
A MAG NEM A HÈVELLYEL ÄRÄKÄL 1

A Mag Nem A Hüvellyel Örököl

` Maradjunk àllva egy pillanatnyi imàra. Hajtsuk meg a
fejènket.

2 Kedves Istenènk, mi ezt nagy elåjognak tartjuk, ma este,
hogy itt lehetènk erre az alkalomra, hogy elhozhassuk az álå
Krisztust egy haldoklã vilàgnak ás egy haldoklã nemzedáknek.
3 Azt kárnánk, Urunk, hogy Te felkennád a mi Szavainkat ás
tärekváseinket, hogy azok ne tárjenek vissza Hozzàd èresen,
hanem vágezzák el azt amelyre rendelve lettek.
4 Segâts minden fárfinek, asszonynak, fiçnak vagy lànynak, itt
ma este, akik szèkságben vannak. Ás, Atyànk, tudjuk hogy mi
mindnyàjan szèkságben vagyunk. Ás amikor ma este elmegyènk,
hadd árezzèk szâvènkben çgy, mint akik Emmausbãl jättek,
miutàn a^tançi lettek Krisztus feltàmadàsànak, mondvàn,
“Hàt nem hevèlt-e a mi szâvènk bennènk amikor Å beszált
hozzànk az çton?” Add meg ezt, Urunk.
5 Gyãgyâtsd meg a betegeket ás lesçjtottakat. Ne legyen
käzättènk gyenge ma este a szolgàlat utàn. Ás mindenek felett,
ne maradjon egy hitetlen se, Urunk. Higgyenek mind az Äräk
Áletre, mert ez a mi ässzejävetelènk cálja itt.
6 Ezeket az àldàsokat mi Isten Orszàgànak tiszteletáre
kárjèk, Jázus Krisztusnak, az Isten Fiànak Neváben. Àmen.

Leèlhettek.
7 Jã, ma este çjra itt lenni. Ás làtom, hogy egy pàran àllnak
kärben, ás azt hiszem a _ a telefonok most nyitva vannak, sok
kèlänbäzå vàrosokhoz az orszàgon àt; San Francisco, Tucson,
fel keletre. Ás mi, a telefonon àt, èdväzäljèk åket. Itt vagyunk
ma este az auditãriumban. Ás a få auditãrium zsçfoltsàgig
telve van, ás a sorok; ás kärben a falaknàl tele emberekkel,
akik àllnak. Ás çgy ártettèk hogy holnap este megprãbàlunk
megnyitni egy màsik oldalt itt, a gimnàzium felá, ás egy
nagyobb auditãriumot kapunk, amely talàn náhàny ezerrel
täbb embernek ad helyet. Tehàt remáljèk ezt holnap este. Ha
ma este, az elså este tele van, hàt, akkor hisszèk hogy holnap
este nagyobb lesz. Ás làtom hogy tettek be kèlän szákeket, meg
minden, ma este is.
8 Nagy vàrakozàs alatt vagyunk; elåszär, az Çr Jázus
Eljäveteláre; a màsik pedig az èdvässáge^az elveszett
lelkeknek, akik ma este befogadnàk Åt ás kászen legyenek az Å
Eljäveteláre amikor Å megjelenik.
9 Szeretnák kèlän èdväzletet ás käszänetet mondani minden
kedves embernek az emelványen, akikrål çgy ártem hogy sokan
käzèlèk lelkászek. Pàr szàzan, vagy täbben, èlnek az
emelványen, ás mi igen hàlàsak vagyunk hogy itt vannak.
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10 Mindenkinek, ahol csak vagytok, a nemzet kèlänbäzå
rászein^Ás çgy ártem hogy náhànyan a tengeren tçlrãl
vannak. Tehàt hàlàsak vagyunk ártetek hogy itt vagytok, hogy
velènk álvezzátek ezt a käzässáget, amelyet elvàrunk hogy
Isten ad nekènk az ässzejävetel folyamàn.

11 Çgy tænik nekem, miãta ràgondoltam hogy visszajäväk ide
erre a pàr napos ässzejävetelre, hogy a sajàt szâvem furcsàn
megriadt egy nagy árzássel hogy valami ápp tärtánni fog.
Csupàn nem tudom hogy mi az, de remálem hogy az egy nagy
kijelentás Istentål, amely fel fog _ fel fog kászâteni ás az Å
Orszàgànak jobb polgàraivà tesz bennènket, amâg ebben a
sätát, bænäs ás hitetlen vilàgban jàrunk.

12 Ez a fäld ma este, maga ez a hely, szàmomra nagy dolgot
tartogat. Miãta megtudtam hogy itt ezt az iskola-auditãriumot
ápâtetták, azãta akartam ezen a helyen egy szolgàlatot. Nagyon
hàlàs vagyok az iskola testèletánek ás azoknak akik
szâvályesen megengedták nekènk.

Ezen a helyen volt, áppen valahol ahol ma este ez az ápèlet
àll, hogy egy nagy dolog tärtánt çgy harminc ávvel ezelått, ápp
ezen a terèleten. Akkor ez csak egy rekettyás-nàdas hely volt.
Ás án egy kis hàzban laktam innen kissá tàvolabb, çgy kátszàz
máterre. Azokban a napokban apàm ás anyàm èdvässáge
nagyon nyugtalanâtott. Akik mindketten ma màr eltàvoztak. Ás
akkor, kèlänäsen apàm miatt nyugtalankodtam. Emlákszem,
hogy a verandàn aludtam. Meleg volt, nyàridå.

13 Le van ârva, azt hiszem, a Jázus Krisztus Tegnap, Ma ás
Mindäräkká Ugyanaz câmæ kis känyvben, vagy pedig a Nem
Voltam Engedetlen A Mennyei Làtàs Irànt câmæ kis känyvben.

14 Ás ott fekèdtem a verendàn, hirtelen felábredtem, ás egy
teher jätt a szâvemre az apàmárt. Amint sokan, käzèletek a
vàrosbãl ismertátek apàmat. Azt gondolom hogy å egy nagy
ember volt, noha bænäs volt. Ás, neki azonban volt egy rossz
szokàsa, amely ellen án prãbàltam harcolni amilyen kemányen
csak tudtam, az å koràban, ami az ivàs volt. Ás aznap este å
ivott. Ás án felábredtem egy nagy teherrel a szâvemben irànta.
Ás çgy pizsamàban, felhçztam a nadràgomat, a pizsamafelsåt
pedig fenthagytam; àtsátàltam ezen a rekettyás-nàdas helyen,
kärèlbelèl oda ahol ez most àll, ás letárdeltem hogy
imàdkozzam az apàmárt.

15 Ás mialatt imàdkoztam ás kártem Istent, hogy mentse meg
ás ne _ ne engedje, hogy bænäskánt haljon meg, mert án
szerettem; ás mialatt imàban voltam, felemelkedtem hogy
innen kelet felá názzek, ás ott volt egy làtomàs. Ás áppen
felettem àllva, sokan ismeritek a làtomàst, ott volt az Çr Jázus.

16 Nos, án nem vagyok tçl árzákeny az illçziãkra, amennyire
tudom. De a làtomàsok valãdiak. Ás ott àllt az Çr Jázus, elså
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âzben làttam Åt egy ilyen tipusç làtomàsban. Kärèlbelèl, ãh,
valãszânæleg çgy hàrom máterrel a fejem fälätt volt, a
levegåben àllva, az egyik làbàval áppen lápve. Egy fehár ruha
volt rajta, rolytos szegállyel az oldalàn. A haja vàllàig árt. Çgy
názett ki, ahogy a Biblia mondja, hogy harminc kärèli Fárfi
volt. De, egy kicsi, sovàny felápâtásæ Tàrs, nagyon kicsi, çgy
názett ki, mint aki nem täbb hatvan kilãnàl.

17 Ás náztem, ás azt gondoltam hogy van valami, hogy talàn
helytelen vagyok. Tehàt án _ án megdärzsältem a szememet, ás
_ ás çjra felnáztem. Ás Å valahogy oldalt àllt, valahogy az arca
profiljàban. Ás arcànak kinázete, amint án mindig làttam a
làtomàsokban, olyan volt mint Hoffmann-tãl a Krisztus feje
harminc ávesen. Ez az oka hogy az meg van nekem a
hàzamban, âràsaimon, ahovà csak tehetem, mert çgy názett ki,
leginkàbb âgy. Csupàn Å kicsinek názett ki.

18 Ás amint felnáztem Rà, azt gondoltam, “Biztosan nem az án
Uramra názek ott àllua.” Ás án valahogy ebben a pozâciãban
voltam, ás talàn áppen ahol ez, käzvetlenèl ahol most ez a
szãszák van. Valahol, ápp ebben a käzelságben volt, egy sugàron
belèl, ahol most àllok, amennyire csak márni tudnàm, negyven
vagy ätven máterre kärben ezen a helyen, ebben a kärzetben.

19 Ás án felnáztem, ás Å ott àllt. Ás án megharaptam az çjjam,
làssam hogy nem-e alszok. Tudjàtok, hogy mikánt^
Egyszeræen mintha nem lehetne igaz. Ás án akkor mág fiatal
voltam az Çrban, çgy hat hãnapja prádikàltam. Megharaptam
az çjjamat. Vettem egy sàst, ás letärtem. Ás sokan käzèletek
emberek akik vidáken áltek, tudjàtok hogy milyen az a kis
fogpiszkàlã, a rekettyás sàsban. Elkezdtem ràgni. Ás azt
mondtam, “Ez _ ez nem lehet. Àlmodom. Ott van az otthonom.
Ott van apàm, anyàm, ás a gyerekek. Ott van az äreg táglahàz,
tã, amelyik ott volt lent, ahol vadkacsàra szoktam vadàszni,
csak kátszàz szàz máterrel odább. Ás án itt àllok a mezån; âgy
kell, hogy legyen.”

20 A fäldbe rçgtam, làbammal dobbantottam, ás megràztam a
fejem, ás _ ás kezemmel pattintottam, çjra felnáztem;
fálrenáztem, çjra odanáztem, ás Å ott volt, ott àllt. Ás a szál
elkezdett fçjni, ás làttam hogy fçjja a sàst. Ás mikor fçjni
kezdett, akkor az Å ruhàzata azzal mozgott. Amint ruhàk
lãgnak egy zsinãron, elkezdett lengeni_lengeni. Å ott àllt. Án
rànáztem.

21 Ás azt gondoltam, “Bàrcsak megpillanthatnàm az Å arcàt!”
Ás Å kelet felá názett, ápp erre. Názte azt, feszèlten. Ás án
megmozdultam, hogy kärbe menjek, hogy käzelebb
megtigyelást tegyek az arcàrãl. Ás mág mindig nem làthattam
Åt nagyon jãl. Kezát Maga elått tartotta, inkàbb elrejtve
onnan, ahol án àlltam.
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22 Çjra megmozdultam. Ás käszärèltem a torkomat, valahogy
âgy, “hum,” hogy làssam ha fel tudom hâvni az Å figyelmát.
De Å nem mozdult.
23 Aztàn gondoltam, “Talàn megszãlâtom Åt.” Mikor
mondtam, “Jázus,” az Å feját odafordâtotta. Ás amikor Å
ràmnázett, csak kinyçjtotta az Å karjait. Ez minden, amire
emlákszem. Çgy majdnem napkeltáig, án itt fekèdtem kint
valahol, ahol ez a hely van most, a mezån; pizsamafelsåm
àtàzott a kännyektål, ahol sârtam. Ás ászháletemet vesztettem.

Arcànak olyan karakterei voltak amit egyetlen mævász sem _
sem tudna lerajzolhi vagy lefesteni. Nem tudnàk megcsinàlni.
Çgy názett ki mint egy Fárfi, aki ha Rànáztál sârni akart
egyèttárzássel, ás tisztelettel, hãdolattal; ás mágis elág
hatalommal ahhoz, hogy ha beszálne, az egesz vilagot àtforgatnà.
Ás a jellemvonàsokat egy mævász soha nem tudna elkapni.
24 Ás án a mai napig soha nem tudtam meg hogy az mit
jelentett. De maeste itt vagyok, harminc áv utàn, egy
auditãriumban àllva amely most a Mindenhatã Isten
szolgàlatàra van odaszànva. Ás án, csak egy _ egy laikus,
valãban, csak egy _ egy helyi ván, az _ az itteni Baptista
gyèlekezetben, ahol Roy Davis volt akkor a pàsztor. Ás most án
itt àllok a helyel zsçjoltan ugyan azon a fåldån, kezeimben
tartva, a^amit án azt qondolok hogy àz Moga a Jázus
Krisztus Váránek vátele, ás hogy hozzam ezt a nágy napos
Èzenetát az Çrnak.
25 Csupàn hat hãnappal azutàn, volt nekem az elså
keresztelásem itt lent a folyãnàl, amikor a Fány lejätt itt a
Spring Street-en. Sokan käzèletek lehet hogy le akartok menni
ás megnázni azt, a Spring Street-en ás a vâznál, ápp a folyãra
názve. Ás ott volt ahol az Çr Angyala megjelent nyilvànosan,
elåszär, ás kát ãrakor, egy dálutàn. Ás egy Hang jätt belåle, ezt
mondta, “Amint Keresztelå Jànos lett kèldve hogy megelåzze
Krisztus elså eljävetelát, çgy a te Èzeneted a màsodik
Eljävetelát fogja megelåzni.”
26 Most harminc ávvel kásåbb van, ás án mág itt vagyok,
maeste, hirdetve azt az Èzenetet. Ás kärbe ment Az a vilàgon,
ás boldog vagyok hogy çjra a szèlåvàrosomban vagyok, maeste,
hogy ezt az Çr Jázus Krisztust kápviseljem, Akit mág mindig
teljes szâvembål szeretek. Å mindennap ádesebbá vàlik mint az
elåzå nap volt. Soha nem vàltoztattam meg egy jãtàt sem a
Tanâtàsombãl. Az elså dolog amivel kezdtem, maeste mág
ugyanazt hiszem. Å ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkke. Most
van egy Èzenetem, amelyárt felelås vagyok.
27 Amikor az Èzenet elåszär kiindult, az volt, persze,
mindenki; a betegekárt valã ima, nagy jelek, csodàk. Az
kèlänäsen a Pènkäsdi náp käzätt kezdådätt, a gyãgyâtã
kampànyok egyetemes ábredáse, amely vágigsäpärt a vilàgon.
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Tizenät tämär áven àt ábredás volt minden látezå hegyen, azt
hiszem, ágett az ábredási tæz. Szãszerint milliãk fogadtàk el
Krisztust mint Megvàltãjukat, az az egy kèldetás àltal. Az
ihletett, onnan Oral Roberts-ig, ás âgy tovàbb, ás tovàbb, amint
kärbe ment.
28 Miutàn a Pènkäsdi gyèlekezet az å halott ässzeomlàsàban
fekszik, ahogy akkor volt. Az án szàndákom ás vàgyam, ma
este, hogy çjra felábresszem azt a gyèlekezetet az Çr Jázus
käzellávå Eljäveteláre. Kell hogy dorgàljam. Kell hogy
dorgàljam a bænt bàrmilyen is az. Nem cálzom senki
felekezetáre. Van egy Èzenetem.
29 Most, neház bejutni egy gyèlekezethez tàmogatàsárt, ápp
ahogy ez a mi Çr Jázusunkkal volt, mert ez Å; nem án. De
ahogy Å elåszär prádikàlt, ás gyãgyâtotta a betegeket,
feltàmasztotta a halottakat, ás a lepràsokat tisztâtotta,
ärdägäket æzätt ki, mindenki akarta Åt. De jän egy idå, ahol
van egy Èzenetet amely mindig kävet minden jelet, mert a
jelnek van egy hangja.
30 De mikor Å egy napon leèlt, ás azt mondta, “Án ás az
Atyàm Egy vagyunk,” az täbb volt, mint el tudtak volna
viselni. Szintán âgy volt, amikor Å azt mondta, “Ha nem
eszitek az ember Fiànak testát ás nem isszàtok az Å Várát,
nincs bennetek Álet.”
31 “Hogyan?” Hàt, doktorok ás jãl-gondolkozã emberek
mondtàk volna, “Ez az ember egy emberi vàmpâr, aki arra
prãbàl ràvenni hogy egyed a testát ás igyad a Várát.” Å soha
nem magyaràzta meg azt. Csak mondta.
32 Ás ma este hallhatok dolgokat, ás az ässzejävetelek alatt,
melyek csak mondva vannak. Lehet hogy nem tudjuk
megmagyaràzni. De, emlákezzetek, hogy Jázus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká. Mi hisszèk ezt.
33 Nos, nincs idånk tçl sokat beszálni, mert bizonyos idåben
kell kezdenènk itt ás bizonyos idåben kell kimennènk. Ás
tiszteletben akarjuk tartani az iskola testèletát, amely
meghatàrozta nekènk az idåpontokat, ás mindent megteszènk
amit tudunk hogy tiszteletben tartsuk azokat.
34 Emlákezzetek, valahànyszor egy bænäs Krisztushoz akar
jänni, az egyetlen amit tenned kell hogy gyere egybål ide, akàr
prádikàlok, ánekelek, bàrmi, ás add àt áletedet Krisztusnak
ápp akkor, àllj fel helyeden. Ezárt vagyunk itt, hogy segâtsènk.
35 Akarok beszálni Vayle Testvárrel, Rober-^Borders
Testvárrel, ás a testvárekkel itt. Ha^szeretnám tudni hogy
tudnàk-e, a gyèlekezetben, dálutàn, vagy reggel, vagy valami,
egy oktatàsi szolgàlatot azoknak akik keresik a Szent Szellem
keresztságát. Rendben lenne ez, ti testvárek? Neville Testvár, ás
mindannyiatok lemehetne, ás Capps Testvár. Ha bàrki akar
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oktatàst a Szent Szellem keresztságáben, akkor miárt ne
jännátek el a Tabernaclebe^ Mi lenne a legjobb, a reggel
vagy a dálutàn?
36 [Valaki mondja, “Reggel.”] Reggel, çgy tâz ãrakor? Tâz ãra
felá dálelått.
37 Ha kárdásetek van a Tanâtàsrãl, ha kárdásetek van az
Èzenetrål, ha ti _ ha ti akartok^mág soha nem szolgàltak
felátek, szemályesen, ás akarjàtok hogy imàdkozzanak ártetek,
vagy bàrmi amit tudni akartok ezen a mãdon, miárt ne
jännátek le oda dálelått tâz ãrakor ás talàlkoztok ezekkel az
emberekkel. Egy vagy täbb lesz ott hogy oktasson, imàdkozzon
a betegekárt, hogy kárdásekre vàlaszoljon csak mint szemályes
ember. Csak menjetek hozzàjuk, ás åk ärämmel segâtenek
nektek bàrmilyen mãdon csak tudnak.
38 Most, mág mielått az Igáhez käzelednánk, akarunk
käzeledni çjra az Ige Szerzåjáhez. Tçl sokat ehettek; tçl sokat
ihattok; tçl sokat nevethettek; tçl sokat jàrkàlhattok; de soha
nem fogtok tçl sokat imàdkozni. “Azt akarom hogy mindenètt
imàdkozzanak, szent kezeket felemelve kátelkedás ás harag
nálkèl.”

Imàdkozzunk.
39 Kedves Jázus, az Álet Igájánek Szerzåje, ás Te vagy az az
Ige, mi most komolyan käzeledènk Hozzàd a làtomàs
magyaràzata utàn. Hogy, Istenènk, Te bizonysàgot teszel rãlam
hogy ez igaz. Çr Jázus, imàdkozom hogy kend fel a szavakat
ma este minden fèl hallàsàig amelyek az Isteni hang alatt
vannak. Ás ha vannak itt, vagy hallgatnak bennènket, kint a
nemzeten àt, ha nincsenek kászen ás felkászèlve ebben az
ãràban, hogy megfeleljenek az ãra kihâvàsànak, az Istentål valã
Èzenetnek, hogy megtárjenek ás kászen legyenek, mert az Isten
Orszàga käzeledik. Imàdkozunk hogy çgy legyen, ma este,
velèk, hogy megfeleljenek ez ãra kihâvàsànak.
40 Ã Istenènk, imàdkoznák segâtságárt, ismerve a felelåságet
ás amit ez jelent, ás hogy miárt kell felelnem az Itálet Napjàn,
mindenárt amit itt ás màshol mondok. Segâts nekem hogy
halàlosan komoly tudjak lenni, Uram, mindennel amit teszek
vagy mondok a Te Igádben, hogy az gyèmälcsäket hozzon.
Mert, ahogy a Te kèldetásed volt, “Ne tàvozzon el a te szàdtãl
ez az Ige; hanem elmálkedjál abban, ájjel ás nappal, hogy
mindazt betartsd ami a tärványben ârva van. Ás akkor
boldogulãrà teszed a te çtaidat, ás akkor jã sikereid lesznek.
Hàt nem án parancsoltam neked. Lágy erås ás nagyon bàtor,
mert az Çr, a te Istened, veled lesz ahovà csak mász.” Çr Jázus,
tágy âgy, ma este. Imàdkozunk Jázus Neváben. Àmen.
41 Pánteken ás szombaton, tâztål tizenkettåig, a
Tabernacle-ban a anyolcadik çt ás Penn Street
keresztezådásnál oktatàs lesz, vàlaszok a Tanâtàsrãl, ima a
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betegekárt ás màs egyáb. Gyertek le ha bàrmi kárdásetek van,
bàrmire szèkságetek van. Lesznek ott fárfiak, hogy _ hogy
foglalkozzanak azokkal. Az Çr àldjon meg benneteket.
42 Most, erre a ma esti nyitãszolgàlatra, semmi màst nem
tehetek mint egyenesen az Èzenetènkre nyitni. Ez az amiárt itt
vagyunk, ás most ez az amiárt visszajättem.

Ás vasàrnap reggel, ha az Çr çgy akarja, akarok talàlkozni
napjaink nagy kihâvàsàval, a Hàzassàg ás Elvàlàs-rãl.
43 Most, a Galatàk 4:27-bål kâvànom ezeket az Igáket olvasni,
4:27-tål 31-ig bezàrãlag.

Mert meg van ârva, Ärvendezz, te meddå, aki nem
szèlsz; vigadozzàl ás kiàlts, aki nem vajçdol: mert
sokkal täbb az elhagyottnak magzatja, mint akinek
fárje vagyon.

Mi pedig atyàmfiai, Izsàk szerint, âgáretnek
gyermekei vagyunk.

De amint akkor a test szerint szèletett èldäzte a
Lálek szerint szèletetett, çgy van ez most is.

De mit mond az Iràs? Æzd ki a szolgàlãt ás az å fiàt:
mert a szolgàlã fia nem äräkäl a szabad nå fiàval.

Igy azutàn atyàmfiai, nem vagyunk a szolgàlã fiai
hanem a szabadosá.

44 Adja az Çr az Å àldàsàt az Å Igáje olvasàsàhoz. Most, án
hiszem itt hogy egy ilyen támàt veszek, nagyon furcsa,
szokatlan. De náha mi Istent ilyen furcsa, szokatlan ãràkban
talàljuk, szokatlan mãdokon, szokatlan dolgokban, mert Isten
szokatlan. Ás akik Åt valãban a szâvèkbål szolgàljàk, åk egy
szokatlan mãdon szolgàjàk Åt, a vilàgnak dolgaihoz vagy
mãdjaihoz viszonyâtva. Ez a táma âgy szãl: A Mag Nem A
Hèvellyel Äräkäl.
45 Pàl itt beszál Àbrahàm kát fiànak szãszerinti magjàrãl. Pàl,
ärämmel, hozza magàt a szabad asszony àltal valã szèletás
helyzetábe.
46 Nos, mi tudjuk, hogy Abrahàmnak kát fia volt, kát
kèlänbäzå asszonytãl. Isten âgáretet adott neki Sàra àltal,
Sàràn àt, helyesebben, hogy egy Fiç fog szèletni, ás ezen a Fiçn
àt lesz megàldva a vilàg. Minden nemzet meg lesz àldva ettål a
Fiçtãl. Ás àltalànosan çgy hiszik, kèlänäsen a Zsidãk käzätt,
hogy ez Izsàk volt, pedig nem. Àbrahàmnak ez a megâgárt Fia
Jázus, ás Å Àbrahàmnak a Kiràlyi Mag âgárete. De mivel
Àbrahàmnak kát fia volt^
47 Az egyik _egyik Hàgàrtãl, aki az å feleságánek szolgàlãja
volt; egy kedves, csinos egyiptomi szolgàlã, akit Àbrahàm lent
Egyiptomban szedett fel a feleságe szàmàra, hogy legyen^a
feleságe szolgàlãja. Ás Sàra, çgy gondolva hogy Isten nem
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kápes igazàn megtartani minden Å âgáretát, mondta
Àbrahàmnak hogy vegye Hàgàrt, a szolgàlãjàt, ás hàzasodjon
ässze vele, (ami, a täbbnejæság tärványes volt azokban a
napokban) ás hogy szèljän gyermeket; ás hogy ez az ahogy
Isten azt tervezte, hogy neki Hàgàron àt kellett hogy gyermeke
legyen. De megtudjuk hogy az nem çgy volt.
48 Most mi azt is ártjèk, hogy Isten hàromban täkáletesedik
ki. Nos, Isten hàromban “täkáletesedik ki.” A “kegyelem” az
ät. Hát a “beteljesedás,” mint a vilàg.

Isten az Atyàban, Fiçban, Szent Szellemben täkáletesedik
ki. Ez az Istenság täkáletesságe. Mind egy Isten, hàrom
megnyilvànulàsban, az egy tisztság hàrom jellemvonàsban,
vagy hàrom tisztság az egy Istenságben.
49 Nos, a täkáletesságben is hàrom van, a kegyelem lápásei, a
Gyèlekezet szàmàra; megigazulàs, megszentelådás, a Szent
Szellem keresztsege; Az Çjjàszèletást ez foglalja magàban, ápp
çgy ahogy a termászetes szèletás is jelkápezi ezt. Ami, egy
gyermeket vilàgrahozã asszony, az elså, ami megjelenik vâz,
vár, ás azutàn az álet.

A Biblia mondja az Elså Jànos 5:7-ben, vagy 7:5-ben, van
azt hiszem, ami mondja, “Hàrman vannak akik bizonysàgot
tesznek a Mennyben; az Atya, az Ige,” ami a Fiç volt, “ás a
Szent Szellem; ez a hàrom Egy. Hàrman vannak, akik
bizonysàgot tesznek a fäldän;” az Ige, “a vâz, vár, ás Szellem.
Vâz, vár, ás Szellem; ez a hàrom megegyezik egyben.”
50 Nos, az Atya, Fiç, ás Szent Szellem, Egy. Nem lehet meg
neked az Atya ha nincs meg a Fiç; nem lehet meg neked a Fiç,
ha nincs meg a Szent Szellem. De meglehetsz igazulva
megszentelådás nálkèl; meglehetsz szentelådve Szent
Szellemmel valã betältättság nálkèl. Ezt bebizonyâtottuk a
termászet rendjáben.
51 Most, ás sokan käzèletek, talàn, idegen lehetek nektek. Ás
án _ án iskolàzottsàg nálkèl valã vagyok; biztos vagyok benne,
hogy màr ártitek. De án jelkápekben tanâtok, ahogy a
termászetes jelkápezi a szellemit.
52 Nos, mi làtjuk hogy hàrman vannak a täkáletesságben.
Isten hàromban täkáletesedik ki, most. Ás ez volt, az Àbrahàm
magjànak täkáletesságáben, Ismàel, Izsàk, Jázus. Ismàel a
rabszolganåtål jätt, Izsàk a szabad asszonytãl, ás mindkettå
szexszel; de Krisztus Jázus a szæztål jätt, semmi szex.
53 Itt a “Mag,” egy egy Mag; nem magok, hanem egy Mag. Ez
a täbbi nem Àbrahàm magja, mert Àbrahàm “Magja” az å hit
Magja volt amirål Isten beszált, nem a termászetes magja. Mert,
miutàn Sàra meghalt, Àbrahàm egy màsik asszonnyal
hàzasodott meg ás hát fia volt, azonkâvèl lànyai. Tehàt az nem
Àbrahàm magjai, hanem Àbrahàm “Magja” volt, egy. Ás az az
Àbrahàm hit Magja volt, ramutatva a Kiràlyi Magra amelynek
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Àbrahàm hitán àt kellett jännie; nem Àbrahàm termászetes
álete, hanem Àbraham lelki álete; aki vett mindent ami Isten
Igájável ellentátes ás çgy nevezte mintha az nem lett volna, ás
hitt Istenben; remenyság ellenáre, remánykedve hitte. Ez a
valãdi Mag, amirål beszálènk.
54 Itt be van nekènk mutatva egy káp. Ãh! A mag
elkezdådätt, az âgáret magja, elkezdådätt egy kis kátellyel, az
eredeti âgáretben valã kátelkedás. Názzátek, ahogy alul
kezdådik, az eredeti âgáretben valã kátelkedás. Isten megâgárte
Àbrahàmnak, hogy Sàràn keresztèl, lesz ez a gyermek. De most
figyeljátek, Àbrahàm elså magja a rabszolganå àltal çgy jätt,
hogy Sàra kátelkedett, hogy ez megtärtánhet, mert å äreg volt
ás tçllápett a szèlás koràn.
55 Most ez az ahogy a gyèlekezet elkezdi. Ez az ahogy mindig
kezdådik. Az aljàrãl kezdel. Nem a tetejárål kezdel. Egy ember
aki látràra akar màszni, ha elåszär a tetejáre akar jutni, kitäri
a nyakàt. El kell kezdened ás ahhoz felápâteni.

Ás itt mi megtalàljuk az Isten âgáretánek kezdetát ahogy
megnyilvànul, az Isten programjàban valã kis kátelkedás, ás
annak fálbeszakâtàsa àltal.
56 Ez ugyanaz ahogy a bæn elkezdådätt az Áden kertjáben. Ez
az ahogy a halàl elkezdådätt a bæn àltal, amikor Isten egy
szavàt fálreártelmezták vagy kátelkedtek abban. Nem
kátelkedhetsz vagy nem teheted rossz helyre Isten egy szauàt
sem, mert az IGY SZÃL AZ ÇR, mert Az minden szava legyen
çgy.
57 Ás itt Sàra, mág pedig akihez az âgáret (Sàra asszony láván,
ami a gyèlekezet jelkápe), kátelkedást adott az Isten megâgárt
Igájánek eredeti programjàhoz, ás azt mondta, “Te, Àbrahàm,
fárjem, vedd magadhoz ezt a gyänyäræ lànyt, ás áljál vele, ás
legyál neki mint egy fárje. Ás Isten årajta keresztèl fogja
megadni ezt az âgáret magjàt, ás án magamhoz veszem a
gyermeket.” Làtjàtok, csak egy kis jãta mellett elmenni, ás
megvàltoztatta az egász programot.

Ezárt, nekènk Isten minden Igáját çgy kell vennènk, mint
IGY SZÃL AZ ÇR. Isten minden Igáje igaz.
58 Itt indul aztàn a mag, az âgáretben valã kis kátelkedássel.
Izsàk aki a szabad ás megâgárt asszony magja volt,
megteremtette, ahogy Pàl prãbàlta itt magyaràzni a
Galatàknàl, megteremtette a termászetes, megâgárt magot. Ás
tovàbbmondja itt, hogy a _ a szolgàlã gyermekei nem
äräkälhetnek a szabad asszony gyermekeivel, mert åk kát
kèlänbäzå kategãriàbãl vannak.
59 Ás, az igaz, a hitetlen nem äräkälhet a hâvåvel. Egyàltalàn
nincs lehetåságe. Ez az, ahol ma a baj van. Nem tudod elárni
hogy egy felekezeti csirke higgyen a sassal. Egyszeræen nem
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tudod. Ez az ahol a baj jän. Kell hogy hidd Isten minden
szauàt. Te egyszeræen^Nem äräkältäk egyètt. Ás nem is
fogsz _ fogsz azzal csatlakozni; nem teheted. Vagy sas vagy
csirke kell hogy legyál.
60 Nem lehetett äräkäs Ismàellel, a szolgàlã asszony magjàval,
a^a kátelkedás miatt. Sàra kátelkedett Isten Igájáben, hogy
Isten kápes Azt megtartani. Figyeljátek meg Àbrahàmot!
Làtjàtok mit ápâtek vasàrnap dálelåttre. Àbrahàm nem
kátelkedett abban. Sàra kátelkedett; å volt az. Nem Àdàm volt
aki kátelkedett; Áva volt aki kátelkedett. Tehàt, akkor, mi
täbbet fogunk felismerni azokrãl amikor vasàrnap reggel
foglalkozunk vele.
61 Ás a lelki sem lehet^a termászetes nem äräkälhet a
lelkivel. Ismàel gyermekei sem äräkälhetnek az _ az Izsàk
gyermekeivel, ás çgy amint a testi nem äräkälhet a lelkivel.
62 Termászetes Gyèlekezet; lelki Gyèlekezet. Van egy
termászetes gyèlekezet amelyet ezek az asszonyok jelkápeznek
itt; ás van egy lelki Gyèlekezet, szintán. Tehàt, a termászetes
gyèlekezet ás a lelki Gyèlekezet nem äräkälhet egyètt. Åk kát
kèlänbäzå, kèlänàllã idåk; kát kèlänbäzå, kèlänàllã náp; kát
kulänbäzå, kèlänàllã szävetság alatt.
63 Ez az amiárt az Elragadtatàs az màs, ás csak az Àbrahàm
kiràlyi Magja szàmàra lesz. Az nem jähet a gyèlekezet
termászetes, testi magja àltal. Az Isten Igájánek kiràlyi Magja
kell hogy legyen Az, Àbrahàmon àt, a kiràlyi Mag. Ez az amiárt
elåszär az Elragadtatàsnak kell lennie.

Mert, emlákezzetek, “Mi akik álènk ás megmaradunk, nem
maradunkle, elåzzæk meg azokat, akik elaludtak. Mert az Isten
trombitàja fog szãlni, ás a Krisztusban meghaltak tàmadnak
fäl elåszär. Mi akik álènk ás megmaradunk, velèk egyètt
felragadtatunk ás talàlkozunk az Çrral a levegåben.”
Figyeljátek, ás çjra meg van ârva, “Ás a täbbi halott nem ált,
ezer ávig.”
64 Ezárt ott, åk nem fognak egyètt äräkälni. Nem lesznek
egyètt az Elragadtatàsban. Van egy teljessággel termászetes
gyèlekezet, ás egy lelki Gyèlekezet; egy testi gyèlekezet, ás egy
lelki Gyèlekezet. Akkor, làtjàtok, hogy itt nincs^
65 Nincs Itálet Àbrahàm kiràlyi, lelki, eleve elrendelt Magja
szàmàra, mert åk Äräkkávalã Áletre vannak eleve elrendelve.
Åk elfogadtàk Isten felkânàlt Àldozatàt; ás ez az Àldozat
Krisztus, az Ige volt.

“Ás ezárt most màr nincs kàrhoztatàs.” Szent Jànos 5:24, ha
akarjàtok az Iràst. “Nincs azárt immàr kàrhoztatàsuk azoknak
akik Krisztus Jázusban vannak,” Rãma 8:1, “nem test szerint
jàrnak, hanem Szellem szerint,” Rãma 5:24, “Aki hallja az Án
Szavamat,” az itt lávå szã, “árti.” Bàrmely rászeg, bàrki màs,



A MAG NEM A HÈVELLYEL ÄRÄKÄL 11

hallhatja Azt ás tovàbb megy. “De aki hallja az Án Szavamat,
árti az Án Szavamat, ás hisz Åbenne aki Engem kèldätt,
äräkkávalã Álete van, ás nem jän Itáletre; hanem àtment a
halàlbãl az Áletre.” Igen, uram.

Aki szàmàra Istennek ez a nagy titka tudatva van, å
megárti, hogy Isten volt Krisztusban megbákáltetve Änmagàt a
vilàggal, hogy Å ás az Atya Egyek voltak, hogy Isten
beteljesedásánek nagy titkai amint veszi ás hozza Magàt,
szemmellàthatãvà táve az emberi lányek koràban, ás az emberi
lányek folyamàban, ás az emberi lányek tàrsasàgàban; hogy
szemmellàthatãvà tegye az Å Igáját azon a napon, a Nap keleti
felkelásán, ás hogy ugyanazt tegye, amikor a Nap lemegy
nyugaton, hogy szemmellàthatãvà tegye Änmagàt a
Menyasszony Gyèlekezetáben, az Ige szemmellàthatãvà táve.
Làtjàtok? Çgy is fogja. “Aki megárti,” azaz “tudni, ami ki lett
jelentve neki, Rãla Aki Engem kèldätt, annak äräkkávalã Álete
van, ás nem jän az Itáletre; hanem àtment a halàlbãl az Áletre.”
66 A termászetes mag csak hordozãja volt a lelkinek, a
Magnak. Amint a szàr, kalàsz ás a hèvely. Mi ezen màr
àtmentènk ezelått, egy màsik Èzenetben, de szeretnám
àttekinteni egy kicsit abban, vagy çjra visszamenni ahhoz csak
egy percre.
67 Most itt a magnak hàrom szakasza van, mutatja nekènk az
igazi káp, a termászetes mag hàrom szakasza a fäldben. Amint
egy mag el van èltetve, megtermi a szàrat, kis levál jän ki
belåle; aztàn a kalàsz, aztàn rajta fègg a viràgpor; ás azutàn a
hèvely; ás azutàn çjra a mag.
68 Figyeljátek ennek a täkáletes páldàzatnak a szakaszait itt,
ás ahogy pontosan megvalãsul a jelkápben, mert Isten az egász
termászet szerzåje. Ezárt a termászet nem hibàzhat jobban
mint ahogy Isten sem hibàzhat, mert Å volt Az Aki a dolgot
annak àllapotàba helyezte szàm _ szàmunkra hogy názzèk ás
làtaassuk.
69 Figyeljátek meg Hàgàrt, a szàrat, amely a kibçjã Mag elså
kezdáse volt. Nos, az egyàltalàn nem çgy názett ki mint a Mag.
Az volt a szàr, mert å egy szolgàlãnå volt, ás egyàltalàn nem az
âgáretben; semmi käze nem volt az Igáhez, csak egy szàllâtãja
volt a Magnak.
70 Figyeljátek meg Sàràt, a kalàszt amelynek a viràgpora volt,
a Zsidã nemzet belåle tàmadt. Tåle, Sàràbãl hozta Izsàkot;
Izsàkon àt hozta Jàkãbot; Jàkãb hozta a pàtriàrkàkat; ás a
pàtriàrkàkon àt termett egy nemzetet.
71 Mària, a szæz hite, látrehozta az igazi, lelki, testtá lett Mag
Igát. Làtjàtok?

A hàrom asszony, hàrom asszony akiken àt ez a Mag lett
szàllâtva. Az egyikèk valãjàban egy hàzassàgtärás volt,
täbbnejæság alatt; a màsodik egy szabad asszony volt; ás a
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harmadik egyàltalàn nem volt szex kapcsolata, hanem hit àltal
hitte az Isten Igáját. Hàgàr, Sàra, mind Sàra ás Hàgàr szex
volt; de Mària szæz volt, az Isten megâgárt Igájánek ereje àltal.
Ez âgy van.
72 A szàr, Hàgàr (kát feleság), kátelkedett az âgáretben, de
figyeljátek, hogy az mit hozott a vilàgra. Amikor Hàgàr,
Àbrahàm màsodik feleságe, aki csak teljesen egy àgyas feleságe
volt, de å vilàgrahozott egy embert, de (milyen fajta ember volt
å?) a Biblia mondja, hogy å “egy vad ember” volt. Å az âjja
àltal ált, ás senki nem gyåzte le åt. Megszelidâthetlen volt,
àtalakâthatatlan, megçjâthatatlan. Åt nem lehetett
megszelâdâteni. Egy vad ember volt, mert å az Isten Igájável
ellentáttål volt.

Ás bàrmi ami ellentátes; bàrmely prádikàtor, bàrmelyik
laikus tag, bàrmely gyèlekezet, amely ellentátes Isten Igájável;
az vilàgra fog hozni egy vad, hàzassàgtärå vilàgi Hollywood-ot,
ás nem tud megmaradni a hamisâtatlan Igánál, mert az âgáretbe
mág csak bele sincs foglalva. Nem.
73 Sàra, az âgáret igazi feleságe, láván å a kalàsz, vilàgrahozott
egy szelâd embert. Viszonzàsul å látrehozott egy megâgárt
nemzetet amely Istent szolgàlta. [Ères hely a szalagon _Szerk.]
De, Mària, egyàltalàn nem szex àltal, hanem hitte a megâgárt
Igát; amikor szæz volt, fárfit nem ismert. Ás az Çr Angyala
talàlkozott vele, mondta, “Èdväzlágy Mària, àldott vagy az
asszonyok käzätt, mert Isten veled van.”
74 Ás å azt mondta, “Hogyan lesznek ezek a dolgok?” Å^Å
mondta.
75 Az Angyal mondta, “A Szent Szellem fog beàrnyákolni
táged.”
76 Ez soha nem tärtánt az ässzes korban, de Mària hitt
Istennek. Ás azt mondta, “Ime az Çr szolgàlã leànya.” Hitte az
Igát.

Hogyan lesz az meg neki? Tudta hogy Hàgàrnak szex-vàgy
àltal volt babàja Àbrahàmtãl; ás Sàrànak is szex-vàgy àltal volt
gyermeke Àbrahàmtãl, âgáret gyermekei; a szolgàlã ás a szabad
asszony. De itt fel van kárve hogy higgyen. Ez egy hozzàjàrulàs
ahhoz a hithez amely Àbrahàmban volt, aki hitte a lehetetlent,
“Ameddig Isten mondta hogy çgy van, addig az helyes.”
77 Å hitt Istenben, soha nem kárdezett. Azt mondta, “Ime az
Çr szolgàlãleànya. Nem szàmât hogy mennyi kritikàt kell
elviselnem a vilàgtãl, legyen nekem a Te Szavad szerint.” Itt
jän elå a valãdi Mag.
78 Sàra nem tudta megtenni, mert az szex volt. Ez âgy van. Ás
Sàra sem tudta, mert az szex volt.

A gyèlekezet sem tudja, szektàssàg alatt! Egy szæz hitre van
szèkság az Isten Igájáben hogy tegye az âgáretet, gyermekeket
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hozzon a vilàgra. A szektàs szellem soha nem fogja vilàgrahozni
az çjjàszèletett Gyèlekezetet. Nem tudja. Egy helyettesâtå
valamit fog vilàgra hozni. Valamit vilàgra hoz, valami ami Azt
utànozza, valamit amely olyan prãbàl lenni mint Az.

De a valãdi, çjjàszèletett Gyèlekezete Istennek hiszi az
Isten Igáját mindennel szemben, tekintet nálkèl arra hogy mi
az, mert az hamisâtatlan. Az Isten âgárete àltal van hogy ezek a
dolgok jännek.
79 Mària, az igaz, mondta, a^szex nálkèl, mondta, “Legyen
nekem a Te Szavad szerint. Ime a Te szolgàlãleànyod!”

Ás å vilàgra hozta. Mit hozott vilàgra? Nem egy vad
embert; nem egy nemzetet. Hanem vilàgra hozta az Igát, Magàt
Istent testben szemmellàthatãvà táve; àmen, Isten igaz Magja
amely szemmelàthatãvà tett minden âgáretet amit Isten tett a
Bibliàban; Nálkèle, senki nem álhet Ånálkèle.
80 Å volt az igazi mag, å tçl volt a^å volt a hèvely amely
vilàgrahozta a Gabonamagot. Nos, a màsik kettå az Álet
hordozãja volt, csupàn mint a termászetes mag. Mària^Most,
emlákezzetek, mondtam hogy a màsik kettå^Nos, Mària, ne
tegyátek åt Istenná, ahogy náhànyan megprãbàljàk. Å nem volt
isten. Nem, uram. Å csupàn a Mag hordozãja volt, amint a
täbbi is; de, mint az Igáben valã hit, täbbet hoz a valãdi
káphez.
81 Ahogy a gabona árik, vagy a bçza. Elå jän, egy szàr; azutàn
elåjän, a viràgpor; azutàn elåjän, a hèvely. De amikor azt
gondolod, hogy a hèvely, ha nem figyelsz, az pontosan çgy náz
ki mint a valãdi bçza. De mikor kinyâlik, a valãdi bçza belèl
van. Az csak egy hordozã, çjra.
82 Tehàt làtjàtok, Mària, nem szex àltal, hanem hit àltal;
pontosan valami olyan mint Az. Mària nem a Mag volt. Mària a
Mag hordozãja volt.

Az Çr volt a valãdi hit Mag, mert az Isten Igáje hit àltal
van, amit Å Àbrahàmnak adott. Ás csak hit hozhatja látre amit
Isten mondott hogy Å tenni fog; hit az Å Igájáben.
83 Figyeljátek meg hogy mennyivel inkàbb hasonlâtott a
valãdi Dologra Mària, de olyan volt, mint a hèvely. A hèvely
àtäleli a magot änmagàban ás oltalmazza, ás tàplàlja, amâg
egyedèl megàll, megárik. Igy árett ez a harmadik gyèlekezeti
kor (Pènkäsdi), tartotta ezt a Gabonaszemet annak idejáig
hogy kinyissa a hèvelyt. Mària, láven Krisztus anyja, csupàn
egy inkubàtor.

Å nem Mària várábål volt; nem Zsidã várbål volt; nem
Pogàny várbål volt. Å az Isten Váre volt. Isten teremtette ezt a
Várt. Az nem lehetett szex. Å sem Zsidã sem Pogàny nem volt.
84 A csecsemånek az anyja várábål egy csepp sincs. A vár az
apàtãl jän. Tudjuk hogy a hemoglobin a hâmben van.
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Mint egy csirke, rakhat tojàst a tyçk; de ha nem volt a hâm
madàrral, a kakassal, akkor soha nem kel ki. Termáketlen,
noha pontosan çgy náz ki mint egy valãdi termákeny tojàs.
Minden termászete ugyançgy náz ki, de nincs benne az álet.
85 Igy van az emberekkel akik megvalljàk Krisztust. Sokan
käzèlèk çgy náznek ki mint Keresztányek, çgy prãbàlnak
cselekedni mint Keresztányek; de Krisztusnak a bensåben kell
lennie, ami az Ige szemmellàthatãvà táve, màskápp soha nem
árik be egy igazi Biblia-hâvå Keresztánnyá. Mindig egy
felekezeti valami lesz. Nem tud álni, mert nincs benne Álet,
hogy áljen.

Egy tojàs nem tud kikelni, megrohad ott a fászekben, ha
nem volt a _ a hâm madàrral.
86 Ápp çgy mint egy gyèlekezet tagjai. Babusgathatod åket ás
hâvhatod åket, diakãnussà teheted åket ás minden màs, de
åk^lesz neked egy rothadt tojàsokkal teli fászked ha nem
voltak a Hâmmel. Ez âgy van.
87 Hordozã, a hèvely, tàplàlta azt. Ez âgy van. Aztàn az, ez az,
a mag maga, el kell hogy hagyja a hèvelyt, vagy a hèvelynek
kell elhagynia a magot, hogy a mag a Nap jelenlátábe kerèljän,
hogy árni tudjon. Minden jelkápben mi làtjuk.
88 Làtjàtok itt most hogy milyen käzel kerèl å, az utolsã
napok gyèlekezete, ás çgy náz ki mint Maga a Mag. Názzátek
ahogy ez a Pènkäsdi felekezet amely feltàmadt az utolsã
napokban, ás meg fogjuk magyaràzni egy kicsit kásåbb,
làtjàtok, hogy mikánt jättek olyan käzel hogy pont çgy náznek
ki mint a Mag.

Amikor a hèvely elåjän egy bçza magjàbãl^vagy a bçza
levelábål, miutàn a viràgpor beleesett a màsodik szakaszba, ás
látrehozta a harmadik szakaszt, amely a _ a _ a hèvely. Ás
ahogyan a^Ha nem vagy egy käzeli szemlálå, akkor soha
nem leszel kápes megmondani màsvalamit csak hogy az a
valãdi bçzamag ott bent van. Amikor az elså kis mag elåjän,
çgy náz ki mint egy mag, de ha leèlsz ás kinyitod akkor ràjässz
hogy ott egyàltalàn nincs mag. Az csak egy hèvely, a mag
hordozãja. Nos, a mag abbãl jän ki. De emlákezzetek, hogy
nincs täbb a hèvely utàn.

Emlákezzetek, hogy nem volt täbb Mag megâgárve egy
asszonyon àt, sehol, Mària utàn. Ás nincs täbb felekezet
megâgárve Pènkäsdi utàn. Az Elragadtatàs ás a Menyasszony
jän ki onnan, a Mag, çjra az Ige szemmellàthatãvà táve.
89 Figyeljátek meg, názzetek milyen hasonlã. Màtá mondta,
Szent Màtá 24:24, mondta, hogy “A kát szellem az utolsã
napokban,” a gyèlekezeti náp gyèlekezeti szelleme, ás a
Menyasszony-náp Menyasszony Szelleme, “olyan hasonlã lesz
egymàshoz hogy becsapnà a Vàlasztottakat is ha lehetságes
lenne.” Ilyen hasonlã.
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90 Názzátek hogyan jän a szàron àt. Most figyeljátek, hogy itt
mi valamit jelkápezènk.

Luther, a gyèlekezeti korban, a Menyasszony Magjànak
vilàgrahozàsàban, ugyanolyan volt Szellemben. Csak egy kis
gabona Mag, amelyen Luther kiàllt, ez a hit àltal valã
megigazulàs volt. Å volt a jelkápe Hàgàrnak, a szàrnak.

Figyeljátek meg, Wesley volt Sàra jelkápe, a Filadelfiai, a
szeretet kora ami vizàgra hozta a kalàszt. A Wesley koràban
täbb misszionàrius volt, mint bàrmely màs korban, John
Wesley idejánek nagy misszionàrius kora.
91 De Pènkäsd Màriàt kápviselte. Mària, Annak utolsã
szakasza, nos, å nem a Mag volt. Mágis, a Mag Álete benne volt,
de Az mág nem volt árett. Nagyon vallàsosnak árzem magam.
Az nem volt mág árett. Ott volt, de Az mág nem volt megárve.

Igy van ez a mi Pènkäsdi korunkkal amelyben álènk! Elå
kell hogy jäjjän egy _ egy Isten Igáje amely benne van, nem
felekezeti, kâvèl annak a felekezethek birodalmain.
92 Luther hájàhoz ment az å elså szavàval, “Az igaz hit àltal
ál.” Wesley-nek kát szava volt, “megszentelådás,” a kegyelem
màsodik hatàrozott munkàja. Pènkäsdnek meg volt a
harmadik szã, “az ajàndákok helyreàllâtàsa.” De az egász
Magnak ki kell jännie! Làtjàtok hogyan felekeztek egy szãn, ás
egy màsik szãn, ás egy màsik szãn?

De kell hogy legyen Valami amit nem lehet felekezni; az
Álet egászánek amely benne van, kell Änmagàt produkàlnia
çjra egy Menyasszonyon. Täbb gyèlekezeti kor nem lehet
ezutàn. A vágán vagyunk, testvárek ás testvárnåk. Itt vagyunk.
Megárkeztènk. Hàla legyen Istennek! Àmen. Most, mi làtjuk
hogy ezek a dolgok ápp olyan igazak amennyire csak lehetnek.
93 Mág megfigyeljèk, aztàn, hogyha å a kalàsz, vagy^
Wesley a kalàsz; Pènkäsd pedig a hèvely, amely a kävetkezå
szakasza a Gabonamag megjelenásánek. De, testvárek,
testvárnåk, a szar az nem a Gabonamag, ás a kalàsz sem a
Gabonamag, ás a hèvely sem a Gabonamag; noha mindig
mikor árik, egyre jobban hasonlât a Gabonamagra.
94 A szàr nem hasonlât a magra. Aztàn mi jelenik meg? A
kalàsz, a kis gumã; màr jobban hasonlât a magra mint a _ mint
a szàrlevál. Mi jelenik meg azutàn? A hèvely; az tartja a magot,
tàplàlja a magot.
95 Most názzènk vissza itt az âgáretre amit Isten adott
Àbrahàmnak, a “te Magod,”-rãl lelkileg beszálve. Mindnyàjan
tudjuk ezt. Å Krisztusrãl beszált, ás nem Izsàkrãl; az å hit
Magjà àltal.
96 Figyeljátek meg, az elså a szolgàlãtãl volt, egyàltalàn nem
hasonlâtott az âgáretre. Istennek nem kell visszavonnia az Å
szavàt senkiárt. Isten mondta hogyan fog jänni, ás az çgy fog
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jänni. De, Sàra, aki a gyèlekezet kápviselåje, a gyèlekezet
jelkápe, az (å) kitalàlta ott, ás azt mondta, “Nos, án azt hiszem
hogy ez egy kicsit tçl csodàs. Án mág csak hinni sem tudok
ebben, tehàt menj Hàgàrhoz ás vedd åt egy feleságèl.”
Làtjàtok, ott, az a szàr nem hasonlâtott egyàltalàn az âgáretre.

De mikor Sàra megjelent, nos, az egász jãl názett ki. Az màr
sokkal jobban hasonlâtott ott az âgáretre, de mág mindig nem a
valãdi âgáret volt. Mert, Izràel, Izsàkban elbukott ás megtagadta
a valãdi Magot amikor Az eljätt. Hallelujah! (Ne lágy izgatott;
ne szalady el. Ez nem fog nekeo àrtani.) Megtagadta a Magot,
megfeszâtette Åt, ás egy keresztre fèggesztette Åt!
97 Ápp ahogy Pàl mondta itt, “Hàt nem a_a magja a_a
szabad^illetve a szolgàlãnak a magja zaklatta a szabad
asszony Magjàt?”

Ás âgy zaklatja a felekezet magja a valãdi Gabonamagot.
Ennek mindig âgy kell lennie. Åk nem fognak egyètt äräkälni.
Åk nem tàrsulnak egymàssal. Åk teljessággel kát kèlänbäzå
âgáret, kát kèlänbäzå idå, kát kèlänbäzå náp, ässzesságáben.
Az egyik a Menyasszony, ás a màsik egy gyèlekezet. Egyàltalàn
nincs ässzehasonlâtàs velèk.
98 De åk mág nem a Mag amely meg lett âgárve hogy jän. Sem
Sàra nem volt, sem^Ás Hàgàr sem volt, Sàra sem volt, vagy
_ vagy Mària sem a Mag volt.

Mària nem a Mag volt. Å a Magnak egy hordozãja volt, de å
tàplàlta, a máhábål vilàgra hozta. Ápp çgy mint a hèvely,
kihozta máhábål a valãdi Magot, de a hèvely az nem a Mag. Az
csak^Az käzelebb van a Maghoz. Az kärèl äleli a Magot.

Rágen azelått a szàrban, az álet szátàramlott az egász
szàrban. Ás mikor az a viràgporhoz jut, akkor az käzelebb
keræl. De mikor a hèvelyhez jut, akkor az ápp ott van mint a
mag, ás olyannà formàlja majdnem mint a mag.

Jázus mondta nekènk hogy mi lesz az utolsã napokban,
“Olyan hasonlãvà lesz hogy ha lehetne a Vàlasztottakat is
becsapnà,” de aztàn a Mag onnan jän elå. Ás a hèvely, az Álet
elhagyja a hèvelyt. Ás a hèvely egy hordozã, ás ez csak
pontosan az amik a felekezeteink voltak, egy hordozã; Luther,
Wesley, Pènkäsdiek. Ás most van az ideje a magnak hogy
elåjäjjän. Figyeljátek, figyeljátek, csak^
99 Å nem a Mag volt. Mària nem az volt. Csak egy hèvely,
kalàsz, ás szàr, az Ige egy rászánek hordozãi, nem az egász Ige!
Luthernek megigazulàs volt; Wesley-nek megszentelådás; a
Pènkäsdieknek volt az ajàndákok helyreàllâtàsa. De mikor az
Ige jän^

Nos, åk azt teremhetták, hogy a megigazulàs megment egy
embert. Hiszitek ezt? Biztos, az volt az Ige egy hordozãja, ápp
çgy ahogy hiszem hogy a szàr rásze a bçzànak. Biztos, hogy az,
de az a hordozã. Az nem az Álet.
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Azutàn eljätt a megszentelådás. Hànyan hisztek
megszentelådásben? Ha a Bibliàt hiszitek, akkor kell hogy
higgyátek. Biztos. Tehàt ez mág nem az; ez màr kicsit
hasonlãbb; ez kát tovàbbi szã.

De aztàn jätt a Pènkäsd, az ajàndákok helyreàllâtàsa.
Nyelveken szãlàs, åk ezt a Szent Szellem kezdeti
bizonyâtákànak hâvjàk. Nyelveken szãlàs, ott, åk azt kezdeti
bizonyâtáknak hâvjàk, amely vilàgra hozta (a mit?) a hèvelyt,
de åk felekeztek.

De mikor jässz ás mondod, “Án ás az Atyàm Egy vagyunk,”
ás ezeket a täbbi dolgokat, akkor a hèvely elhçzãdik Attãl. De
a valãdi, igazi Menyasszony Gyèlekezet elå fogja hozni az Isten
egász Igáját, Annak Titokban lávå teljesságáben, mert Å
ugyanaz tegnap, ma ás mindäräkká.

Figyeljátek meg, Mària máháben volt a Mag.

100 De mikor a Mag vilàgra lett hozva, Å azt mondta, “Azárt
jättem hogy Annak akaratàt tegyem Aki kèldätt Engem. Án ás
az Atyàm Egy vagyunk. Ha nem teszem az Å munkàit, akkor
ne higgyetek Nekem.” Ott volt a Mag. “Melyiketek vàdolhat
Engem hitetlensággel? Amit a Biblia megâgárt hogy Án
megteszem, Án megtettem. Isten igazolta azt Rajtam
keresztèl,” Å mondta. “Ki mondhatja most Nekem?” Làtjàtok?

De, a_a Mag Màriàban, a hèvelyben, ami hasonlâtott,
mintha Az lenne, de nem az volt. Az mág a máhben volt.

101 Figyeljátek meg, ás a Pènkäsdi korban. A Lutherànus
korban, a Wesley korban, ugyanaz volt ezen a Pènkäsdi koron
àt.

Most figyeljátek meg. De a Hát Pecsát megnyitàsànàl,
Jelenásek 10, a teljes Igánek çjra meg kell szèletni
meghyilvàhulàsba, ás igazolva az Isten Szelleme àltal, a teljes
eråben ahogy Az volt mikor Å itt volt a fäldän; meghyilvànulva
ugyançgy, ugyanazokat cselekedve amit Az tett mikor itt volt a
fäldän. Àmen! Zsidã 13:8, mondta, “Jázus Krisztus ugyanaz
tegnap, ma ás äräkká.”

A Szent Lukàcs 17:30-ban, Jázus mondta, “Az utolsã
napokban, ahogy az Sodoma napjaiban volt, amikor az
embernek Fia ki fogja jelenteni Änmagàt çjra, akkor ugyanaz a
dolog lesz.”

102 A vilàg egy sodomai àllapotbah van. Ás a gyèlekezet
bement Sodomàba azzal, mint Lãt ás a feleságe.

Ás án mondom hogy van egy Kivàlasztott Gyèlekezet
valahol a vilàgban, amely kihçzãdik ás fálreláp azoktãl a
dolgoktãl, ás az Isten megnyilvànulàsa felkeltette Annak
figyelmát. Mi az utolsã napokban vagyunk.
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103 A hèvely àtadta Ereját a Magba. Az kiment; az egy jã
hèvely volt, de kiszolgàlta az ideját. Làtjàtok, ez az Ige
Vålegány Ige Menyasszonya!
104 A termászetes magja Àbrahàmnak, Izsàknak, ás Jàkãbnak,
ás^Vagy, helyesebben, a termászetes magja Ismàelnek, a
termászetes magja Izsàknak, ás âgy tovàbb, bele kellet hogy
menjenek a fäldbe azárt, hogy _ hogy kihozza ezt a màsikat,
kihozza Jázust.

Ás âgy kell mind a täbbinek, a magoknak szàradni kell^
illetve a hèvelynek szaradni kell, ás a viràgpornak szàradni
kell, ás minden elhal, hogy a Mag Änmagàt látrehozhassa. Ez
az ahogy ez minden korban volt.
105 A felekezetek Annak egy rászánek hordozãi voltak, az
Igánek rásze, mert az el volt rejtve azoktãl a bälcs
reformerektål, vagy a^el volt pecsátelve elålèk, amâg a Sasok
kora megjelenik. A Biblia mondja âgy. Igen, uram. Mert, ez meg
lett nekènk âgárve a Malakiàs 4-ben. Pontosan, meg lett.

“Å elrejtette Azt a bälcsek ás okosok szemei elål.”
106 Amint mi ápp àtmentènk a Jelenásek Känyván, felismerjèk
hogy mindegyik, azoknak az àllatoknak mind a hàrom hârnäke
amelyek megjelentek; mindegyik áppen megfelelt Luthernek,
mindegyik ápp jãl èltette a màsikat, ami a borjç ás a Biblia
kèlänbäzå àllatai; åk megjelentek megigazulàsban,
megszentelådásben, mág a Pènkäsdiekbe is. De a negyedik egy
sas volt, ez igaz, ás azon a koron àt Isten feltàmasztotta Azt.
Tehàt azon a koron àt kell jännie hogy helyes legyen, igen,
uram, a_a Malakiàs 4 sas âgárete beteljesedve.
107 Jázus nem Màriàtãl volt, hanem Màriàn àt jätt, amint az
Álet a hèvelyen àt.
108 Nos, sokan käzèletek itt kedves Katolikus testvárek, vagy
testvárnåk, maeste, talàn azt gondoljàtok, hogy Mària “Isten
anyja volt,” ahogy ti mondjàtok hogy å volt. Hogyan lehetett å
Isten anyja, ás Istennek nincs sem kezdete sem váge? Làtjàtok?
Ki volt akkor az Isten Atyja, ha å az anyja volt? Làtjàtok?

Isten volt az å teremtåje, ás nem å volt Isten teremtåje. Az
Çr teremtette Magàt, Mària máháben, ás nem az å teremtáse
volt. Az Çr volt, teremtette Änmagàt. Å nem Màriàtãl volt,
hanem å volt Åtåle. Ez âgy van. A Biblia tanât benènket, hogy,
“Mindenek Å àltala lettek,” làtjàtok, “ás semmi nincs csak Å
àltala.” Tehàt hogyan tudna Å^Hogyan lehetne Neki egy
aynja, amikor Å volt Isten Maga?
109 Most mi làtjuk itt az igazi jelkáp igazi kijelentását. Van a
termászetes magnak hàrom hordozãja, amâg megáretett
Jázusba. Ahogy Ismàel nem lehetett, mert å, ahogy valãban ma
gondolnànk, hàzassàgon kâvèl szèletett, mert egy szolgàlãnå
fia volt. Azutàn jätt egy az Çrhoz, Jázushoz hasonlãbb, ami
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kijätt Izsàk; de az mág nem az volt, mert a Sàra ás Àbrahàm
käzätti szex-tål szèletett. De aztàn jätt Mària, a szæz szèletás
àltal, produkàlta Jázus Krisztust. Ez âgy van. Isten, az Ige
testtá lett.
110 Most figyeljetek. Hàrom asszony volt. Hàrom asszony van itt
jelkápezve, gyèlekezetek. Az asszonyok mindig gyèlekezeteket
jelkápeznek. Jelent hàrom felekezeti kort, hordozãk, melyeknek
szintán el kell halnia ás megszàradni, ápp çgy mint a hèvely ás a
täbbi teszi, hogy helyet adjon a Magnak. A Mag nem jähet
rendbe, helyesebben nem árhet meg, amâg a hèvely, szàr, ás a
levelek meg nem szàradnak. Ez âgy van. Az kiszâv minden csepp
Áletet belålèk; àmen; minden ami az volt, az most, plusz.
111 Nem teheti! Most van a Mag idå, vagy Menyasszony idå. A
hèvelyek halottak. A hèvelyek elszàradtak. A szæz Ige idå^
[Ères hely a szalagon _Szerk.] ^ne árintsd. Ez egy szæz,
emlákezzetek, egy szæz Ige idå. Ha beletennád Azt egy
felekezet kezeibe, akkor Ez biztos nem lenne szæz; Azt ember
kezelná, amire ti Ahhoz jutnàtok. De Isten Gyèlekezete nincs
felekezet àltal árintve. Hallelujah! Ez egy szæz-szèletett Isten
Igáje megnyilvànulva, Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká. Hallelujah! Milyen, milyen csodàlatos! Án
szeretem Ezt. Án hiszem Ezt. Tudom, hogy Ez az Igazsàg. Nem
lesz árintve. Nem lesz felekezeti ember-kezelás a Menyasszony
szæz Szèletásáben. Nem, uram! Neki_neki Isten parancsolta
hogy olyanbãl kijåjjän. “Ne árintsd az å tisztàtalan dolgaikat,
keselyækká vàltok.”

112 Ez ápp emlákeztet engem. Amint Phoenix-bål jättem a
napokban, Tucson-ba mentem, az ässzejävetelrål, az Isten
Szelleme felhâvta a figyelmemet valamire; amint a feleságem ás
án mentènk, beszálgettènk, ás a gyerekek aludtak az autã
hàtuljàban, kásåre jàrt. A figyelmemet felhâvta egy sãlyomra,
ás figyeltem egy kicsit a sãlymot ás tanulmànyoztam. Å ápp a
mai gyèlekezet jelkápe.
113 Nos, a sãlyom, amint mindnyàjan tudjuk, elvesztette az å
teremtásánek azonosâtàsàt. Ez pontosan igaz. Valamikor
hasonlã volt egy sashoz, a nagyobbik testváráhez; a sãlyom. De
most å nem repèl täbbá az ágen, hogy mennyei mannàra
vadàsszon, hanem elpuhult. Màr nem repèl az ágen. A fäldän
ugràl, mint egy keselyæ; èl egy telefonoszlopon; ugràndozik,
däglätt nyulakra vadàszva. A sãlyom nem erre lett alkotva.
Nem, å arra lett hogy hasonlãvà legyen a sashoz.

Nos, ez ápp olyan, mint a gyèlekezet. Hasonlãvà lett táve a
sashoz. Helyet kellene foglalnia a Mennyei helyeken. De
helyette làggyà lett. Nem repèl täbbá az ismeretlenbe, a kákbe.
Nem, uram. Az å modern çtjaitãl fègg, äräkságánek,
iskolàzottsàgànak, ás teolãgiàjànak çtjaitãl, valamilyen
emberkászâtette felekezetben; egy csomã däglätt nyçl utàn
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kutatva, fálig rothadt, amik valaki màsá voltak. Ez âgy van.
Ugràndozva most a fäldän, làtjàtok, ez âgy van, egy sãlyom.
Làtjàtok, ez az, amit mond.

A sas egy cseppet sem vàltozott. Å sas maradt.
114 Å nem szàrnyal az ágbe, a sãlyom täbbá nem, hogy elkapja
ott fent a friss mannàjàt, hanem attãl fègg, amit màr holtan
talàlhat. A sãlyom nem tudja hogyan; mondjàk, hogy neki a
fäldre kellett szàllnia. De názzetek meg ma egy äreg sãlymot.
Menjetek le az çton ás làtjàtok a telefonzsinãrokat tele
sãlymokkal, náznek hogy talàlhatnak-e valamit _ valami ami
meg van älve, valami rothadt valamit. Olyannà vàlt hogy nincs
elág szàrnya hogy repèljän. Å^Az elså dolog tudjàtok, hogy å
ott lesz a fäldän teljesen, zàtonyra futva, mert meglàgyult.
Nem hasznàlja täbbá az ereját, amit Isten adott neki.
115 Az å speciàlis azonosâtàsa az volt hogy az ágen vitorlàzzon
ás onnan figyeljen lefelá, de most å leszàll ás mág csak fel sem
tud názni. Esze a halott nyulakon jàr, hogy felismerje mit
talàlhat az çton; valami bæzäs borzot, oposszumot, vagy valamit
amit valaki elgàzolt. Å nem egy sas, hanem valami hasonlã.

Ápp çgy mint a gyèlekezet fègg az iskolàzottsàgra valã
álelmátål ás âgy tovàbb, egy halott diátàtãl, amely ávekkel
ezelått meghalt Lutheren àt, ás Wesley-n, ás a Pènkäsdieken
àt, ás tovàbb ment, evett. Visszatekint valami emberkászâtette
hitvallàsra; ahelyett hogy felrepèlne az Ige Mennyei helyeire,
ahol, “Minden lehetságes, azoknak akik hisznek.”
116 Å felvette az egerászälyv szokàsait. A halott dolgok a
keselyæknek, a vilàgnak lettek meghagyva. Iskolàzàsok ás âgy
tovàbb, mint ezek, a vilàgnak lettek hagyva, nem a
Gyèlekezetnek. Å olyan làgy hogy nem^täbbá nem áleterås.
Nem tud feszàllni az áleterås Mennyei helyekre, ahol, “Minden
lehetságes, azoknak akik hisznek.”

Å hàtradål ás mondja, “Hàt, Doktor Ez-ás-ez azt
mondta^Az án felekezetem Ezt nem âgy hiszi.” Ã, te
elferdâtett sãlyom, aki fál kitärni az Isten âgáretein!

Azt mondod, “Hàt, a csodàk napjai elmçltak.”
117 Làgy vagy. Fálsz a szàrnyaidat hasznàlni ás àtrepèlni. Ás
làggyà vàltàl egy imaässzejävetelre? Eljutottàl oda ahol màr
fálsz az oltàrnàl maradni tâz percnál tovàbb?
118 Ugràndozik mint egy keselyæ, ás hullott dägät eszik a
fäldän! Igen, uram. Tçl làgy, hogy täbb álet eråt vegyen
odaàtrol immàr. Ugràndozik, mint egy keselyæ, ás keselyæ átelt
eszik. Ez az, ami az. Ez âgy van. Amâg kezd keselyækánt kinázni.
Çgy cselekszik, mint egy keselyæ. Nem jobban sãlyom mint
semmi. Inkàbb olyan mint egy keselyæ mint hogy egy sãlyom. A
sãlyomnak vitorlàznia kellene; nem egy telefonoszlopon èlni ás
däglätt nyulakat figyelnie, aztàn leszàllni oda fel-ás-le
ugràndoznia az çton mint egy keselyæ. Làtjàtok?
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119 Ez ápp olyan amilyen a gyèlekezet ma. “Mi ártelme van
Oda felmenni ás vitorlàzni kärben, amikor itt kaphatok
nyulakat?” De azok halottak. Rothadtak. Fertåzättek.
Valamikor jãk voltak; âgy volt a Lutherànusok tanâtàsa,
Wesley-á, ás a Pènkäsdieká. Miárt esztek çgy mint egy keselyæ?
Minden ájjel çj manna hullott a mennyekbål, Izràel
gyermekeinek, amint utaztak; minden ami megmaradt
megfertåzådätt. Azt szoktuk mondani vidáken,
“tekergåzå-farkak lettek benne.” Tçl sok van ma azokbãl a
tekergåzå-farkakbãl a mi tapasztalatainkban, vallàsaink attãl
fèggnek amit valaki màs mondott, amit valaki màs mondott,
ás, “Az âgáret egy màsik korra szãl.”
120 Egy ember jätt hozzàm nem rágen, egy Baptista prádikàtor,
fel a hàzamhoz, ás azt mondta, “Tudod,” mondta, “Án _ án
csak helyesbâteni akarlak valamin.”

Mondtam, “Mi az?”
Mondta, “Te egy apostoli Tant prãbàlsz tanâtani itt ebben a

korban.” Mondta, “Az apostoli kor megszænt.”
121 Mondtam, “Mikor?” Làtjàtok? “Án elmondom neked hogy
mikor kezdådätt, te pedig mondd meg nekem mikor szænt
meg.” Mondtam, “Hiszel az Igáben?”

Mondta, “Hiszek.”
122 Mondtam, “Rendben van. Nos, a Pènkäsd Napjàn, hiszed
hogy akkor kezdådätt az apostoli kor?”

Mondta, “Hiszem.”
123 Mondtam, “Akkor, a beszálå, Páter Apostol, ezeket a
szavakat mondta.”

Ás emlákezzetek, Jázus mondta, “Aki elvesz egy Szãt
Ebbål, vagy hozzàad egyet Ehhez, annak rásze ki lesz váve az
Álet Känyvábål,” az egy prádikàtor vagy valaki akinek a neve
a Känyvän van.

Mondtam, “Páter mondta, ‘Tárjetek meg mindnyàjan, ás
keresztelkedjetek meg a Jázus Krisztus Neváben a bænäk
bocsànatàra, ás megkapjàtok a Szent Szellem ajàndákàt. Mert
náktek lett az âgáret, ás a gyermekeiteknek, ás azoknak akik
tàvol vannak, ahànyat csak elhâv az Çr, a mi Istenènk.’ Mikor
szænt akkor meg? Ez mindig is megvolt.”

Egy csomã sãlyom az akik älyväkká vàltak, ás valami
màsik däg kärèl ugràndoznak, amit valami màs kor ält meg
szàmukra. Igaz. Nem a Mennyekbål valã friss manna täbbá.
Azt åk nem akarjàk. Åk nem^Nekik nem tud lenni egy
imaässzejävetelèk. Nem sasok, kezdjèk azon; làgyak, nem
áleteråsek; csak ugràndoznak kärben.
124 Igy vannak a mi modern felekezeteink, valamilyen
ember-kászâtette teolãgia iskolàzottsàgàtãl fèggve, hogy
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fálremagyaràzzàk mind ezeket a Dolgokat, ás åk azt
elfogadjàk. Nem az Igát veszik amely mondja, “Jázus Krisztus
tegnap, ma, ás mindäräkká ugyanaz.” Nem veszik a Malakiàs
4-et. Ás nem veszi ezeket az ässzes âgáreteket melyek erre a
napra vonatkoznak, ás elmondàk a gyèlekezeti kor àllapotàt.
Ahogy a prãfáta mondta, “Vilàgossàg lesz az estidåben,” åk
Ezt nem veszik. Åk kärbe akarnak ugràlni valamit amit a
pènkäsdi szervezet megält, szàz ávvel ezelått, fálig megrothadt
mannàt esznek. Ez âgy van. Az nem jã.

125 Figyeljátek meg, a gyèlekezet olyan testi, vilàgi dägbål
tàplàlkozik, a vilàg halott dolgaibãl, áppen çgy ahogy az
älyvek teszik. A gyèlekezet politika, nem engedik hogy a Szent
Szellem kèldjän egy embert egy gyèlekezethez; nekik egy
politika kell, ás názik hogy a felekezet fogadni fogja åt vagy
nem. Ez âgy van. Olyanok mint a vilàg. Çgy ältäzkädnek mint a
vilàg. Çgy náznek ki mint a vilàg. Çgy cselekednek mint a
vilàg. Åk keselyæk, mint a vilàg. Lustàk, làgyak, megalkuvãk.
Ez minden errål. [Branham Testvár nágyszer kopog a
szãszáken_Szerk.]

Làttatok màr valaha is egy sast amely megalkuszik? Nem,
uram. Benne nincs megalkuvàs. Egy valãdi Keresztány sem
teszi. Å nem làgy. Å addig fog vadàszni amâg Azt megtalàlja.
Àmen. Igen, uram. Meg fogja talàlni az Eledelát. Å friss
Mannàt akar. Le fog oda menni ás addig às amâg megtalàlja
Azt. Å magasabbra ás magasabbra fog szàllni. Ha ebben a
välgyben nincs, akkor egy kicsit magasabbra emelkedik.
Minnál magasabbra mász, annàl täbbet làthatsz. Tehàt itt az
idå ennek a napnak a sasainak hogy magasabbra repèljenek,
àssanak Isten âgáreteiben, ne áljenek olyan keselyæ tàplàlákon
amely ávekkel ezelått meg lett älve; gyertek ki belåle.

126 Politika, szavaznak be ás szavaznak ki, mondjàk ezt, azt,
vagy amazt, ás a Szent Szellemnek nincs täbb elsåbbságe a
gyèlekezetben mint semmi. Nincsenek màr imaässzejävetelek,
gyätrådás Istennel hogy betältse az Å Igáját! Nem hiszik màr
hogy az Ige mág ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká! Åk csak
lent ragadoznak, felekezetèk van, neveiket beteszik a känyvbe;
ás lustàvà ás làggyà vàltak, ás hàtradälnek ott kàrärvendve
valami halott dägän. Ás, aztàn, legalàbb sãlyom kellene hogy
legyenek amely hasonlã testvár a sashoz, a prãfátàhoz amely az
igaz Igát hozta ás Azt szemmellàthatãvà tette.

127 Ràhagyatkozik fálig rothadt, ember-kászâtette teolãgiàra.
Honnan kapja azt? Valamilyen emberkászâtette vasàrnapi
iskola programfèzetábål, amit egy iskolàzã megält neki egy
szeminàriumon, å mondja neki hogy, “A csodàk napjai
elmçltak. Nincs olyan dolog mint a Szent Szellem keresztság.
Ez Mind ostobasàg.” Azt akarjàtok mondani nekem hogy egy
sas megenná azt? Nem tudnà. Nem, uram.
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128 Sem egy Keresztány nem eszik a halott dägäkbål rági
felekezeti tanokbãl ás dolgokbãl. Åk Isten Igáját akarjàk,
frissen, az ãra âgáretát. Isten nyulakat âgárt Luther napjaiban.
Igárt màs dolgokat màsok napjaiban. De most Å megâgárte
nekènk a teljes kiadãs Átelt, a teljes hátfogàsos Menèt, mert
mind a Hát Pecsát ki van nyitva, ás minden kász az Isten
Igájáre, azoknak, akik elfogadjàk!^?^
129 A sãlymok ugràndoznak, mint az älyvek. Oh, nekem!
Gondoljàtok meg, hogy milyen kritikus, az_az ãra. Ápp ahogy
a sãlyom elvesztette rágen azonossàgàt mint sãlyom, çgy
veszâtette el rágen a gyèlekezet azonossàgàt mint a kissebbik
(madàr) testváre a sasnak, Isten prãfátàinak.

Valamikor az igaz szãnak, a megigazulàsnak a hordozãja
volt; azutàn a megszentelådásnek hordozãja lett; azutàn
hordozãja lett a Szent Szellem keresztságánek, az ajàndákok
helyreàllâtàsànak. De aztàn mikor Å tovàbb megy ás àllandãan
visszatár, prãbàl valamit enni, mannàt egy màsik napbãl, az
rothadt. Az nem jã.

Ennek a napnak egy valãdi sasa tudja hogy az rendben
volt. De nekènk meg van az, plusz, mâg Jázus Krisztus
szemmellàthatã az Å erejánek teljesságáben, ahogy Å megâgárte
hogy ezekben az utolsã napokban lesz.
130 Å most egy szàraz hèvely. Elmçlt; Az Isten Szelleme
àthaladt rajta, ez igaz. Ás nem lesz, å nem lesz äräkäs az
igazolt Mag Igável. Biztosan nem. Nem lesz benne az
Elragadtatàsban. Å egy gyèlekezeti tag lesz, talàn feljän a
màsodik feltàmadàsban, megâtáltetik aszerint amit å hallott.

Ha itt vagy ma este, ás csak egy gyèlekezeti tag vagy, mi
lesz a te âtáleted, amikor mindnyàjunknak ott kell àllnunk ás
tançskodni hogy hallottad az Igazsàgot? Làtjàtok?

Å màr nem repèl a kákbe, az ismeretlenbe, a
termászetfelettibe, ahol az Eråk ás magassàgok, ás Isten Äräk
Igájánek âgáretei lehetåvá lettek táve, “minden azoknak, akik
hisznek.” Å nem fogja Ezt hinni, å mondta. Visszahullik
egyenesen a telefonzsinãrra, ás mondja, “Az án felekezetem
mondja, hogy a nyulak jãk.” Noha kukacok vannak bennènk,
de mágis, “Åk rendben vannak,” làtjàtok. Å attãl fègg.
131 Pènkäsd olyan mint az å felekezeti keselyæ nåváre, ott èl
most “az istentelenek nagy tanàcsèlásein,” biztos, hallgatja
annak vilàgi, politikus vezetåit akik åt halott nyulak
keselyæátelável tàplàljàk, olyan valamivel, ami màr ätven ávvel
ezelått elmçlt. Ez a Pènkäsdi gyèlekezet àllapota. Ãh, nekem!
132 Ápp ahogy Sàra prãbàlta hozni a termászetfeletti âgáretet
egy _ egy kázel-szedett Hàgàr àltal, çgy tett a gyèlekezet,
prãbàl egy ábredást hozni. A nagy evangálistàink az
orszàgokon àt ma, “Egy ábredás a mi idånkben! Egy ábredás a
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mi idånkben! Mind ti Metodistàk, Baptistàk, Pènkäsdiek, mind
jäjjetek ässze.” Hogyan lehetne nektek egy friss Manna
ábredáse, egy äreg, halott, ragazottbãl^?^Hogyan lehetne
az nektek, ábredás a mi idånkben?

Az ábredás olyan kicsi lesz hogy nem is fogjàk tudni hogy
megtärtánt.
133 A Pènkäsdiek mondtàk, “Ã, egy nagy dolog fog tärtánni.”

Az tärtánik, ás åk nem tudjàk. Làtjàtok, ez az. Làtjàtok?
Igen, uram. “Mert ahol a Hulla, oda gyælnek a sasok,” olyan
biztosan, mint a vilàg. Làtjàtok? Ez az amit Ez mondott. Mi az a
Hulla? Az Ige. Å az Ige, a Hulla, Krisztus! “Krisztus bennetek,”
ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká. Mennyire igaz Ez!
134 Sàra, megprãbàlta hogy az âgáreteket mind beteljesâtse,
làtjàtok, egy nagy^mint a gyèlekezet ma, “egy nagy ábredás
a mi idånkben,” (mi àltal?) egy elferdâtett âgáret àltal. Hogyan
fogod azt csinàlni, mikor Isten soha nem àldott meg egy
szervezetet?

Å soha nem hasznàlt egy szervezetet. Mikor egy èzenet
megjelent, ás åk szerveztek, az käzvetlen ott meghalt. Bàrmely
tärtánászt kihâvok hogy mutassa meg nekem hogy az hol
tàmadt fel valaha is çjra. Käzvetlen ott meghalt ás ott is
maradt. Isten egyszeræen tovàbbhaladt a hordozãbãl, egy
màsikba; egybål tovàbb a Lutherànusokbãl, be a
Metodistàkba; egyenesen tovàbb a Metodistàkbãl a
Pènkäsdiekbe; most pedig ápp kijän a Pènkäsdiekbål, bele a
Magba.
135 Mert, annak Magnak kell lennie. Nem gyåzheted le a
termászetet. Nincs, semmi màs nincs màr ami tärtánjen csak a
Mag, tehàt a Mag fogja látrehozni Änmagàt. Å ugyanaz tegnap,
ma, ás mindäräkká; ugyanaz a Tæzoszlop, ugyanazokat a
jeleket mutatva, ugyanazt az Eråt, ugyanazt az Istent,
ugyanazokat a csodàkat, ugyanazt a dolgot, igazolva az Igát ás
a Bibliàt, ápp pontosan. Å ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká.
Å vezet, ma este. Istenènk segâts nekènk hogy meglàssuk Ezt ás
higgyèk Ezt! Biztosan!
136 Làtjàtok, Sàràt, a gyèlekezetet, kázzel-szedett Hàgàrt. Az
nem mækädätt. Igaz? Nem. Az å kázzelszedett csoportja ma
sem fog mækädni. Doktorok, ás Filozãfiai ás Jogi Doktorok
nem mækädnek. Az ässzes hordozã kudarcot vall.

Luther kudarcot vallott, ahogy Hàgàr. Mit tett Hàgàr?
Hàgàr odaadta fiàt egy màsik asszony kebláre (âgy van?), hogy
az nevelje fel gyermekát. Hàgàr tette azt; odaadta fiàt, egyetlen
fiàt, egy màsik asszonynak (nem az anyjànak) kebeláre, hogy
felnevelje. Ez ugyanaz amit Luther tett mikor àtadta fiàt, a
megigazulàst, egy felekezetnek hogy azzal bolondozzon,
pontosan az, hogy felnevelje.
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137 Wesley ugyançgy vallott kudarcot ahogy Sàra, kátelkedve
abban hogy a termászetfeletti Szèletás a Szent Szellem
keresztságe, ahogy Sàra tette a tälgyfànàl. Amikor Wesley-nek
be lett mutatua a termászetfeletti, mikor a Pènkäsdi kor eljätt,
ás Wesley-nek be lett mutatua a nyelvekenszãlàs ás mind
Ezekbe, akkor åk nevettek, ás kigçnyoltàk Azt. Ás ti mind a
Krisztus gyèlekezete, ás ti, çgynevezettek, ás ti Baptistàk, ás
Presbiteriànusok, mindnyàjatok, felhçztàtok orrotokat Erre, ás
eltàvoztatok Ettål. Igaz. Mit csinàltàl Wesley? Eladtad
gyermekedet egy szervezetnek, ás az meghalt ás elpusztult. Ez
pontosan âgy van.
138 De, az Ige, az igaz Ige egyenesen tovàbb ment. Nem maradt
abban a szervezetben. Tovàbbhaladt a pènkäsdibe, ás valami
täbbet vitt magàval. Egy árettebb Fiç volt, mint a Mag, amely
a máhbe hullott; ás, egy idå utàn, Az elkezdådätt a gerincben,
aztàn lett tèdeje, ás lett feje ás làbai.

Ás, egy idå utàn, Az elárkezett oda hogy megszèlessen. Ez
âgy van. Tehàt ez az, ahogy a Gyèlekezet árett, ugyançgy.
139 Wesley kátelkedett pontosan çgy mint Sàra a fànàl. Azt
mondta^Amikor az Çr Angyala, egy fárfi, çgy ältäzve, mint
egy^Vagy, egy Angyal, Isten volt, Maga. Elohim, çgy
ältäzkädve mint egy fárfi, ott àllt az Å poros ruhàjàban, ás
mondta hogy Å adta az âgáretet; miutàn Sàra kilencven áves
volt, ás Àbrahàm szàz.

Ás Sàra nevetett a markàban, ás mondta, “Hogyan lehetne
ez, mikor Àbrahàmnak ás nekem nem volt, hàt, nekènk nem
volt çgy mint fiatalembereknek csalàdi kapcsolatunk, talàn
hçsz áve.” Å käzel volt a szàz ávhez. Mondta, “Án, hogy
ärämäm legyen az án urammal, án äreg, ás å is äreg? Ás az å
áletfolyama halott, ás az án máhem elszàradt. Keblem eltænt; a
tejmirigyek elhaltak. Hogyan lehetne ez nekem?”
140 Isten mondta, “Án megâgártem. Akàrhogy, å elárkezik!”
141 Igy tett Wesley. “Hogyan fogadhatjuk el åket, akik
nyelveken szãlnak, ás Isteni gyãgyulàs, meg ilyenek. Ez nem
nekènk van ezekben a napokban.”
142 Isten mondta, “Megâgártem hogy, ‘Az utolsã napokban
kiäntäm az Án Szellememet minden testre.’” Å megâgárte hogy
megteszi, ás Å tovàbbment ás megtette mágis. [Ères hely a
szalagon_Szerk.] Ás a Weslyànus gyèlekezet, az å ässzes
viràgpor hugaival, Baptistàkkal, Presbiteriànusokkal, ás a
Krisztus gyèlekezete, ás Nazaránusok, Zaràndok Szentság, ás
Egyesèlt Testvárek, ás a täbbi, meghaltak azzal. Ás a
Gyèlekezet tovàbbment.

Most mit tett a Pènkäsd? Szervez, ápp çgy mint a hèvely.
Ugyanazt tette. Egybe szervezte magàt, beèltette magàt mint
egy hèvely. Ez âgy van.
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143 Pènkäsd olyan volt, mint Mària. [Ères hely a
szalagon_Szerk.]^pènkäsdi ènnep, názzátek mit tett Mària.
Mit tett rosszul Mària? Egyszer egy pènkäsdi ènnepen szembe
talàlkozott egy csomã máltãsàggal, papokkal. Mikor a Fia, nem
talàlta Åt sehol. Ás visszament, hàrom napi utazàs.

Mària elhagyta Åt. Mint ma a modern gyèlekezet,
hàromszor ät-re vagy huszonätre eltàvozott a gyèlekezet, çgy
ätven ávvel ezelått, vagy hetvenättel.
144 Elhagytàk Åt a pènkäsdi ènnepen. Mària visszament
Jãzseffel, hàrom napra, keresve Åt. Å kereste Åt; nem tudta Åt
megtalàlni.

Megtalàlta Åt. Mit talàlt? A templomban talàlta meg Åt,
amint az Isten Igájárål tàrgyalt a papokkal. Ás ápp azok elått a
papok, máltãsàgok elått, Mària leeresztette a fèggänyt.
Pontosan azt tette amit nem kellett volna tennie.

Hâvjàtok åt, “Istennek; az Isten anyjànak”? Egy anyànak
täbb bälcsesságánek kellene lenni, mint a fiànak.

Ás azt mondta, “Apàd ás án känyekkel kerestènk Táged,
ájjel ás nappal.” Huh! “Apàd ás án,” àllâtva hogy a szèletás
nem volt termászetfeletti, hogy Jãzsef volt Jázus apja. Å
megtagadta a termászetfeletti szèletást.

Pènkäsd vette a nyelvekenszãlàst. Åk megtagadtàk az Ige
Szèletást. Pontosan ez amit tettek. Olyan sokat vesz Abbãl, de
nem veszi Annak täbbi rászát. Megtagadta az Ige Szèletását,
ápp çgy ahogy Mària. De, figyeljátek, Ez utàn nem lesz täbb
szervezet.
145 Figyeljátek Magàt az Igát, mág tizenkát áves, csupàn egy
kicsi dolog ott a hèvelyben, Å mondta, “Nem tudod hogy
nekem az Án Atyàm dolgàval kell tärådnäm?” Az Ige
helyreàllâtotta a gyèlekezetet, ápp ott.
146 “Miárt teszed mindezeket? Tudod, te nem teheted ezt.
Bezàrjuk ajtãinkat; nem engedènk be.”
147 “Mert nem tudod hogy az Án Atyàm dolgaival kell
tärådnäm?” Làtjàtok? Biztos, biztos, az igaz termászetfeletti!
148 Elbævälve, å egyszeræen azt àllâtotta hogy Å Jãzsef fia,
csupàn egy ember. Vagy, amit Pènkäsd tett, csak azt àllâtotta
Rãla, hogy Å “egy a hàrombãl.” Phæ! Tudom ez sárt, “egy a
hàrombãl.” De Å mind a hàrom volt, Egy-ben. De a
Pènkäsdiek, “Ãh, igen, Å az Atya Fia, a Szent Szellemá,
akkor^” Ãh, nekem!

De a valãdi, igaz Ige egyenesen kiszãl, ás mondja, “Åk nem
hàrom. Åk egy.” [Ères hely a szalagon _Szerk.] Àmen. Nem
ismeritek az Isten Igáját? Ne tegyátek hàrommà; hanem Egy.
149 Figyeljátek meg, nem lesz täbb hordozã, anyagyèlekezetek,
felekezetek, ezutàn a hordozã hèvely utàn.
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150 Mert, a hèvely utàn nincs täbb, semmi nem maradt aztàn,
csak a Gabonamag. Igaz az? A Gabonamagnak kell lennie.
Ugyanolyannak kell lennie, mint ami a fäldbe ment, Jázus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká, egy Szellem a
Menyasszonyra jän, hogy ugyanazt tegye amit Å tett. Làtjàtok?
Ez a Gabonamag çjbãli látrehozàsa.
151 Az Ige, mág fiatalon, Magàárt beszált, “Ás nem tudod, hogy
nekem az Án Atyàm dolgàval kell tärådnäm?” Huh!
152 Ott van most az Èzenet titka, egász pontosan, “az Atya
dolgàt.” Mi az Atya dolga?

Eltudnàtok gondolni hogy mi volt az Atya dolga, Åbenne?
Hogy betältse amit Ásaiàs mondott, “Egy szæz fog foganni.”
Betälteni amit Ásaiàs mondott çjra, “A bána ugràlni fog mint
egy szarvas,” ás mind ezek beteljesed-nek. Mint Mãzes mondta,
“Az Çr a ti Istenetek egy Prãfátàt fog tàmasztani käzättetek,
hozzàm hasonlãt.” Ez volt az Atya dolga hogy betältse azt az
Igát.

Nos, ha az äräklådätt a szàrakon, a termászetes
asszonyokon àt; akkor mi a helyzet ezekkel a szellemi
szàrakkal, gyèlekezeti asszonyokkal? Gyèlekezetek
asszonyokat jelentenek, asszonyok “gyèlekezeteket,”
jelentenek helyesebben. Igaz az?

Akkor mi ez most? “Nekènk az Atya dolgàval kell
tärådnènk,” a Bçza visszakiàlt, a Gabonamag. Igen, uram. Mit
kell tennie? Igazolni a Malakiàs 4-et, igazolni a Lukàcs 17:30-at,
igazolni a Zsidã 13:8-at, igazolni a Szent Jànos 14:12-åt, igazolni
az Å ässzes Igáját. Igazolni a Zsidãk, akarom mondani^
Jelenásek 10. rászát, a Hát Pecsát kinyitàsàt, ás Isten titkait;
egász a kâgyã magjàig, ás minden szemmellàthatãvà lesz táve;
hàzassàg ás elvàlàs ás mind ezek a titkok melyek el voltak
relytve az oszlopok alatt mindezen ávek alatt a teolãgusok elål
ás âgy tovàbb, de ez most az ãra. Ez az Atya dolga.

Gondoljàtok hogy elfogadnàk Ezt? Åk megtiszteltetást
akarnak, ás mondjàk, “A mi felekezetènk nem Ezt tanâtja
nekènk.” De a Biblia igen. Ez âgy van.
153 Isten igazolja Ezt hogy igaz. Biztos, Ez betälti ezt a kort,
mikor a Hát Pecsát. Vagy, csupàn bizonyâtja hogy a felekezetek
csak hordozãk voltak, ez az Atyànak egy màsik dolga, hogy
bizonyâtsa. Ás az Atya dolga most hogy megmutassa nektek
hogy a felekezetek nem az Ävá. Azok ember-kászâtette
rendszerek melyek megtagadjàk az Igát. Igaz. Figyeljátek meg.

Azt mondod, “Hàt, Mària, a szæz-^nagy szæz!”
154 A keresztnál, Å soha nem “anyànak” hâvta. Hanem
“asszonynak,” hordozãnak, nem anyànak. Làtjàtok? Igaz, å az
Ige hordozãja volt, de nem å volt az Ige. Az Çr volt az Ige. Ãh,
igen.
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155 Figyeljátek meg szintán, az asszony nem volt azonosâtva a
feltàmadàsban Åvele. Å meghalt ás çjra feltàmadt, mert Å volt
az Ige. Az asszony csak egy hordozã volt. Meghalt ás mág a
sârban van. Ez âgy van. Tehàt, å csupàn egy hordozã volt, ás
nem az Å anyja, nem Isten. Å csak egy hordozã volt, mint a
gyèlekezetek. Ez âgy van. Mutatja å csak egy hordozã volt, nem
az Ige.

156 Ezt mondva zàrjuk le. Ãh, Pènkäsdi sãlymok, kärbe
ugràndozva mint keselyæk, osztoznak a vilàggal ápp çgy mint a
täbbiek, “a kegyesság làtszatàt keltve elággá, hogy mág a
Kivàlasztottakat is becsapnàk, ha lehetne, de megtagadva
annak Ereját,” ahogy a prãfáta mondja itt. Täkáletes páldàja
annak amit Isten Igáje mondott hogy lesz az utolsã napokban,
egy Laodiceai gyèlekezeti kor, “meztelen, vak, nyomorçsàgos,
szegány, nyomorult ás nem tudja; àllâtva hogy å nagy ás
gazdag, ‘semmire nincs szèkságe.’” Ás nem tudja hogy
àtvàltozott sãlyombãl, egy prãfátàhoz hasonlã testvárbål,
amely Isten Igáját egyenesen megtartja; å egy keselyævá lett, ás
nápát halott egyhàzi nyulakkal tàplàlja. Pontosan âgy. Ábredj
fel! Ã, hogyan vàrod hogy azonosâtva legyál, vagy äräkäs a
sasokkal, mikor ilyen dolgok vannak ebben a nagy ãràban
mikor az Elragadtatàs käzel van.

157 Ãh, Keresztány, ãh, hâvå, ha te egy rászbeni hâvå voltàl,
làtogasd tovàbb az ässzejäveteleket mág egy kis ideig (jã?), van
nekènk itt valami amirål hiszem hogy az Çr akarja hogy
tujàtok.

Káså van; nem mehetek tovàbb. Zàrnom kell, ás talàn
holnap este befejezem. De, názzátek, hajtsuk meg a fejènket
csak egy percre.

158 Nem akarom hogy arra figyeljetek milyen nyelvtant
hasznàlok, de azt akarom hogy figyeljátek egy percre hogy mit
mondtam. Elág vilàgos volt hogy árthettátek, biztos vagyok, ha
kâvàntàtok. Ha itt vagy maeste, ás e tapasztalat nálkèl vagy^

Nem azt mondom^Te mondod, “Tàncoltam a
Szellemben, kärbe ugràltam.” Igen, a sãlymok ugyanazt teszik,
ápp mint a varjçk ás keselyæk. Án nem azt kárdem.

Mibål eszel? Hol kapod napi tàplàlákodat? Hol tàplàlkozol,
az Isten Igájábål vagy valami äreg dägbål, amelyet ott rágen
hasznàltak, ávekkel ás ávekkel ezelått? Mág ma is az-e a te
tapasztalatod valamivel, amit sok ávvel ezelått szedtál fel; vagy
az friss ás çj maeste, çj Manna amely ápp most hullott a
Mennybål, ás lelkedet Abbãl tàplàlod, holnap pedig valami jãt
jobbat keresel? Ha nem âgy vagy, akkor most lehajtott fejjel ás
bezàrt szemmel, ás szâvetekkel meghajolva, kárdezd meg
magad ezt az åszinte kárdást. Ás nem nekem, hanem Istennek,
felemelnád kezed bizonysàgul, ezt mondva, “Istenem,
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szabàlyozd meg lelkem ás szellemem àllapotàt, hogy csak az
Isten Igájábål tàplàlkozhassak.” Felemelnátek egyszeræen
kezeteket, ás mondjàtok^Isten àldjon meg. Isten àldjon meg.
159 Egyszeræen nem tudom pontosan, hogy hànyan vannak itt,
maeste. Nagyon gyengán tudom felbecsèlni a tämeget, de azt
mondanàm hogy legalàbb a harmada, vagy täbb, felemelte a
kezát, mert åk megszabàlyzott lelkek akarnak. Emlákezzènk
most imàban amint meghajtjuk fejènket.
160 Kedves Istenènk, án csak azárt vagyok felelås hogy
mondjam az Igát. Ás a kis egyszeræ hasonlatok, kis jelkápek
àltal az emberek làtjàk, hogy az egyik nem fog äräkälni a
màsikkal. Ás tudjuk hogy az utolsã napokban lesznek emberek
akik fel lesznek ragadtatva a Mennyekbe, ás náhànyan azok
käzèl itt lesznek mikor Jázus eljän. Ás vàrjuk Åt, hogy eljäjjän
maeste is.
161 Ás án gondolok a harminc, kärèlbelèl harminc vagy
harminchàrom ávvel ezelåttre, itt tárdeltem talàn az estánek
ebben az idejáben, kilenc ãra harminc vagy tâz ãra felá,
imàdkozva apàmárt aki elvesztett volt. Maeste, Uram, án sok
apàárt ás sok anyàárt, testvárekárt ás testvárnåkárt
imàdkozom. Irgalmaznàl nekik, Kedves Istenem? Apàm
szàmàra màr tçl káså van valamit is tenni; å àtlápte ennek az
áletnek a hatàrait. Ás hamarosan Uram, mi mindnyàjan àt
fogunk lápni azon az çton. Nekem is, azon az çton kell
mennem. Minden fárfinek ás asszonynak, fiçnak vagy lànynak,
innen, azon az çton kell mennie. Ás mi felelåsek leszènk azárt
amit teszènk az Isten Igájável.
162 Milyen kicsinek tænt az az ember, Dàvid názete szerint,
amikor lekäpte åt! Milyen kicsinek fogjàk gondolni azok az
emberek, akik lekåpták Jázust az Igát, amikor Å çjra visszatár,
ás azok akik àtszegezták Åt. Milyen kicsinek fogjàk árezni
magukat azok az emberek akik el tudnànak innen menni ás
làtni mág egy^mág csak nem is valami nagy Gäräg
szavakban, ás âgy tovàbb, hanem a vilàgos termászetben, amely
Istent a teremtåt tanitja nekènk; làthatjàk az Ige hordozãit, ás
Magàt az Igát, ás tudjàk az ãràt amelyben álènk, ás az aratàsi
idå itt van.
163 Kedves Istenènk, ne fordâtsunk hàtat Ennek, a vilàg valami
butasàgàárt, hanem fogadjuk Åt be maeste teljes szâvènkkel.
Uram, teremts bennem egy jã szellemet, az Álet Szellemát,
hogy higgyem a teljes Igádet, ás elfogadjam Jázust az Igát, Aki
ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká, ás higgyem ma azt a rászt,
amely erre a korra lett kiszabva. Add meg, Urunk. Kárem ezt
Jázus Neváben.
164 Ás most kárni fogom mindnyàjatokat, amint itt vagytok, ás
ezen gondolkoztok, valãban åszintán. Nincs gyèlekezetènk
ahovà csatlakoznàtok. Van ott egy medencánk a
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megkeresztelásre, “Akik hittek megkeresztelkedtek,” ha mág
nem lettál Keresztány keresztsággel megkeresztelve. Ez nem
fräcskälást, äntást jelent; hanem bemerâtást jelent. Nem az
Atya, Fiç, Szent Szellem câmáben, hanem “Jázus Krisztus”
Neváben, ahogy az egász gyèlekezet meg lett keresztelve, amâg
a Katolikus egyhàz 303-ban hàrom istent betett ás hàrom
keresztelási formàt, a hàromsàg câmeiben. Ha neked mág nem
volt, akkor holnap dálelått tâz ãrakor käntäsäk ás dolgok
vàrnak ott lent benneteket.

165 Jäjjetek ás csatlakozzatok Jázus Krisztushoz, nem hozzànk.
Nekènk nincs mág egy gyèlekezetènk sem hogy rãlatok gondot
viseljen. Menjetek abba a gyèlekezetbe ahovà akartok,
ahonnan jättetek, de kárem, higgyátek ezt az Igát. Hiszitek?
Mondjàtok, “Àmen.” [Gyèlekezet, “Àmen.”_Szerk.] Isten
àldjon meg benneteket. Hadd Tegyátek azt^

166 Ha bàrmiben segâteni tudunk, itt vagyunk hogy megtegyèk.

167 Most, tudom hogy vannak itt betegek. Az idånk elmçlt
maeste, egy imasorhoz. Talàn mágis elárjèk. Akarom hogy
mindnyàjan tegyetek meg valamit nekem. Ott èltäk valaki
mellett; tegyátek rà kezeteket arra a szemályre.

Ás semmi kátság egy sasra teszitek a kezeteket, talàn olyan
sas amely valahol valami keselyæátelt evett; attãl beteg lett.
Màr nem akarjàk azt. Ki akarnak abbãl jänni. Rosszul vannak,
fàradtak tåle. Itt èltek maeste ás làttàk hogy a sasok valãjàban
mit ehetnek, az Igát, van käzättèk egy álå Krisztus,
megmutatva Magàt álve, ugyanaz tegnap, ma, ás mindäräkká.
Åk nem a hèvelyekkel akarnak äräkälni; azoknak meg kell
ágni. Minden szalma ás dolgok ágetásre kerèlnek. Jän a
kombàjn hogy kicsápelje a Bçzàt. Ti Bçza akartok lenni.

168 Vannak akik betegek, náhànyan fizikailag betegek.
Akarom hogy imàdkozzatok, sasok. Imàdkozzatok sas
testváreitekárt, testvárnåitekárt ott, ahogy án imàdkozom
ártetek itt. Jäjjän az Isten Szelleme ràtok.

169 Emlákezzetek, án a sas Tàplàlákàt adom nektek, az Isten
âgáretát. Å a prãfátàit “sasoknak” nevezi. Änmagàt egy Sasnak
nevezi, Å Jehova Sas. Ás mialatt kezeiteket egymàsra tettátek,
imàdkozzatok ártèk.

170 Mennyei Atyànk, a Te Igád mondta, az utolsã megbâzàs,
amit Te a Gyèlekezetednek adtàl, ez volt, “Menjetek el az egász
vilàgra, ás prádikàljàtok az Evangáliumot,” az àltalànos
rendelkezásek, “aki hisz ás megkeresztelkedik èdväzèl; aki
nem hisz elkàrhozik. Ezek a jelek fogjàk kävetni azokat akik
hisznek; az Án Nevemben ärdägäket fognak kiæzni; çj
nyelveken fognak beszálni; ha halàlosat innànak, az nem àrt
nekik; ha kâgyãkat vesznek fel, azok nem bàntjàk åket; ás ha
betegekre teszik kezeiket, azok meggyãgyulnak.”
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Ã Jehova Sas, tàplàld a Te kicsinyeidet maeste azzal az
Igável, Urunk. Åk szèkságben vannak. Ez az átel, amire
szèkságèk van. Ez az amire szèkságèk van, hogy tudjàk mi az
az Átel, hogy mi az IGY SZÃL AZ ÇR.

171 Te megâgárted, hogy ha kezeiket egymàsra teszik, akkor
meggyãgyulnak. Ã Urunk, Istenènk, vegyál el most tålènk
minden kátelyt ás keselyæ elkápzelást. Ás mi ènnepályesen a
Sas Tàplàlákbãl tàplàlkozunk, az Isten Igájábål.

172 Minden tisztàtalan szellem amely ezekben az emberekben
van, minden kátelkedás szelleme, minden fálelem szelleme,
minden felekezeti tapadàs, minden szokàs, minden betegság,
minden kãr, ami az emberek käzätt van, tàvozzon. A Jázus
Krisztus Neváben, jäjjän ki ebbål az embercsoportbãl. Ás
legyenek åk szabadok ettål az ãràtãl, hogy ehessák a Sas
Tàplàlákot amit hisszèk hogy elkèldesz nekènk Urunk, a
háten, feltärve azokat a Pecsáteket ás megmutatva nekènk
azokat a titkokat melyek el voltak relytve a vilàg
megalapâtàsàtãl, ahogy Te megâgárted. Åk a tieid, Atyànk. A
Jázus Krisztus Neváben. Àmen.

173 Mind akik hiszik ás elfogadjàk, àlljatok fel, mondjàtok,
“Hiszem. Elfogadom. Amit Isten nekem âgárt, elfogadom.” [A
gyèlekezet felàll az elfogadàs hangjàval _Szerk.]

Az Çr àldjon meg benneteket. Ez csodàlatos. Minden
szemály àll! Ez jã.

Egy áneket, Szeretem Åt. Ánekeljèk ezt az áneket Neki
akkor, “Szeretem Åt, szeretem Åt, mert Å elåbb szeretett
engem.” Mindnyàjan egyètt most.

Szeretem Åt, (ha teszitek azt, emeljèk fel
kezeinket) Szeretem Åt

Mert Å elåbb szeretett engem
Ás megvàsàrolta az èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

174 Ãh, hàt nem csodàlatoså? [Gyèlekezet mondja, Àmen.”_
Szerk.] Ràzzunk kezet egymàssal. Testvár, sas, csak fordulj
kärbe, testvárnå, ràzzàl kezet, ahogy ánekeljèk ezt.

Szeretem Åt,^

Sas testvár! Sas testvár! Sas testvár, szolgàl az Igável!
Charlie, hogy vagy? Isten àldjon meg, testvár. Ärèläk, hogy
làtlak! Isten àldjon meg, testvár. Isten àldjon meg, testvár, sas.
Isten àldjon meg.

A Golgota fàjàn.

Emeljèk fel Hozzà kezeinket çjra.
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Szeretem Åt, szeretem Åt
Mert Å elåbb szeretett^(ás Å táged egy sassà

tett)
Ás megvàsàrolta az èdvässágemet
A Golgota fàjàn.

175 Honnan fogod tudni, honnan fogja a vilàg tudni hogy
szereted Jázust? Amikor szeretjèk egymàst. Ez az ahogy a
vilàg^Làtjàtok, Isten làtja a hiteteket; a vilàg làtja
cselekedeteiteket. Szeressátek most egymàst. Legyetek
kedvesek egymàssal. Beszáljetek egymàssal. Legyetek
tèrelmesek egymàssal.

Ás bàrmely tovàbbi oktatàst amit adhatunk, keresztelás, a
Szent Szellem keresáse^Nincsenek itt termeink hogy ott ezt
megtegyèk, megártitek. Az oltàrhoz hâvàs, ha Isten meggyåzätt
táged hogy Ez igaz, hogy Jázus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, ás
mindäräkká, ás csatlakozni akarsz Hozzà, akkor menj ás
keresztelkedj meg az Å Neváben holnap. Lesznek ott emberek
akik çtbaigazâtanak. Mindent amiben segâteni tudunk,
megteszènk.

Szeretem Åt, szeretem Åt

Ti a telefonokon most, Tucson, odaàt Kaliforniàban, egász
fent Keleten, emeljátek fel kezeiteket, egász kint a^?^
Dicsárjátek Åt!

Megvàsàrolta az èdvässágemet

Ki fog elbocsàtani? [Branham Testvár beszál valakihez az
emelványen_Szerk.] Most, holnap estig, adom nektek Neville
Testvárt, a Pàsztorunkat. `

A Mag Nem A Hèvellyel Äräkäl, Vol. 4  No. 6
(The Seed Is Not Heir With The Shuck, Vol. 6  No. 4R)
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