetták nem tudva, hogy azt teszik.
Áppen çgy ahogy az a Benjamita tett Dàviddal. Làtjàtok, å azt
gondolta, hogy Dàvid teljesen táves volt mert å nem egyezett
Dàvidnak a kiràlysàg vezetásánek az elveivel. Nem ártette,
hogy az az Isten Szelleme volt Dàvidban azt cselekedve.
73 Ez az ahol ma nekènk megkèlänbäztetni muszàly, egy
embernek a szellemát. Mit prãbàl tenni å? Hovà ár? Nem hogy
milyen csoporthoz tartozik å, vagy mi ez, az, vagy a màsik, ha å
egy fehár ember, fekete ember, sàrga ember, vagy akàrmi å.
Názzèk hogy mit prãbàl å vághezvinni, ás vegyèk azt, názzèk
hogy mit prãbàl tenni å az Isten Kiràlysàgàárt. Neki vannak
kèlänleges gondolatai a miánkkel szemben, az täkáletesen
rendben van, hogyha å prãbàl vághezvinni valamit Isten
Kiràlysàgàárt. Kèlänbäztessátek meg azt åbenne. Ha å táves, ás
szâváben igaz, Isten felhozza åt a dolog Igazsàgàhoz egy kis idå
mçlva. Hagyjàtok åt, hagyjàtok åt, názzátek hogy mit prãbàl
tenni.

74 Most làtjuk itt, azutàn felfedezzèk az Å_Å halàlàban, hogy
mikor Å meghalt a kereszten, ás kiàltotta mindazokat a
dolgokat amelyeket a prãfátàk Årãla beszálták, “Àtszçrtàk az
Án kezeimet ás az Án làbaimat.” Ott volt az beteljesedve. A
prãfátàknak igazuk volt. Åk azt gondoltàk, hogy az åkmaguk
voltak vagy kiàltottak mintha åkmaguk lettek volna, de az
szemmellàthatã volt a kereszten.
75 “Å_Å vátkesnek szàmlàltatott.” Å çgy volt. A bænäsäkkel
volt. “Az Å halàlàban az Å temetáse a gazgadok käzätt volt.” Å
volt, Å el volt temetve egy gazdag ember sârjàba. “Nem hagyom
az Å lelkát^Nem hagyja az án lelkemet,” mondta Dàvid, az
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Isten Szelleme Dàvidban beszált. “Nem hagyja az án lelkemet a
pokolban, sem nem engedi az Å Szent Egyját hogy rothadàst
làsson,” mintha Dàvid lenne a szent Egy. Az nem Dàvid volt,
az az Isten Szelleme volt Dàvidban felkiàltva. Làtjàtok, Isten
Szelleme az emberben felkiàltva.

Náhànyan azt mondtàk, “Hallgassàtok azt az äreg
kápmutatãt fent ott.”

76 Nem å volt, az az Isten Szelleme volt åbenne felkiàltva.
Làtjàtok, Isten Szelleme szemmellàthatãvà teszi Änmagàt,
“Nem hagyja az Å lelkát a pokolban, sem nem engedi az án
szent Egyemet hogy rothadàst làsson.”

77 Most, testvárek, zàrva, hadd mondjam ezt, a mi idånk
elment. De, názzátek, mondhatom ezt zàràsban, ezekkel az
Iràsokkal itt. Làssuk meg. Ha egy ember, akirål az egász Ã-
Szävetság támàja szãlt, az ässzes szent prãfátàk Isten
Szellemável felkenve, ha mind az ás minden amelyet åk
mondtak beteljesedett betære pontosan Åbenne, kátságtelenèl
az a nagy Szemály akit az Isten Fiànak neveztek, neki tudnia
kell, hogy hogyan àllapâtsa meg az Çj-Testamentumi
Gyèlekezetet. Nem hiszitek azt? Neki kellene hogy legyen egy
elgondolàsa, hogy hogyan àllapâtsa meg az Çj-Testamentumi
Gyèlekezetet.

78 Az elså dolog amire án fel akarom hâvni a ti
figyelmeteteket, itt a Màtá 16. fejezetáben, az hogy mikor Å_Å
beszál ott, amikor Å lejän ás beszál a tanâtvànyokhoz. Å azt
mondta, “Kinek mondanak az emberek Engem az embernek
Fiàt?”

79 Ás åk azt mondtàk, “Námelyek azt mondjàk hogy Te ‘Illás,’
vagy, ás námelyek azt mondjàk hogy Te ‘az-ás-az,’ vagy ás
námelyek azt mondjàk hogy Te ‘ez-ás-ez,’ vagy ás ahhoz
hasonlãt, kèlänfáláknek.”

Å azt mondta, “De ti kinek mondotok Engem?”

80 Ás Páter azt mondta, “Te vagy Krisztus, az álå Isten Fia.”

81 Å azt mondta, “Àldott vagy te Simon, Jãnàsnak fia, mert
hçs ás vár nem nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az Án
Atyàm amely a Mennyben van az nyilatkoztatta ki ezt neked.
Ás_ás mondom neked, hogy te Simon vagy, vagy Páter, ás ezen
a sziklàn ápâtem fel az Án Gyèlekezetemet, ás a pokol kapui
nem diadalmaskodhatnak Azon.” Most, ott a Gyèlekezetrål
beszálènk. Most figyeljetek nagyon, ás, ha án táves vagyok
Isten bocsàssa meg nekem ás ti bocsàssatok meg nekem.

82 Most a_a Katolikus egyhàz azt mondja hogy “Az volt egy
kå odafektetve, Páter, ás Páteren ápâtette Å fel a
Gyèlekezetet.” Nos, mi tudjuk hogy az táves. Mi Protestànsok
nem egyezènk ezzel.
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83 De mi Protenstànsok azt mondtuk hogy, “Sajatmaga volt
az Akin Å felápâtette az Å Gyèlekezetát, Sajàtmaga.” De, ha ti
megfogjàtok figyelni, án nem ártek egyet azzal, baràtsàgosan
mondom. Nem az volt.
84 Az az Änmaga szellemi kinyilatkoztatàsàn volt. Làtjàtok?
“Hçs ás vár^Ti soha nem tanultàtok ezt egy
szeminàriumban, bàrmennyire jãk azok. Soha nem tanultàtok
ezt valami gyèlekezeti hitvallàs àltal, bàrmennyire jã az. Az
rendben van, de hçs ás vár nem nyilatkoztatta ki nektek ezt. Az
nem egy ászbeli felfogàs, hogy hogyan tudjàtok elkászâteni a ti
beszádeteket, hogyan kell nektek meghajolni, hogyan vagy
milyen nagy dolgot kell nektek tenni itt a fäldän. Nem az az.
Az nem, ápâteni egy nagy dolgot vagy tenni egy nagy dolgot.
Ami az, az Isten Igájánek kinyilatkoztatàsa. Å volt az Ige.
“Kezdetben volt az Ige, ás az Ige Istennel volt, ás az Ige volt
Isten. Ás az Ige szemmellàthatãvà lett ás lakott mikäzättènk.”
Å volt^az volt az Isten Igájánek kinyilatkoztatàsa.
85 A Szellem Páterben kinyilatkoztatta szellemi
kinyilatkoztatàs àltal, hogy Å volt az Isten Fia
megnyilvànulva. A Dicsåság Istene szemmellàthatãvà táve
Isten dicsåságát. “Ezen a sziklàn (az Ige szellemi
kinyilatkoztatàsa) fogom ápâteni az Án Gyèlekezetemet.”
Miárt? Ha azok a prãfátàk Isten alatt voltak, a Szent Szellem
àltal beszálve, hogy az az Isten Fia volt, ugyanaz a Szellem
ezen az oldalon kinyilatkoztatja pontosan vissza ugyanazt a
dolgot. Làtjàtok ezt?
86 “Hçs ás vár,” ti nem tanulhatjàtok meg ezt egy
szeminàriumban. Ti tanuljàtok a ti^kaphatjàtok a ti Hit Dr-
a ás a ti Bälcsászet Dr-a ás a Kutatàs Dr vagy^Az rendben
van, bàrcsak nekem is lenne. Az helyes, de mágis az nem Ez.
Nektek nem muszàly hogy az meglegyen, mágis jã hogy az
legyen. Ti lehettek Ez, plusz; de ha nektek ki kell tärälni a
pluszt, vegyátek Ezt. Ez Az. Ha ez nem Az, hadd legyen nekem
Ez akàrhogyan. Án akarom Ezt! Ezt!
87 “Hçs ás vár nem nyilatkoztatta ezt ki neked.” Ti soha nem
tanultàtok ezt oktatàsi vonalon keresztèl. Soha nem tanultàtok
ezt a felekezeti vonalon keresztèl. Azok rendben vannak,
oktatàs, felekezet rendben van. Az annak egy rásze. De az
emberek tçl sokat tesznek arra ás elhagyjàk a szellemi
megkèlänbäztetást. Làtjàtok?
88 “Hçs ás vár nem nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az Án
Atyàm aki a Mennyben van az nyilatkoztatta ki ezt neked. Ás
ezen a sziklàn ápâtem fel az Án Gyèlekezetemet, ás a pokol
kapui nem diadalmaskodhatnak Azon.” “Nem lesz soha kápes
diadalmaskodni,” megmutatja hogy azok ellene lesznek Annak.
89 Most figyeljátek meg ás názzátek meg, hogy a pokol kapui mi
ellen vannak. Az nincs ellene a felekezeteknek. A kormàny
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elismeri azt. Nem az ellen van. A vilàg elismeri a mi
felekezeteinket, mindegyiket. Nekènk meg van a jog,
mindannyiunknak mint amerikai àllampolgàroknak, nekènk
vannak felekezetei jogaink, melyek jãk, mi ártákeljèk azt. De az
nem az aminek a pokol kapui ellene vannak. Az ellene van a
Krisztus szellemi kinyilatkoztatàsànak láván itt most, ugyanaz
tegnap, ma, ás äräkká. Ez az aminek az ellene van. “A pokol kapui
ellene lesznek Annak, de soha nem diadalmaskodnak azon.”
90 Ime, szellemi megkèlänbäztetás. Tekintet nálkèl arra, hogy
ki az, az az án testvárem mindaddig amâg å prãbàlja
vághezvinni ugyanazt a szàndákot amelyárt án munkàlkodom.
Legyen å prãfáta, legyen å pàsztor, legyen å diakãnus, legyen å
ilyen-ás-ilyen, hadd becsèlje Isten åt ilyen mãdon, olyan
mãdon, akàrmi az, gyalàzhat engemet, akàrmit is akar tenni å,
de mágis az az án testvárem. Mi munkàlkodunk ugyanazárt a
dologárt. Mi kèldjèk a mi_a mi^minden munkànkat
ugyanabba a Kiràlysàgba tçlra. Å ugyanazárt a dologárt
munkàlkodik amelyárt án. Szellemi megkèlänbäztetás, Isten
szellemi kinyilatkoztatàsa. Názzetek ide, ha akarjàtok^
91 Jázus^Án prádikàltam az egyik este valahol, lehet lent
ott, “Ez Nem Volt Igy A Kezdettål.” Nekènk vissza kell menni
a kezdethez, hogy megtalàljuk a mi szävegènket most csak egy
pillanatra. A kezdetben ott volt Kain, intellektuàlis, ápâtett egy
száp templomot (mondhatjuk), csinàlt egy száp oltàrt,
felajànlott egy àldozatot, imàdkozott, åszintán, käszänetet
adott, fizette az å tizedát, mindenben áppen annyira vallàsos
volt mint Àbel.
92 De Àbel, (nem volt Biblia azokban a napokban), de
Szellemi kinyilatkoztatàs àltal å làtta, hogy nem a mezånek
gyèmälcsei okoztàk szàmukra a bænt, azok nem almàk voltak
amelyeket åk ettek. Làtjàtok, azok nem almàk voltak, a
kinyilatkoztatàs mondta åneki azt. Ás azok nem gyèmälcsäk
voltak amik okoztàk neki, hogy kijäjjän onnan. Az álet volt, az
álet elvàlasztàsa; âgy å ment ás vett egy bàrànyt ás felajànlotta
azt åmaga helyett hit àltal, amely a szellemi kinyilatkoztatàs.
Àmen! Isten kinyilatkoztatàsa, szellemi kinyilatkoztatàs amely
ki volt nyilatkoztatva åneki. Az nem egy gyèmälcs, azok nem
almàk, azok nem åszibarackok, szilvàk ás kärták. Az az álet
elvàlasztàsa volt, âgy å ment ás vett egy áletet ás felajànlotta
azt a gyèmälcs helyett.
93 Gyèmälcsäk azok amit ti esztek, a ti munkàtok az a ti sajàt
kezetek. Amit ti tesztek ott, “Án megyek ás fogom ápâteni ezt.
Án ezt fogom tenni. Án azt fogom tàmogatni.” Az jã. Neki volt
egy oltàra áppen ugyançgy amint a màsiknak volt.
Mindkettåjèknek volt oltàra. Az jã volt.
94 De a dolog igazsàgànak szellemi kijelentáse volt az, mert
Isten Szelleme kinyilatkoztatta azt, “Ás azon a sziklàn, a szikla
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amelyen Krisztus meghalt, a korszakok Sziklàja, a szikla
amelyen Àbel bàrànya meghalt.” Az a kicsi Àbel amint ràtette
az å kezeit arra a kicsiny bàrànyra, ás annak a fehár kis
gyapjçja meglett fèrdetve amint å vett egy_egy kävet, nekik
nem volt làndzsàjuk abban az idåben ás megvàgta annak kicsi
nyakàt çgy ás kalapàlta azt. Ás a szegány kicsiny dolog
haldoklott, a vár megfèräsztätte az å kezeit, ás annak a kicsiny
gyapjçjàt egászen megfèräsztätte várrel, nyägdäsätt ás bågätt.
95 Mirål beszált ez? Az Isten Bàrànya, valami nágyezer ávvel
kásåbb, szellemileg kinyilatkoztatta, hogy a Gyèlekezet
elutasâtja Åt. Ás az emberek åt “Belzebub”-nak nevezták ás
“egy ärdäg”-nek, mert minden prãfáta kimondta ezt. Åk
tagadtàk a prãfátàkat. Ã, Å azt mondta, “Ti ápâtettátek az å
sâremlákeiket ás ti tettátek be oda åket. Ti kimeszelt falak,” Å
mondta nekik. Szellemi megkèlänbäztetás nálkèl, nem tudva
hogy az az Isten Bàrànya volt. Hogy Neki çgy kellett lennie ás
çgy cselekednie, mert Å volt az Isten Igájánek a beteljesèláse.
96 Ás a Szent Szellem Gyèlekezet ma, olymãdon cselekedve
ahogyan åk teszik, azt cselekedve amit cselekszenek, åk az
Isten Igáját teljesâtik. Hallelujah! Làtjàtok, Páter mondta, a
Pènkäsd napjàn, “Ez az.” Ás å azt mondta, “Ez nektek van ás a
ti gyermekeiteknek, ás azoknak akik tàvol vannak, annyit
amennyit az Çr a mi Istenènk elhâv.”

97 Ugyanazok az ihletett prãfátàk mondtàk, hogy az esti
Vilàgossàg fog ragyogni, lesz egy koràbbi ás kásåi eså egyètt
mint az irgalomnak napjaiban. Figyeljetek ide^Mi ez? A
koràbbi esåk jännek, ás a kásåi eså meghaladta ideját. Azutàn
felesen àtlapolt, ás egyètt van, a koràbbi ás a kásåi eså egyètt,
a Szent Szellem megnyilvànul az erå ás a Jázus Krisztus
feltàmadàsa àltal. Ime, egybe jän, a koràbbi^Isten kegyelme!
Å azt mondta, “Amint volt a Noá napjaiban.” Az Å kegyelme
hosszçtærå volt. Itt van az ma, hosszçtærå, àtlapol. Hoz egy
felhåt a rági napokbãl ás egy felhåt ebbål a napbãl, egybe. A
koràbbi eså fut be elåszär, az elså eså ami nekènk volt, most itt
jän a kásåi eså árkezik, a koràbbi eså àtjän a kásåi esåre, kelet
ás nyugat talàlkozik egyètt. Mindkát eså egyètt hullik, Isteni
gyãgyâtàs plusz az Isten Angyala kinyilatkoztatja a szâvek
titkait ás mindent megtärtánttá tesz. Ãh, çgy làtszik Isten igaz
szèlätt gyermekei làtjàk azt. Ime, a Szellem kinyilatkoztatja,
kinyilatkoztatàs. Ez az amit Jázus mondott amelyre a
Gyèlekezet ápèlni fog.

98 Nos, akkor valaki felàllhatna ás mondhatnà, “Hàt, biztos,
mi ezek-ás-ezek, mi Azon vagyunk felápèlve.”

99 Vegyèk csak az Å Igáját egy kicsit tovàbb. Az utolsã
megbâzàsa az Å Gyèlekezetánek, Å azt mondta, “Menjetek el
az egász vilàgra ás prádikàljàtok az Evangáliumot minden
teremtmánynek.” Az egász vilàgra. Meddig tart ez? Amâg elári
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az egász vilàgot. Hànynak? Minden teremtmánynek. “Aki hisz
ás megkeresztelkedik,” nem a gyèlekezet, “å” egy szemályes
návmàs. “Å aki hisz,” az egyán.
100 Amint Dàvid DuPlessis mondott az unokàrãl, nincsen egy
unoka sem az Isten Kiràlysàgàban, gyermekek vannak! A te
apàd Pènkäsdi volt ás te egyszeræen jässz ide ebbe a
gyèlekezetbe mert å jän ide a_az Eleventh ás Gardfield utcàra,
megkapta a Szent Szellemet, egyszeræen behozott táged mint
egy unokàt, akkor te táves vagy! Istennek ki kell nyilatkoztatni
Änmagàt teneked.
101 Ás senki sem hâvhatja Jázust Krisztusnak ászbeli felfogàs
àltal. Senki sem hâvhatja Jázust Krisztusnak azárt mert å
sajnàlkozik az å bænei miatt ás jän megbànni. Senki sem
hâvhatja Jázust Krisztusnak, csak az àltal a^az a Szent
Szellem kinyilatkoztatàsa amely megismerteti åneki ezt. “Ezen
a sziklàn ápâtem fel az Án Gyèlekezetemet, ás a pokol kapui soha
nem fognak diadalmaskodni Azon.” Ott van a kinyilatkoztatàs.
Ott van az, amelyre Å felápâti az Å Gyèlekezetát.
102 Ki tette azt, Páter? Nem, nem, nem. Ki tette azt? Krisztus
azt mondta, “Az Istennek kinyilatkoztatàsa, a Szent Szellem
fogja hozni azt tinektek. Mág egy kis idå ás el foglak hagyni
titeket, de fogok imàdkozni az Atyàhoz ás Å elkèldi nektek a
Vâgasztalãt, Aki eszetekbe juttatja ezeket a dolgokat.” Helyes
az? Ez az amit Å tesz ezen a reggelen. Ás mit fog? “Megmutatja
a dolgokat amelyek bekävetkeznek.” A Szent Szellem a
Gyèlekezetben az utolsã napokban.

Most te azt mondod, “Testvár, hallelujah, ez az án
gyèlekezetem.”
103 Vàrj egy percet! Jázus azt mondta, “Çgy ismeri meg
minden ember, hogy ti az Án tanâtvànyaim vagytok,” a Szent
Jànos 13:35-ben, “Çgy ismeri meg minden ember, hogy ti az án
tanâtvànyaim vagytok, mikor szeretitek egymàst.” A Szellem-
kijelentett Igazsàga az eljävendå Isten Kiràlysàgàrãl, àtnázve a
vághez làtja mirål kiàltoztak a prãfátàk, làtja hogy mirål
beszált Jázus, ás itt ugyanaz a Szent Szellem tibennetek
visszakiàlt, “Ez âgy van! Ez âgy van!” Mi ez? Ez a szellemi
kinyilatkoztatott Igazsàg. Szeretem az án testváreimet tekintet
nálkèl, hogy hovà jàrnak åk gyèlekezetbe, ha åk koràbbiak
vagy kásåbbiek, vagy egyàltalàn nem esåsäk, addig ameddig åk
a Krisztus Testáben vannak, ás cselekedni prãbàlnak. Nem
valami bizonyos szàndákárt, hogy_hogy magatokat
megnyilvànâtsàtok a fäldän, hanem a szàndák az Isten
Kiràlysàgàárt ás az Å Jävetelánek dicsåságáárt,
kinyilatkoztatni ás megismertetni az Å hamaros Megjelenását.
104 Most, zàràsban, mi errål akarunk gondolkozni. “Ezen a
sziklàn ápâtem fel az Án Gyèlekezetemet,” helyes. Ás azutàn
megtudjuk, tçl a Jànos 14:7-ben, Å ezt mondta, “A munkàkat
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melyeket Án cselekszem, ti is cselekedni fogjàtok. A munkàkat
amelyeket Án cselekszem.” Milyen fajta munkàkat cselekedett
Å, hogy megismertesse Änmagàt? Emlákeztek Páterre, nem?
Mirål beszáltènk mi, Fèläprål, ás az asszonyrãl a kçtnàl.
Jävendält hogy ne menjenek a Pogànyokhoz, hanem az lesz az
utolsã napokban, ahogy Å mondta, “Amint volt a Sodoma
napjaiban, çgy lesz az ember Fiànak jävetelekor.” Ott van egy
kijelentás megârva rejtályekben âgy, azok szàmàra akik kint
vannak a vilàgban, a vilàg szàmàra amely nem tud semmit
Arrãl. De ti dràga testvárek, ti dràga testvárnåk, ti nem
vagytok a sätátság gyermekei, ti nem vagytok az ájszaka
gyermekei, hanem ti a Fány gyermekei vagytok, a Fányben
jàrva çgy amint Å a Fányben van, akkor nekènk
testvárikäzässágènk van egymàssal, mialatt Jázus Krisztus
Váre, Isten Fia, lemossa a mi ässzes bæneinket
mindannyiunkrãl. Ime ott van, az Çr szolgài.
105 Jázus^Amint idáztem itt az án Iràsomat, megjegyeztem
Màrk 16-ot, igen, Màrk 16, Å azt mondta, “Menjetek az egász
vilàgra.” Itt van az a fajta Gyèlekezet amit Å alapâtott. Az
utolsã megbâzàs a Gyèlekezet szàmàra, “Menjtek az egász
vilàgra, prádikàljàtok az Evangáliumot minden
teremtmánynek. Aki hisz ás megkeresztelkedik meg lesz
mentve. Aki nem hisz elkàrhozik.” Most názzetek ide,
názzetek ehhez a szellemi megkèlänbäztetáshez^ “Aki hisz
ás megkeresztelkedik.” Å soha nem mondta meg pontosan,
hogy melyik mãdon, de mi akarunk arrãl vitatkozni, làtjàtok,
egy màs dolog. Làtjàtok, “Aki hisz ás megkeresztelkedik meg
lesz mentve.” Akàrhogyan akar megkeresztelkedni å, az tåle
fègg. Ha az å tettei az Isten Kiràlysàgàárt vannak, gyerènk
testvár. Mi menetelènk tovàbb ugyanazzal a Szellemmel. Ha
án táves vagyok, akkor ti azt mondani fogjàtok, az ki fog
jänni olymãdon. Ás ha ti vagytok távesek, az olymãdon lesz.
De a mi szâveink ás motâvumaink ás cálpontjaink az Isten
Kiràlysàgàárt vannak tçl. Ott vagyunk mi, a Kàlvàriàra
mutatunk.
106 Án ás az án gondolataim, hàt, nekem^Nekem nincs egy
testvárem sem aki annyira szeretná a cseresznyetortàt mint án,
de azárt mi testvárek vagyunk. Làtjàtok? Käzèlèk egyik sem
szeret annyira vadàszni ás halàszni mint án, de azárt mi
testvárek vagyunk. Làtjàtok, hogy mit akarok mondani?
Nekem vannak sajàt eszmáim, de az nem teszi åt azzà, hogy å
ne legyen az án testvárem, az å atyja az án atyàm, az å
csalàdja az án csalàdom. Ime.
107 A pàtriàrkàk mindegyikèk kèlänbäzätt egymàstãl, de egy
atya volt ás nekik egy dologárt kellett volna, hogy
munkàlkodjanak, ás åk elvetetták a legfontosabbat käzèlèk
mert å szellemi volt. Nem làtjàtok Azt, testváreim? Nem
làtjàtok, hogy mirål beszálek án?
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108 Most figyeljetek ás mi^befejezásèl, “Menjetek az egász
vilàgra, prádikàljàtok az Evangáliumot minden
teremtmánynek. Aki hisz ás megkeresztelkedik meglesz
mentve. Aki^”[Ères rász a szalagon_Szerk.] “Ás ezek a jelek
fogjàk kävetni azokat akik hisznek; az Án Nevemben
ärdägäket æznek ki, çj nyelveken fognak beszálni.” Mi ez?
Szellemi kinyilatkoztatàs. Làtjàtok? “Çj nyelveken fognak
beszálni. Ha kâgyãkat szednek fel vagy halàlos dolgokat isznak,
az nem fog àrtani nekik. Ha kezeiket betegre teszik, azok
meggyãgyulnak.” Ez volt ami az Çj Gyèlekezet volt. Ez az a
Gyèlekezet fajta amelyet Jázus Krisztus, ez a nagy Egy akirål
mind a prãfátàk kiàltottak, hoz látre. Megtalàljuk az Å
Szellemát àtjänni ide ás megjävendäli, hogy az Å Szelleme az
embereken vissza fog jänni ás pontosan azokat a dolgokat fogja
tenni amelyeket Å tett.
109 Zàrhatok ezt mondva. Nekem van mág itt täbb mint egy
tucat Iràs, de nekènk nincs idånk. Làtjàtok? De hallgassatok
erre. Zàrhatok ezt mondva. Minden igaz çjjàszèletett Çrnak a
prãfátàja, prádikàtor, vasàrnap iskolai tanâtã, làtã, apostol,
misszionàrius, bàrmi lehet å, az å egász szâve meg van
àllapâtva, ás å nagyon fel van tältve ás kenve az Isten
Szellemável, nagyon felkent. Bàrmi is az å hivatàsa, akàrmi
lehet az, prádikàlni, vagy tanâtani, vagy evangálizàlni, vagy
làtomàsokat làtni, bàrmi is az, å azt az Isten Kiràlysàgàárt
fogja tenni. Ás az Isten Szelleme fog egyenesen az emberen
keresztèl beszálni ás megnyilvànul, hogy az az Isten
Kiràlysàga.
110 Akkor mi^Án mint egy Baptista, làtlak titeket
Pènkäsdieket, ti az án testváreim vagytok. Ti nem tartoztok a
Baptista gyèlekezethez, án tartoztam. Az az egyetlen
gyèlekezet amelyhez án valaha tartoztam, a Baptista
Gyèlekezet volt. De az nem àllt az án çtamban, làtom hogy az
Isten Szelleme veletek van. Làtom, hogy mit prãbàltok tenni.
Hàt, ha án, egy Baptista, árezhetek olymãdon, biztosan hogy az
Ässzejävetelek, az Isten Gyèlekezete, az Egyesèlt Pènkäsdiek,
a Fèggetlenek, ás mi mindannyiunknak testváreknek kellene
làtnunk, hogy mi egy cálárt prãbàlunk munkàlkodni. Legyen
meg nekènk a szellem megkèlänbäztetás.
111 Most hallgassàtok. Zàrva, án ezt az utolsã megjegyzást
teszem. Sokan käzèletek betegek ás gyengák, ás sokan
alszanak, szellemi halottak, mert nekik nincs meg a Krisztus
Testánek a megkèlänbäztetáse. Ez a beteg test amely nekènk
van! Isten segâtsen nekènk, hogy legyen szellemi
megkèlänbäztetásènk arrãl az Isten Kiràlysàgànak a
kinyilatkoztatàsàrãl ás az Isten szeretetárål a mi szâveinkben,
csordultig äntve a Szent Szellem àltal, prãbàlni messze kitàrni
karjainkat, ezt mondva, “Mi testvárek vagyunk.” Làtjàtok,
hogy mit akarok mondani? Ás minden kicsi ajàndák ami nektek
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van, ne hasznàljàtok azt prãbàlva valami nagy dolgot tenni
magunkárt, tegyèk azt az Isten Kiràlysàgàárt, munkàlkodva
mindenkivel, prãbàlva felemelni Jázus Krisztusnak az ègyát,
mert az Å Jävetele käzel. Hiszitek ezt?
112 Án sajnàlom, hogy tçl sokàig tartottalak titeket. Dàvid
Testvár itt lesz holnap, hogy tanâtsa nektek a Szentâràst, de
áppen most hajtsuk meg a fejeinket csak egy pillanatra. [Egy
testvár màs nyelven beszál. Egy testvárnå adja az
ártelmezást_Szerk.]

Elåre, Kresztány katonàk!
Menetelve mint a harcba,
Jázus keresztját hordozva
Elåre haladva;
Mi nem vagyunk szátosztva,
Mindnyàjan egy testben vagyunk;
Egyek  remányben ás tanâtàsban,
Egyek a szeretetben.
Elåre, Keresztány katonàk!
(Hiszitek hogy azok vagytok? emeljátek fel a

kezeteket)
Menetelve mint a harcba, (mivel)
A^(a mi cálpontunk) Jázus
Elåre haladva.

Isten àldjon meg titeket. A ti pàsztorotok. `
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