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Întrebári îi Ráspunsuri
` Eu nu ãtiu unde. Ei_ei probabil poate nu l-au scris acolo.
Ei au zis, “Isaia 4:24.” Acum, Isaia 4 are numai ãase versete
ân el, astfel eu sunt^ãi eu nu ãtiu dacá tu ai vrut sá spui Isaia
5:24. El zice, “Care este ânäelesul Scripturii, ãi cànd se va
âmplini aceasta, Isaia 4:24?” Ãi Isaia 4 are ãase versete. Dacá tu
poäi^ Oricine l-a scris, dacá tu poäi gàndi acum, poate, ãi sá-l
scri din nou, eu pot sá ajung la el, vedeäi. Eu nu ãtiu doar unde
te-ai referit, “Isaia 4:24, care este ânäelesul Scripturii ãi cànd se
va âmplini?”
2 Acum, eu nu vá äin prea mult. Eu am o^bine, muläumesc,
frate. Ãi eu am_eu am sá merg ân niãte locuri, ãi aceasta^Voi
ãtiäi, eu má gàndeam, eu aveam o scripturá aici^scuzaäi-má,
o scrisoare de la Dl. Baxter. Ãi ânainte ca noi sá âncepem ân
servicii ân aceastá dimineaäá, la aceasta, mi-ar_mi-ar place ca
voi sá_sá vá rugaäi cu mine doar un moment.
3 Eu_eu am venit din servicii cu cele mai bune intenäii sá
merg ân_la serviciul meu ân stráinátate, doar ân urmátoarele
càteva zile. Acum eu primesc o scrisoare de la Fratele Baxter,
Fratele Cox mi-a citit-o la telefon seara trecutá ãi mi-a dat-o ân
dimineaäa aceasta, cáci ei âncearcá sá o stabileascá din nou
acum, iaráãi. Ãi eu nu_eu nu ãtiu dacá Satan este acela care
âncearcá sá má äiná ânapoi sau este Dumnezeu doar aãteptànd
ca timpul sá fie potrivit. Eu_eu nu ãtiu. Ei vor sá o stabileascá
ânapoi o bucáäicá, ãi ei doar continuá s-o stabileascá ânapoi din
octombrie. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, aceasta
este aproape patru luni de cànd ei o pun ânapoi.
4 Ãi acum a venit viziunea, aici este scrisá aici ân Biblia mea
ântocmai exact ce se va ântàmpla; dar cànd, eu nu ãtiu. Acum,
am spus oamenilor doar (cu credinäá buná) ce ei mi-au spus, ca
sá fie gata pe la timpul acesta.
5 Acum oamenii cred cá, eu ãtiu, cá eu nu sunt chiar cinstit
cu aceasta, “Oh, ce^cànd urmeazá el sá^Cànd urmeazá sá
meargá el?”
6 Dar cànd eu primesc aceste scrisori ãi ei âmi spun, “Pái, tu
nu o poäi face âncá, existá aceasta care trebuie fácutá, ãi
aceasta trebuie sá fie fácutá.” Atunci eu nu^eu_eu má simt
ráu, sá ântàmpin pe oameni. Eu nu ãtiu ce sá fac. Dar un lucru,
eu âl voi face, ãi voi toäi cu mine; eu o voi âncredinäa lui
Dumnezeu, ãi zic, “Acum, Doamne, cànd Tu eãti gata, eu sunt.”
Vedeäi? Ãi dacá eu doar^
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7 Uneori biserica este cea care nu-i cum se cere, acum
aceasta este viza sau una alta. Voi ãtiäi, existá doar lucruri ca
acelea. Ar putea fi Satan care âncearcá sá o facá. Astfel ân timp
ce ne rugám ân aceastá dimineaäá^Ãi de fiecare datá cànd vá
rugaäi peste sáptámàná, voi_voi sá vá rugaäi pentru mine ãi
cereäi lui Dumnezeu sá^Dacá acesta-i Satan, sá-l dea la o
parte din cale. Vedeäi? Ãi dacá aceasta este_ãi dacá aceasta
este voia Lui, sá má äiná aici. Vedeäi? El ãtie ântocmai exact ce
sá facá. Acolo poate fi una alta pe care El le miãcá ân jur,
punànd tabloul corect. Eu nu vreau sá o iau ânaintea Lui. Oh!
Cànd tu faci asta, este teribil. Vedeäi? Astfel eu_eu doar simt
cá aceea este^ cáci_cáci poate fi^eu nu ãtiu de care sá
spun, deoarece eu nu ãtiu.
8 Tot aãa ca scumpul nostru frate, George Wright. Muläi
dintre voi cunoaãteäi starea lui, nu-i aãa? Ãi voi ãtiäi cá doctorii
au renunäat la el, cá el era presupus sá moará cu o sáptámàná
ân urmá, sau mai mult, vedeäi, Fratele George Wright. Am mers
jos sá-l vád, ãi ân timp ce eram jos acolo m-am rugat ãi m-am
rugat càt am ãtiut de sincer sá má rog pentru el. Ãi apoi venind
acasá ãi má ântrebam ce se va ântàmpla. Ãi dupá càteva zile, ei
bine, eu_eu am avut o viziune ultima luni dimineaäa, ãi
aãteaptá^
9 Acum, existá o_existá o femeie pentru care m-am rugat cu
cancer, ãi eu am vázut-o stànd ân picioare ãi ea_ea avea^Ei
au deschis-o, ea era doar pliná cu cancer, ei doar au cusut-o
ânapoi. Vedeäi? Dar ea are sá tráiascá. Eu ãtiu asta.
10 Dar, acum, Fratele George Wright, eu nu am primit
viziunea clar. Eu veneam^Aceeaãi viziune, eu ieãeam afará ãi
am vázut locul lui_lui, casa lui. Ãi pe partea stàngá a casei
unde stau pomii aceia acolo, o_o salcie, chiar ânainte deasupra
acolo am vázut niãte bulgári de pámànt, aproape aãa de mari
ca pumnul meu, rostogolindu-se ân jos. Ãi am auzit Ângerul
acela care státea aláturi de mine, a spus ceva despre un
mormànt ãi Fratele George.
11 Acum, fie cá era aceasta, cá acela era mormàntul Fratelui
George pe care ei âl sápau, sau aceasta mi se pare^Acum,
amintiäi-vá acum, eu nu aã declara aceasta^ãi din moment ce
eu cred cá avem un sistem P.A. [sistem de Adresare Publicá_
Trans.] miãcàndu-se pe aici, sau un sistem de ânregistrare, mai
degrabá. Dar acum eu vreau sá o fac clar, aãa cum le-am fácuto lor, eu cred cá aceea era aceasta^
12 Acolo era un grup de oameni acolo jos care ràdeau de el
pentru cá el credea cá Dumnezeu âl va vindeca dupá ce
doctorul a zis cá el^se face bine. Pái, el nu poate, vedeäi,
cheagurile de sànge i-au intrat ân plámàni, ãi scuipa sànge, ãi
toate celelalte. El a zis, “Doar primul bob mic care merge la
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inima lui sau la cap, âl va paraliza sau âl va omorà.” Vedeäi? Ãi
el este ân vàrstá de ãaptezeci ãi doi de ani, depáãit de timpul
acordat.
13 Dar eu cred cá era aceasta, cá el va sápa groapa unora
dintre cei care ràdeau de el, sápa mormàntul. Ãi acum, eu nu
ãtiam cá el era un sápátor de morminte, dar el este. Eu^Ãi
voi vedeäi? Ãi m-am gàndit cá el sápa mormintele lor, asta-i
ceea ce face el. Ãi se pare cá acolo era ceva referitor la un
mormànt ãi sáparea unui mormànt, sau_sau ceva ca aceasta, ãi
Fratele George Wright.
14 Eu am ântrebat pe Domnul acum, cam de vreo patru nopäi,
sá mi-o repete din nou dacá vrea El. A venit acolo cam la ora
ãapte sau opt ântr-o dimineaäá. Astfel eu nádájduiesc cá El o va
face clar. Dar eu cred cu toatá inima mea^Acum, aceasta
este doar cá eu am avut dreptate cànd zic cá el va sápa
mormàntul pentru unii, pentru aceia care ràdeau de el, dacá eu
am primit-o clar. Dar eu nu sunt prea sigur de aceasta. Era
ceva despre sáparea unui mormànt, ãi Fratele George Wright.
Eu cred cá el urma sá sape mormàntul cuiva care a ràs de el.
15 Acum, Dumnezeu este dragoste, ãi, oh, noi doar âl iubim cu
toate inimile noastre.
16 Acum, ân aceastá dimineaäá noi nu vrem sá luám prea mult
din timpul nostru aici asupra acestor ântrebári. Eu le ráspund
din càte cunosc eu mai bine. Acum, prietenilor, eu pot face aãa
de multe greãeli asupra acestor lucruri. Eu sunt doar_eu sunt
doar un om ca toäi ceilaläi dintre noi. Ãi Fratele Neville, sau
oricare din aceãti aläi predicatori, sau aãa mai departe, pot sá
le ráspundá tot la fel cum aã putea eu. Dar, eu fac aceasta
pentru un scop, sá aflu cumva ce este pe inima oamenilor.
17 Apoi dacá eu vád patru sau cinci trágànd spre un lucru,
atunci eu cred, “Ah_oh, aici suntem. Vedeäi, eu ãtiu unde
sunteäi voi acum, unele ântrebári mici ân bisericá.” Ãi acum sá
uitám doar de_micile ântrebári. Ãi lucrul principal deasupra
oricárui lucru este sá äinem biserica ân armonie ãi ân dragostea
de Dumnezeu, ãi sá mergem ânainte, dacá noi toäi putem crede
cá Sàngele lui Isus Cristos ne curáäeãte de tot pácatul ãi
nelegiuirea. Dacá femeia care ãade aláturi de tine, sau bárbatul
care ãade aláturi de tine, dacá el nu crede cá Isus va_va veni
de fapt vizibil din nou, haideäi doar sá credem Aceasta ãi sá
mergem drept ânainte, oricum. Noi nu suntem de acord cu ei
asupra Scripturii. Dar sá facem ca biserica sá se miãte ânainte
pentru armonie, deoarece acolo ânáuntru noi urmeazá sá
prindem ceva mai muläi oameni. Dar cànd biserica este ieãitá
din armonie, atunci voi_voi vátámaäi biserica, atunci voi
vátámaäi cauza. Voi^este doar^voi doar nu o puteäi face.
Dar cànd noi putem fi de acord asupra unui lucru, cá Sàngele
lui Isus Cristos ne curáäá de tot pácatul (asta-i adevárat) ãi
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pácatul s-a dus, atunci noi_noi suntem destul de aproape de
casá, cam atunci, Frate Neville. Cànd Sàngele^cànd noi
suntem binecuvàntaäi.
18 Eu am un frate, noi suntem rudenie de sànge. Dar, vai, cum
suntem ân dezacord; ah, ân mod mizerabil. Dar, tot la fel, noi
suntem fraäi.
19 Acum, eu má gàndeam despre sáptámàna aceasta,
sáptámàna care vine, dacá nu má duc ân stráinátate, poate^
Fratele Cobbles a venit aici, ãi el a vrut sá ânceapá o campanie
ân Louisville, ãi a vrut sá obäiná Armory-ul ân care am avut noi
micul serviciu de vindecári de acolo ân serile trecute. Ãi
Domnul a lucrat càteva lucruri minunate. Ãi astfel^Dar
atunci eu am aflat cá fraäii aceia de la Del Rio, Texas, fraäii
Jessup, au un serviciu ân Louisville ãi ei au cel mai bun
vorbitor al lor acolo pentru sáptámànile acestea care vin. Ãi a
zis cá el nu ãtia chiar cànd va pleca el. Charles, cred eu cá este,
care urmeazá sá fie acolo ân aceastá sáptámàná viitoare, ãi eu
desigur nu voi âncepe o trezire nicáieri ãi o campanie de felul
acela sá se petreacá.
20 Ãi ei de asemenea au o campanie de vindecare. Ãi astfel
campania de vindecare este dupá-amiaza, ân aceastá dupáamiazá. Ãi astfel eu nu aã vrea sá âncep o adunare ãi_ãi ei sá
aibe o adunare acolo, deoarece eu ãtiu ce este sá fii pe undeva
ãi aceasta doar^Oh, voi ãtiäi, ân timp ce eu äin o adunare ãi
cineva sare sus ãi âncepe o micá adunare ca aceea. Aceea doar
nu aratá bine, aceasta nu-i dá locul potrivit, voi ãtiäi. Astfel noi
doar vom aãtepta pàná puäin mai tàrziu, poate Domnul ne va
ajuta. El ne va ajuta, oricum, ãi astfel noi doar credem ãi o
äinem ânainte ãi sá fim credincioãi lui Dumnezeu.
Acum sá ne rugám:
21 Tatá, ân Ceruri, lasá ca binecuvàntárile Tale sá stráluceascá
peste noi acum aãa cum eu merg ânainte sá ráspund la aceste
ântrebári. O Dumnezeule, doar^Existá unele din ele aici la
care nici mácar nu m-am uitat âncá, ãi numai douá sau trei care
eu_eu le-am citit cu un timp ân urmá. Má rog, Tatá, ca Tu sá
má ajuäi ãi sá-mi dai ânäelepciune ãi ânäelegere, ca eu sá vorbesc
numai ceea ce este drept. Acordá aceasta, Tatá. Ãi fie ca eu sá
am Ânäelepciunea Ta ãi fie ca Duhul Sfànt sá viná jos chiar
acum ãi sá acorde ânäelepciunea de care este nevoie.
Binecuvànteazá-ne âmpreuná astázi, Doamne, ca acest grup
mic din tabernacol aici.
22 Binecuvànteazá pe scumpul nostru frate preaiubit, Fratele
Neville, aici, Tatá, El lucreazá âmpreuná, pástorul aici ân
càmpul pastorului, care_care âncearcá sá conducá oile la
páãuni verzi ãi trifoiuri adànci, sau afará ân apá apoi din nou la
umbra pomului, ãi ângrijind de bolnavi ãi cei nevoiaãi ãi pe
micuäii ologi ãi acei care sunt istoviäi ãi âncearcá sá-i
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doctoreascá ãi sá-i aducá, astfel ca ei sá fie oi adevárate. O
Tatá, má rog, ca Tu sá-l binecuvàntezi. Dá-i ânäelepciune ãi
cunoãtinäá ãi ânäelegere.
23 Ãi ajutá-ne pe toäi âmpreuná acum, Tatá, ãi noi âäi vom da
Äie lauda. Ân Numele lui Isus. Amin.
24 Acum, ân unele din acestea aici, eu le voi lua chiar dupá
ceva^diferite páräi din Scripturá unde ele_unde aparäin ele.
Ãi acum noi doar âncepem asupra unora, ãi le ráspundem drept
ânainte pàná cànd noi putem lua_lua aãa de multe càt este
posibil sá luám. Ãi eu cred cá noi putem sá le luám pe toate, ãi
eu cumva voi urmári aici ca sá ieãim devreme.
25 Primul lucru este doar o ântrebare, doar o ântrebare
dreaptá:
8. Eu am fost botezat la vàrsta de treisprezece ani. Trebuie sá
fiu din nou?
26 Acum, aceea este o_aceea este o ântrebare micá frumoasá
sá ântrebe. Bine, acum, prietene, eu ântotdeauna las aceasta la
persoaná.
27 Amintiäi-vá, eu nu ãtiu^Existá una care eu ãtiu cine a
scris-o, aceea este chiar aceasta de aici, ãi omul mi-a dat-o el
ânsuãi. Ãi cineva m-a ântrebat o ântrebare ân spate acolo la care
eu trebuie sá ráspund, ãi ei nu au pus-o pe hàrtie, ãi eu am zis,
“Dacá eu am suficient timp dupá acestea de aici eu o voi
ráspunde.”
28 Dar acum aceasta de aici, “Trebuie eu^Am fost eu^”
Am fost botezat la treisprezece ani. Trebuie sá fiu botezat
din nou?
29 Dacá tu ai fost un Creãtin tot timpul, de cànd tu ai fost ân
vàrstá de treisprezece ani, un credincios ân Cristos, eu_eu aã
rámàne aãa cum eãti. Eu nu aã face acum, dacá Dumnezeu te-a
binecuvàntat ãi äi-a dat Duhul Sfànt de atunci.
30 Ãi botezul este numai o_o_o formá, este numai sá_sá
arate lumii (sau adunárii cu care tu eãti_tu eãti la timpul
acela) cá tu, ânaintea martorilor, dovedeãti cá tu ai crezut cá
Dumnezeu a trimis pe Fiul Sáu ãi El a murit ãi a ânviat din nou
ân a treia zi, ãi tu ai fost ângropat ân El ãi ai ânviat sá umbli ân
noutatea vieäii. Ãi aceiaãi oameni care te-au privit cànd te-ai
botezat te vor ântàlnii la Judecatá. Vedeäi?
31 Ãi apoi âmpreuná, dacá cineva (un stráin) zice, “Ai fost?”
32 “Da, eu am fost botezat cu al meu^ân moartea ãi
ângroparea Domnului meu.”
33 Vedeäi, eu gàndesc cá botezul^Oh, eu zic cá este esenäial,
eu nu vreau sá spun cá nu este esenäial. Dar el este esenäial
deoarece el este^fiecare Poruncá a lui Dumnezeu este
esenäialá. Voi nu credeäi aãa? Este esenäial cá noi trebuie sá fim
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botezaäi. Isus a dat aceastá afirmaäie ân Sf. Matei, sau Sf.
Marcu 16, El a zis, “Mergeäi ân toatá lumea ãi predicaäi
Evanghelia, cel care crede ãi este botezat va fi màntuit.” Ãi
cànd El vorbea cu Nicodim, El a zis, “Dacá un om nu este
náscut din apá ãi Duh el cu nici un chip nu va intra ân
Âmpáráäie.” El trebuie sá fie botezat. Eu cred ân scufundare, ân
botez, ân Numele Domnului Isus Cristos, ãi sá fii ânviat din nou
ân noutatea vieäii, sá umbli dupá Poruncile lui Dumnezeu.
34 Dar, voi ziceäi, “Frate Bill, ai botezat tu vreodatá pe cineva
din nou, care a fost botezat cànd ei au fost un copilaã ãi apoi sá
fie rebotezat?” De multe ori.
35 Astfel acolo_existá o Scripturá acolo ân Apocalipsa,
capitolul 2, care vorbeãte bisericii, El a zis, “Pocáiäi-vá ãi faceäi
faptele voastre de la ânceput din nou.” Ãi muläi dintre ei
interpreteazá acea Scripturá sá spuná aceasta, cá aceea
ânseamná cá tu trebuie sá mergi chiar ânapoi ãi sá faci acelaãi
lucru din nou. Pái, dacá vei observa, dragá prieten Creãtin^
36 Acum, eu nu sunt ân dezacord cu acesta acum, vedeäi,
deoarece noi avem baptisterul plin. Noi suntem gata sá
botezám pe oricine care vrea sá fie botezat oricànd. Dar noi nu
suntem ân dezacord. Astfel dacá voi vreäi sá fiäi botezaäi, dacá
aceea este ceva care vá stá ân cale ãi voi simäiäi cá ar trebui sá
fiäi, voi mergeäi ãi faceäi-o. Asta-i adevárat. Voi mergeäi ãi
faceäi-o. Sá nu lásaäi nimic sá vá stea ân cale, voi sá vá faceäi
perfect limpezi.
37 Ântocmai cum dacá_dacá voi aäi luat ceva, cu ani ân urmá,
ãi voi simäiäi cá trebuie sá mergeäi s-o faceäi corect, voi mergeäi
ãi faceäi-o corect. Nu conteazá ce este. Voi pástraäi fiecare
lucru limpede. Deoarece voi veäi veni sus la lucrul acela, ãi nu
puteäi merge mai departe pàná cànd voi luaäi aceea din cale,
voi vedeäi. Voi doar trebuie sá lásaäi la o parte orice greutate ãi
lucrurile care vá âmpresoará aãa de uãor.
38 Ãi dacá vrei sá fii botezat din nou, mergi ânainte, acela-i
lucrul care trebuie fácut. Eu am botezat pe muläi din nou.
39 Dar acum pentru Scriptura aceea la care vá referiäi, aceea
nu vorbea cátre un individ, aceea era cátre bisericá. Vedeäi,
biserica, ce au fácut ei, ei ãi-au pierdut dragostea dintài,
vedeäi, perla adeváratá care au avut-o la ânceput. Ãi ei au zis,
“Dacá nu te pocáieãti ãi sá faci aceste fapte de la ânceput din
nou,” âncepe drept ânapoi ãi obäine lucrul. El vorbeãte bisericii,
“Dacá tu nu te pocáieãti ãi mergi iaráãi ânapoi,” pái, atunci, El
urma sá mute sfeãnicul.
40 Ãi ca ãi cum tu vrei sá fii botezat, ãi dacá tu ai fost botezat
cànd ai fost de treisprezece ani, sau orice vàrstá, pái, tu_tu fii
botezat dacá aceasta âäi stá ân cale.
41 Dar acum sá spun cá Scriptural eu aã putea spune cá tu
trebuie sá fii rebotezat, existá numai o cale Scripturalá pe care
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aã putea_putea anunäa cá oamenii au fost rebotezaäi. Existá
numai o Scripturá ân ântreaga Biblie ân care oamenii au fost
rebotezaäi, ãi aceia a fost cei care au fost botezaäi de Ioan
Botezátorul ânainte sá viná Duhul Sfànt. Pavel, ân Fapte 19:5,
le-a spus cá ei trebuiau sá fie rebotezaäi din nou ân Numele lui
Isus Cristos, pentru ca sá primeascá Duhul Sfànt. Vedeäi?
42 Acum_acum, voi nu trebuie sá fiäi botezaäi sá primiäi
Duhul Sfànt, deoarece voi puteäi primi Duhul Sfànt cànd
inima voastrá este ân ordine. Vedeäi? Deoarece, ân Fapte 2,
Petru a dat o formulá sá_o formulá sá “Pocáiäi-vá, ãi fiäi
botezaäi ân Numele lui Isus Cristos, ãi voi veäi primi darul
Duhului Sfànt.” Dar apoi, ân Fapte 10:49, Dumnezeu s-a ântors
ân jur ãi le-a dat Neamurilor botezul Duhului Sfànt ânainte ca
ei sá fie botezaäi mácar. Voi vedeäi? Astfel, voi vedeäi, aceasta
este starea inimii voastre.
43 Apoi Petru a zis, “Putem noi sá interzicem apa, vázànd cá
aceãtia au primit Duhul Sfànt cum noi l-am primit la ânceput?”
Voi vedeäi? Astfel atunci el_el i-a silit cá ei trebuie sá fie
botezaäi ân Numele lui Isus Cristos.
44 Apoi Pavel, ân Fapte 19, a zis^Pavel, trecànd prin
coastele de sus ale Efesului, el a gásit anumiäi ucenici, ãi el le-a
zis, “Aäi primit voi Duhul Sfànt de cànd aäi crezut?”
45 Ei au zis, “Noi nu ãtim dacá^nu ãtim dacá acolo ar fi
vreun Duh Sfànt.”
El a zis, “Ânspre ce aäi fost voi botezaäi?”
Ei au fost. Au zis, “Noi am fost botezaäi cátre Ioan.”
46 El a zis, “Ioan a botezat spre pocáinäá, zicànd cá ‘Voi
trebuie sá credeäi ân Cel ce vine,’ ca ân Domnul Isus Cristos.” Ãi
cànd ei au auzit aceasta, ei au fost botezaäi din nou ân Numele
lui Isus Cristos. Vedeäi? Astfel atunci acela este^
47 Acum, ân acesta este^Dar doar sá spunem cá tu ai fost
botezat ân botez Creãtin la vàrsta de treisprezece ani, ãi tu ai
tráit o viaäá Creãtiná toatá calea, sau dacá ai dat ânapoi de
càteva ori^
48 Eu nu ãtiu dacá ei au o^despre alunecare, eu nu ãtiu, aã
dori ca cineva sá meargá sá má ântrebe_sá má ântrebe aceea. Dar
despre alunecare, amintiäi-vá, voi alunecaäi ân fiecare zi. Nu
existá nici o cale ca voi sá evitaäi aceea. Ân regulá. Cànd voi
“alunecaäi,” cátre oamenii din bisericá, dar nu ânaintea lui
Dumnezeu. Vedeäi? Voi alunecaäi ânaintea lui Cristos, dar voi nu
o faceäi ân Dumnezeu. Deoarece, dacá voi ântr-adevár aäi
pácátuit, sunteäi duãi. Dar voi cádeäi constant. Pavel trebuia sá
moará ân fiecare zi. Este asta adevárat? El trebuia sá moará ân
fiecare zi, ãi sá se pocáiascá ân fiecare zi, ãi doar constant se
pocáia tot timpul. Vedeäi? Ãi dacá Pavel trebuia s-o facá, atunci
ãi eu trebuie s-o fac, la fel. Voi nu? Asta-i adevárat. Astfel noi^
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49 Dar acum, dacá_dacá aäi fost_dacá aäi fost ráscumpáraäi
ãi voi simäiäi cá_Sàngele lui Isus Cristos v-a curáäit de pácat,
atunci eu_eu^ãi aäi tráit o viaäá Creãtiná, eu_eu nu cred cá
ar fi necesar. Dar dacá voi vreäi, ân regulá, aceasta va fi bine,
noi vom fi bucuroãi sá o facem.
50 Acum aici este o notiäá pe care mi-a dat-o cineva acolo ân
spate:
9. Ân ce poziäie va fi biserica cànd Evanghelia se ântoarce la
Iudei?
51 Acum, persoana care a fácut aceasta, se referea aici la
Luca,^ El_el mi-a spus, fratele nostru, cá el se referea acolo
unde spune El, “Neamurile vor cálca zidurile Ierusalimului
pàná cànd se va termina perioada Neamurilor.” Aceea este ân
Luca 21:24. Acum ascultaäi atenäi ãi aceasta ar putea sá o
rezolve. Ântrebare frumoasá! Minunat!
Ãi cànd voi veäi vedea Ierusalimul âmpresurat
âmprejur cu armate, atunci ãtiäi cá pustiirea lui este
aproape.
52 Acum, sá prindem aceasta cu atenäie acum. “Pustiirea este
aproape cànd voi vedeäi Ierusalimul ânconjurat cu oãti.” Acum,
a existat multá confuzie chiar acolo, cu oamenii ân^Dar sá ne
apropiem dintr-un punct de vedere istoric cu Biblia.
53 Acum, fraäii Adventiãti, fraäii Adventiãti de ziua a Ãaptea,
ei cred cáci_cáci Ierusalimul va fi din nou ânconjurat cu
armate. Pái, acum, aceea ar putea fi adevárat, deoarece
Scriptura are un ânäeles compus de multe ori.
54 Ãi càäi ãtiu cá Scriptura are un ânäeles compus la fiecare
profeäie? Sigur are! Da, domnule. Ea âl va spune ãi ânseamná
ântocmai exact pàná la acest timp, ãi se ântoarce drept ân jur ãi
âl repetá din nou ânapoi aici pe undeva. Vedeäi? Ca^Ãi má voi
referi la unul din ele dacá mi-l pot aminti repede. Oh, da, aici
este unul ân Luca^Ân Matei 2, zice, “Ãi Isus a fost chemat din
Egipt ca sá se poatá âmplini ceea ce a fost vorbit prin profetul,
care zice, ‘Al Meu^Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.’”
55 Acum, profeäia aceea, referindu-se ânapoi acolo prin profet,
se referea exact la Israel (care era fiul lui Dumnezeu) El a
chemat afará din Egipt. Aceea este corect, ân Geneza ãi Exod.
Dar ea_ea se referea la_la acolo, dar a fost repetat din nou.
“Din al Táu^” Israel a fost fiul lui Dumnezeu. Voi ãtiäi aceea.
El i-a spus lui Faraon, a zis, “Tu^” A zis cá “Tu_tu^” ce a
fácut el fiului Sáu, cá El âi va lua viaäa^El nu a vrut sá-l lase
pe fiul Lui sá plece, astfel Faraon^Dumnezeu a luat fiul lui
Faraon de la^ãi^sau ângerul moräii ân noaptea aceea.
Astfel are un ânäeles compus.
56 Ãi astfel, acum, ca Ierusalimul, ânconjurat cu armate, dar,
literar, istoric, aceea era cam ân timpul anului A.D. 96 cànd Titus
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a âmpresurat Ierusalimul. Dar acum priviäi aceasta atent, voi
puteäi vedea diferenäa, eu cred cá Ierusalimul va fi ânconjurat
cu armate din nou la timpul sfàrãitului. Dar eu cred cá aceasta
aici a fost comparatá cu^cànd Titus i-a âmpresurat, cànd se
suferá pustiirea.
57 Acum, “Pustiirea,” vorbeãte^a fost cànd Daniel,
profetul^ “státea ân locul Sfànt.” Observaäi, el a zis, “Cànd
voi vedeäi uràciunea care pustieãte stànd ân locul Sfànt.”
Vedeäi, “uràciunea,” uràciunea este “necuráäia.” “Care face
pustiire,” pustiire este sá “nimiceascá,” este sá “distrugá.”
“Cànd voi vedeäi uràciunea care face pustiire stànd ân locul
Sfànt,” âmplinitá scriptural cànd Titus a âmpresurat
Ierusalimul, a luat^
58 La ânceputul acestui capitol unde ei L-au ântrebat, “Cànd
va fi timpul sfàrãitului? Ãi care vor fi semnele venirii lui^lui
Cristos?” Ãi ei I-au spus despre templu, cum era acesta, càt de
bine a fost âmpodobit cu mari pietre ãi lucruri.
59 El a zis, “Va veni un timp cànd nu va rámànea piatrá pe
piatrá, cá acesta va fi dáràmat.” El a ânceput sá le dea semne ãi
minuni. Apoi, Isus vorbeãte acum, se ântoarce acum la Daniel,
sá âmplineascá, deoarece toatá profeäia trebuie sá se
potriveascá una cu cealaltá. Scriptura ântreagá nu este
desfiinäatá nicáieri.
60 Isus a zis, “Scripturile nu pot fi desfiinäate.” Amin. Ãi
acolo^Voi merge eu ân Cer? Sigur, eu merg! Scripturile nu
pot fi desfiinäate. Cátre voi care nu credeäi ân semne ãi miracole
ãi minuni, cum puteäi voi scápa de Scriptura aceea? Scripturile
nu pot fi desfiinäate, tot aãa cum Cristos nu poate (aici sus
deasupra), nu poate sá fie desfiinäatá. Ântocmai cum marele Lui
trup deasupra, ãi fiecare miãcare a trupului Sáu reflectá o
miãcare aici jos pe pámànt, aceasta trebuie sá fie. Atunci dacá
Cristos^dacá al vostru^vindecarea Diviná, puterea lui
Dumnezeu este luatá de la biserica literalá, sau biserica
spiritualá aici pe pámànt, atunci ea este luatá de la Cristos. El
nu mai^
61 Dar, oh, ce tablou al adeváratei Viäe acolo, ãi noi suntem
mládiäele ân Viäa aceea. Vedeäi? Tot aãa cum Viäa se miãcá, aãa
se miãcá ãi mládiäele. Este aceea corect? Càt de frumos este
atunci despre marele Lui trup, oh, marile Lui braäe sàngerànde
ãi lacrimile care cad, ãi coastele lui sàngerànde, ãi spatele Lui
brázdat atàrnànd deasupra pámàntului ân acest fel ântre
Dumnezeu (Tatál) ãi muritorii acestui pámànt, stáruind ãi
iubindu-i ântocmai cum trupul Sáu vine ân miãcare ãi putere,
acesta este dat ân Bisericá.
62 Tot aãa cum a zis El, “Eu âmi voi miãca màinile âncoace,” ãi
trupul Sáu literal se miãcá. “Mergeäi aici ãi predicaäi
Evanghelia,” voi veäi vedea Biserica aceea mergànd chiar
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drept. Deoarece, umbra mea trebuie sá se miãte cu màna mea.
Amin. Este aceea corect? Amin. Oh, Doamne, cànd má gàndesc
la aceea! Acolo este El, trupul Sáu miãcàndu-se, “Mergeäi ân
toatá lumea, demonstraäi Puterea.” Nu conteazá dacá noi
lásám teologia noastrá ãi ânváäáturile ãi aãa mai departe ân
felul acesta, noi eãuám amarnic. Dar acum màna lui Dumnezeu
se miãcá, semne ãi minuni apar. Pái, Doamne!
63 Isus a zis, acolo jos cànd El scotea draci^Sá nu mergem
departe de aceastá ântrebare, acum, doar pentru nu moment.
Dar Isus a zis, cànd El scotea draci, El a zis, “Prin cine-i scoate
fiii voãtri afará?” Dacá Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu,
cu cine-i scoate fiii voãtri? Dacá voi aveäi vreo metodá mai
buná, arátaäi-ne.” Vedeäi? “Dacá Eu cu degetul lui
Dumnezeu^” Amin. Doar gàndiäi-vá, “degetul” lui
Dumnezeu. Existá Dumnezeu deasupra lui Cristos; Cristos
deasupra bisericii. Existá Dumnezeu, Tatál, care zice cutarecutare lucru; apoi Dumnezeu, Fiul, Âãi miãcá màna ãi umbra o
urmeazá. “Dacá Eu cu degetul lui Dumnezeu scot dracii, cu
cine-i scoate fiii voãtri?”
64 Priviäi, eu vreau ca voi sá observaäi. Oh, nu conteazá càt de
mare boalá sau càtá suferinäá ar putea pune Diavolul pe voi,
este nevoie doar de degetul Lui sá le mute. Oh, Doamne!
Doamne! Priviäi la umerii aceia mari puternici ãi braäele ãi
muãchii. Doar degetul Lui mutá fiecare boalá ãi scoate dracii.
Ãi ce lucruãor mic este Diavolul! El ia doar degetul Lui ãi-l dá
la o parte atunci. “Dacá Eu cu degetul lui Dumnezeu^”
65 Acum lásaäi-má sá vá arát ceva dragoste a lui Dumnezeu.
Dar cànd o oaie a fost pierdutá, El nu ãi-a folosit degetul Lui,
El a pus-o pe umerii Lui, ãi El ãi-a luat ântreaga Lui Fiinäá,
màinile, oaia ân jurul umerilor Lui. Cel mai tare, cea mai
puternicá parte a unui om este peste umerii ãi spatele lui. Voi
ãtiäi asta. Cáci toäi muãchii braäelor Lui ãi muãchii se miãcá
afará, ãi El a luat toatá oaia; El a pus-o pe umerii Lui ãi aici
vine El, nu cu degetul Lui, sá scoatá un micuä, drac vechi, ci
aici El vine cu a Lui^toäi muãchii Lui din picioarele Lui, toäi
muãchii din braäul Lui, miãcàndu-se prin pustie, purtànd oaia
pierdutá pe umárul Lui. Oh, Doamne! “Dacá Eu cu degetul lui
Dumnezeu scot dracii, cu cine-i scoate fiii voãtri?” Oh, aleluia!
Doamne!
66 Bine, ânapoi la subiect:
Dar cànd voi^vedeäi Ierusalimul ânconjurat
âmprejur cu oãti,^
Atunci cei ce sunt ân Iudeea sá fugá la munäi; ãi cei
ce sunt ân mijlocul lui sá nu se ducá departe; ãi sá^
cei ce sunt la äará sá intre^ânáuntru.
Cáci acestea vor fi zile de_de rázbunare, ca toate
lucrurile care sunt scrise sá poatá fi âmplinite.
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Dar vai de acelea care sunt cu copil, ãi de cele care
alápteazá, ân zilele acelea! cáci acolo va fi mare necaz
ân äará, ãi mànie peste oameni.
Ãi ei vor cádea sub ascuäiãul sábiei, ãi vor fi luaäi
captivi ân toate naäiunile:^
67 Observaäi càt de frumoasá este aici Scriptura sá o facá
caracteristicá. Primul lucru, “Prin ascuäiãul sábiilor.” Aceasta
ultima va fi prin bomba atomicá. Vedeäi? Dar aceasta este prin
ascuäiãul sábiei, ãi Iudeii urmau sá fie conduãi captivi la toate
naäiunile. Niciodatá nu va mai fi ân felul acela din nou, ei vor fi
adunaäi ân Palestina pentru ultima datá. Vedeäi? Aceasta s-a
referit la zilele care au trecut. Ãi aceea este ântocmai exact
conform cu istoria, s-a âmplinit doar ân acel fel.
68 Ei au fost duãi ân toate naäiunile. Ân fiecare naäiune de sub
Cer astázi, voi gásiäi Iudei. Oh, ân fiecare naäiune! Voi mergeäi
ân China, ãi veäi afla Iudei. Voi mergeäi ân Rusia, voi veäi afla
Iudei. Mergeäi ân insulele mici, voi gásiäi Iudei. Âmpráãtiaäi
printre fiecare naäiune! Ce este aceasta? Profeäia lui
Dumnezeu. Dumnezeu a intenäionat aceea. Ãi acei Iudei sunt
borne kilometrice, frate. Cànd voi âi vedeäi^
69 Eu ãtiu cá ei sunt orbi ãi rátáciäi, ãi ânãelaäi ãi fiecare lucru,
dar ei au fost ânãelaäi de Dumnezeu ca voi ãi eu sá putem avea
vedere. Aceea este corect. Dar eu voi spune aceasta ân duhul
profeäiei, prin Biblie, cá, ceasul Iudeilor sá se ântoarcá acasá
este la ândemàná. Da, domnule. El a âmpietrit inima lui Hitler,
sá-i scoatá afará din Germania; a âmpietrit inima lui Mussolini,
sá-i scoatá afará din Rusia. El âi màná de pretutindeni, aãa
cum a fácut El ân zilele cànd El i-a adus afará. Ãi apoi cànd ei
au ajuns afará ân pustie acolo ãi erau gata sá treacá dincolo, ce
a avut loc? Dumnezeu a cercetat äara cu plági mari ãi lucruri.
Pe care El le va repeta din nou cu cei doi slujitori ai Lui, cei
doi máslini din Ezechiel ãi de asemeni din Apocalipsa 11. El va
repeta acele semne ãi minuni.
70 Priviäi la cei doi martori ân Apocalipsa 11, “Eu le voi da
putere celor doi martori ai Mei, ãi ei vor ânchide cerurile ân
zilele profeäiei lor. Ei vor trimite plági peste pámànt dupá cum
vor ei.” Acolo sunt ei, cei doi martori ân zilele din urmá.
71 Eu ãtiu cá ânváäátura moderná este cá, “Acela este Vechiul
ãi Noul Testament.” Aceea este greãitá! Aceea este greãitá!
72 Aici sunt cei doi martori, care este absolut o ântoarcere a
lui Moise ãi Ilie. Ãi voi observaäi acolo ân urmá, nici unul din
ei^Moise, el a murit, dar unde a mers el? El a trebuit sá ânvie
din nou. Iar Ilie a fost transmutat chiar fárá moarte. El va
trebui sá moará, pentru cá fiecare muritor trebuie sá moará,
astfel el va trebui sá se ântoarcá ânapoi din nou. Ãi acolo sunt
cei doi martori.
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Acum priviäi:
Ãi ei vor cálca^Ãi ei vor cádea prin ascuäiãul
sábiei,^(versetul 24)^al sábiei, ãi toäi vor fi duãi ân
robie ân toate naäiunile: ãi Ierusalimul va fi cálcat ân
picioare de Neamuri, pàná^(Amin!)^pàná cànd
timpul Neamurilor va fi âmplinit.

74 Zguduitor, nu-i aãa, sá ãtim cá noi avem un timp limitat?
Dumnezeu a zis aãa! Vremurile Neamurilor au fost introduse
ânáuntru cu Âmpáratul Nebucadneäar. Oh, càt de remarcabil!
Càt timp aã putea eu petrece la aceasta, doar pentru càteva
minute! Dar observaäi, fiecare vrea ântrebarea lor. Dar, ân timp
ce suntem la aceasta, sá ne gàndim la ea, deoarece este foarte
esenäial acum, chiar acum.
75 Priviäi! Dumnezeu a condus poporul, Iudeilor. Ei nu au fost
niciodatá o naäiune, ei au fost doar un popor. Ãi ei niciodatá nu
au fost o bisericá organizatá, ei au fost doar biserica chematá
afará. Nu a existat niciodatá o organizaäie ântre Iudei, ei au
fost ântotdeauna conduãi de Dumnezeu.
76 Apoi cànd ân mod politic, naäional, ei au vrut sá deviná^
sá aibe un âmpárat. Ãi Dumnezeu le-a dat un âmpárat ãi aceea
nu a mers. Dumnezeu este Âmpáratul lor. Dumnezeu este
Âmpáratul nostru, asta-i adevárat, ãi Dumnezeu este Âmpáratul
Bisericii.
77 Acum, observaäi apoi cànd ei au fost capturaäi ãi duãi
departe ân Babilon din cauzá cá ei au âncercat sá imite
naäiunile lumii. Ce imagine frumoasá astázi a bisericii
âncercànd sá imite lumea de afará, ãi sá fie purtatá, purtatá cu
a lor_tráirea lor. Biserica tráieãte ântocmai la fel cum tráieãte
lumea, se comportá, acäioneazá ântocmai ca ea, ãi toate
celelalte, ãi pretinde sá fie Biserica. Voi nu puteäi face aceea.
Nu, domnule. Tocmai viaäa voastrá dovedeãte ce sunteäi voi.
78 Ce sunteäi voi^Aãa cum am spus la ânceput, ce sunteäi voi
ân altá parte este ceea ce reflectaäi aici. Ceea ce sunteäi, ceea ce
este trupul vostru ceresc sau pámàntesc acolo sus, ceea ce este
trupul vostru ceresc pe altundeva este ceea ce voi reflectaäi aici
ânapoi. Ân táràmul spiritual, ceea ce sunteäi, este ceea ce sunteäi
aici. Dacá voi âncá sunteäi cu gàndiri vulgare ãi aãa mai
departe ân táràmul duhului, voi sunteäi cu gàndirea vulgará
aici. Dacá voi âncá mai aveäi ráutate, invidie, ãi conflicte, voi
sunteäi ân táràmul spiritual cu aceea, ea este reflectatá aici
ânapoi. Dar dacá toatá fiinäa voastrá cea mai láuntricá a
devenit curáäitá ãi purificatá, aceea aratá cá voi aveäi un trup
acolo afará (care aãteaptá) care a fost curáäit ãi purificat, ãi
reacäioneazá ânapoi ân trup. Nu vedeäi voi? Vedeäi, aici este
acesta. “Dacá acest cort pámàntesc este dizolvat, noi avem
unul care deja aãteaptá.” Vedeäi?
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79 Acum, ân acest timp, timpul sfàrãitului, cum cá aceastá
comparaäie carnalá, imitatorii Creãtinismului se vor amesteca
toäi ântr-un Babilon mare tot aãa cum au fácut acolo ân urmá.
Ãi ei au fost duãi ân Babilon. Este aceasta adevárat? Ãi Biblia a
zis, “Ângerul Domnului a chemat ãi a zis, ‘Ieãiäi afará din
Babilon, poporul Meu!’”
80 Confuzie! Aceasta, “Eu sunt un Baptist. Eu sunt un
Metodist. Eu sunt un Prezbiterian,” toate sunt doar confuzii.
Nu existá salvare ân aceea deloc.
81 Acum, sá nu spuneäi cá eu spun cá oamenii Baptiãti nu au
màntuire, oamenii Metodiãti. Eu nu vorbesc despre aceea. Eu
vorbesc despre bisericá ãi puterea ei politicá, aceasta este
politica. Ãi din punct de vedere politic vorbind, din cauzá cá
eãti Metodist, sau Baptist, sau Prezbiterian, sau Catolic, nu are
nimic de-a face cu Aceasta. Dumnezeu nici mácar nu o
recunoaãte, ãi ea este ân Babilon astázi. Ãi Dumnezeu cheamá
afará o Bisericá afará din toate acelea, trágànd afará pe cei
curaäi ân inimá, fácàndu-ãi Biserica Lui. Càt de frumos!
82 Ãi observaäi, eu aã putea afirma ceva aici care ar ãoca, dar
dacá_dacá ea este^Ascultaäi, acum. Priviäi cum Babilonul
^Ce a avut loc la^ân_ân Babilon, cànd foräa a fost adusá
peste adeváraäii ânchinátori. Amintiäi-vá, doar o màná micá,
Ãadrac, Meãac, ãi Abed-nego, ãi Daniel, din_din adeváraäii
ânchinátori care au mers jos ân robie, cànd Dumnezeu i-a
chemat sá_sá âãi arate ântr-adevár culorile, ce erau ei. Ei au
fost obligaäi sá se ânchine la un idol. Este aceea corect?
Idolatrie! Ei au fost obligaäi sá se ânchine la un idol, ãi ei
trebuiau sá se plece ânaintea unui idol. Ãi dacá ei nu o fáceau,
ei erau persecutaäi.
83 Oh, ce tablou puteäi trage din Daniel, Apocalipsa, legànd
acelea âmpreuná ãi sá aráäi prin Scripturá cá Biserica vine ân
acelaãi fel de persecuäie ânainte ca Ea sá fie chematá afará.
Acela este felul cum a fost Biserica Neamurilor adusá
ânáuntru, acela este felul cum Biserica Neamurilor va fi luatá
afará. Aãa cum ea a intrat aãa se va duce.
84 Ãi priviäi cum a vázut el chipul. Ãi acum, amintiäi-vá,
chipul^Acum, acesta este locul casei acum. Priviäi, eu cred
cá chipul pe care Âmpáratul Nebucadneäar l-a fácut era a lui
Daniel, un om sfànt. Dacá voi veäi observa, Âmpáratul
Nebucadneäar deja l-a numit pe Daniel, l-a numit “Belãaäar”
(care era idolul lui), ãi el a fácut_fácut un chip, ãi nimeni dupá
Daniel nu a mai fost aruncat ân aceastá groapá cu lei, ãi aãa
mai departe, ãi el a zis, “Nimeni sá nu slujeascá la aläi
dumnezei, ãi aãa mai departe, decàt Dumnezeului lui Daniel.”
Acela a fost probabil chipul unui om sfànt, o statuie mare, ãi
fiecare trebuia sá se plece ânaintea acestuia.
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85 Dar Biserica, Ãadrac, Meãac ãi Abed-nego^Daniel fiind
conducátorul, aãa cum Cristos este Conducátorul Bisericii.
86 Ãi ei trebuiau sá se aplece ânaintea acestui chip ãi sá se
ânchine la chip. Observaäi! Ãi voi observaäi, ân timpurile acelea,
Daniel era ân tácere. Amin! Oh, ãi eu sper cá voi pricepeäi
aceasta. Daniel era ân tácere. I-a lásat^ei trebuiau sá-ãi facá
propria lor alegere.
87 Ân ziua^ân plecarea afará a perioadei de timp a
Neamurilor, acolo va fi un chip, ãi fiecare va trebui sá se aplece
ânaintea acestui chip ãi sá se ânchine. Deãi acela sá fie sfànt ca
oricànd, voi nu trebuie sá vá ânchinaäi unui chip (ânchinare la
chip).
88 Acum, observaäi. Oh, Doamne! Chiar la sfàrãit, Daniel
intrá ânáuntru din nou. Ce minunat! Ân noaptea aceea ânainte
de marele ospáä al concubinelor ãi aãa mai departe, acolo a
venit o
Màná scriind pe perete, “MENE, MENE, TEKEL,
UPHARSIN,” peste perete. Ãi ânterpretarea, nimeni nu o putea
da, a fost scrisá ân limbi necunoscute. Nimeni nu putea
ânterpreta Aceea.
89 Ei au mers ãi ãi-au luat cei mai buni ânváäaäi. Ei au zis,
“Noi nu ãtim.”
90 Ei au mers ãi ãi-au luat toäi prezicátorii ãi astrologii. “Noi
nu ãtim. Noi nu ãtim nimic despre Aceasta. Noi nu am mai
vázut astfel de limbá, niciodatá nu am mai auzit aãa ceva ân
viaäa noastrá.”
91 Dar acolo era un om! Dumnezeu avea omul Lui, Daniel era
acolo. A zis, “Mergeäi aduceäi-l,” a zis, “cáci Duhul lui
Dumnezeu locuieãte ân el.”
92 Astfel Daniel a venit acolo sus, a ânceput sá citeascá ãi sá
interpreteze limba aceea de pe perete, ãi el a dat^Care era
interpretarea? Nu, “Oh, ferice de tine, O âmpárate, veãnic sá
tráieãti.” Dar cu o respingere asprá, zdraváná, seacá a lui, a
zis, “Tu eãti càntárit ân balanäá ãi gásit uãor.”
93 Priviäi, acela este acelaãi fel. Aãa cum Supranaturalul acela
a adus ânáuntru âmpáráäia Neamurilor, tot aãa Supranaturalul
o duce afará pe aceasta a Neamurilor. Âmpáráäia a fost
introdusá ânáuntru prin Supranatural, ãi se duce afará prin
Supranatural. Zidurile Ierusalimului vor fi cálcate, vor fi^
acesta va fi^ “Neamurile âl vor poseda pàná cànd perioada
Neamurilor se va termina.” Apoi Dumnezeu se ântoarce la
Iudeu. Amin! Oh, Doamne!
94 Oh, prieteni, eu aã dori sá putem sá luám aceea bine drept
ân jos. Nu-i aãa? Sá avem vreo sáptámàná asupra acelui singur
subiect, vedeäi, astfel sá putem cu desávàrãire sá-l cercetám
prin Scripturá.
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95 Aceea, priviäi, ascultaäi_ascultaäi atent acum ce a spus El.
“Ierusalimul va fi cálcat ân picioare de Neamuri pàná cànd
timpul Neamurilor va fi terminat.” Asediul lui_lui Titus,
atunci a venit ânáuntru, a luat Ierusalimul. El a zis, “Acum_
acum, voi aäi auzit despre uràciunea care face pustiire?”
“Da.”
“Pái, aceea este cànd Neamurile intrá ânáuntru.”
“Da, noi ânäelegem aceea,” au zis ucenicii.
“Acum, Neamurile ãi-au avut stápànirea lor acum.”
“Sigur.”
96 “Ierusalimul sub stápànirea Neamurilor atunci?” Da,
domnule! Romanii. Ei âncá au stápànirea ân_ân Ierusalim. Ãi
aceasta a ânceput acolo ân urmá prin uràciunea care face
pustiire despre care a vorbit Daniel.
97 Acum El a zis, “Timpul acela este aproape, cáci ei vor
dáràma templul acesta ãi vor ridica Musulmanul lui Omar,
urmeazá sá stea pe acelaãi loc aici, Mahomedanii, Neamurile.
Ãi el urmeazá sá stea acolo.”
98 Neamuri ânseamná “necredincios.” Acela nu era Biserica,
acum. Acela era Neiudeul, vedeäi, necredinciosul. Acum, ãi acela
va sta pàná cànd perioada Neamurilor se va termina. Apoi cànd
perioada Neamurilor se terminá, marele Prinä urmeazá sá stea
pentru popor (Care este Cristos) la timpul sfàrãitului.
99 “El a venit la El,” ân Daniel, “Al Cárui pár era alb ca
làna,” aãa cum Âl vedeäi ân Apocalipsa 1, “la Cel âmbátrànit de
zile. Ãi Judecata a fost aãezatá ãi Cáräile erau deschise. Cáräile”
(plural) “au fost deschise ãi fiecare om a fost judecat din Cáräi,
lucrurile au fost scrise ân ele.” Priviäi, Cáräile au fost deschise,
“El L-a vázut venind, ãi de zece ori zece mii I-au slujit.” Sfinäii
vin cu El. Este aceea corect, ân Daniel? “Ãi Cáräile au fost
deschise,” aceea este Cartea vieäii voastre, “ãi fiecare om_ãi
fiecare om a fost judecat astfel, pácátosul, judecat astfel. Ãi o
altá Carte a fost deschisá,” care era Cartea Vieäii, “ãi fiecare
om a fost judecat.”
100 Acum observaäi, ântotdeauna sá vá amintiäi, o duceäi ân
trei. Dacá nu, voi cu siguranäá o sá ajungeäi âncurcaäi. Acolo
erau trei clase de oameni náscuäi pe pámànt; au existat trei
clase la ânceput; vor exista trei clase la sfàrãit. Ce^
101 Isus s-a reântors cu zece mii de ori zeci de mii, I-au slujit.
Vá amintiäi cum el zice, “Nu este un lucru mic pentru voi sá
luaäi^sau un lucru neobiãnuit sá duceäi treburile voastre ãi
necazurile voastre la lege, cànd nu ãtiäi cá Sfinäii vor judeca
pámàntul?” Sfinäii judecá pámàntul! Aleluia! Má gàndesc la
aceea, Doamne! Sá-L vád venind, acolo, cu cei spálaäi prin
Sànge, dupá Mileniu, ráscumpárarea ãi cei ráscumpáraäi din
toate epocile stànd ân Prezenäa Lui. Mireasa spálatá cu Sànge!
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102 Nu doar acei care sunt oameni buni, ei desigur pierd prima
ânviere. Biblia a zis, “Iar restul dintre cei moräi nu au tráit
pàná cànd mia de ani s-a terminat.” Este aceea corect? Aceia
sunt cei care âãi aveau numele scrise ân Cartea Vieäii Mielului
dar au refuzat botezul Duhului Sfànt.
103 Numai cei Aleãi merg ân timpul acela. Numai cei Aleãi iau_
Mileniul. Oh, atunci, frate, ce fel de oameni ar trebui sá fim
noi? Eu vreau sá tráiesc prin Mileniu! Sá lásám la o parte orice
povará ãi pácatul care ne ânfáãoará aãa de uãor. Dacá omul zice
ceva greãit sau face ceva ân acest fel, roagá-te pentru el ãi
continuá sá mergi ânainte. Lasá ca singura ta alternativá sá fie
stabilitá cátre Dumnezeu. Dacá nimeni altul nu o face, tu sá o
faci! Cáci acolo urmeazá sá fie un Ales care va trái prin Epoca
Mileniului ãi va intra ãi ieãi cu Cristos pentru o mie de ani, ãi
apoi ei vor merge sus ân Slavá cu El ãi se vor reântoarce din
nou. Cànd ânvierea celor rái va fi adusá ânainte, atunci
Mileniul va aãeza^Dupá ce se terminá Mileniul, atunci
Cristos va merge sus cu Biserica, ãi la sfàrãitul celor o mie de
ani El se va reântoarce cu Biserica.
104 Cristos vine de trei ori. Prima datá, El a venit sá-ãi
ráscumpere Biserica Lui. Este aceasta adevárat? A doua oará,
El vine sá-ãi primeascá Biserica Lui. A treia oará, El vine cu
Biserica Lui. Vedeäi? El vine sá O ráscumpere; El vine sá O
rápeascá ãi va fi luatá afará, ân timpul plágilor ãi aãa mai
departe; se reântoarce ânapoi pentru Mileniu, tráieãte prin
Mileniu.
105 Ãi apoi marele Rege ãi Reginá coboará pentru Judecatá.
Tronul Alb de Judecatá este aãezat ãi Cáräile au fost deschise.
Ãi acolo stau cei ráscumpáraäi, Biserica náscutá din Duhul
Sfànt a Dumnezeului celui Viu, stànd acolo ân frumuseäea Ei sá
judece. “Cáräile au fost deschise, judecata a fost aãezatá ãi
fiecare om a fost judecat astfel,” acela a fost pácátosul. “Ãi o
altá Carte a fost deschisá,” nu pentru Mireasa Duhului Sfànt,
ea nu o va lua deoarece Ea este ân Rápire.
106 Dacá voi sunteäi umpluäi cu Duhul Sfànt ân aceastá
dimineaäá, ãi Puterea lui Dumnezeu se miãcá ân fiecare fibrá a
trupului vostru, la ce ar folosi ca voi sá staäi ân Judecatá? Voi
sunteäi deja judecaäi, ãi aäi fost primiäi, ãi umpluäi, ãi deja_deja
strámutaäi ân locurile Cereãti cu Cristos Isus. Nu voi veäi fi, voi
sunteäi acum, chiar acum strámutaäi!
107 “Pe acei pe care El i-a chemat, El i-a justificat; pe acei pe
care El i-a justificat, El i-a glorificat.” Ãi fiecare persoaná
ráscumpáratá din lume ân aceastá dimineaäá, care este sub
Sàngele lui Isus Cristos, umplut cu Duhul Sfànt, are Viaäá
veãnicá ãi nu poate pieri, ãi este deja ân locurile Cereãti cu
Cristos Isus, ãi nu va veni niciodatá la condamnare. Deja

ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI

61

ráscumpárat! Nu este aceea minunat? Vedeäi? Deja
ráscumpárat, ãezànd ân locurile Cereãti acum cu Cristos, ãi
glori-^deja glorificat, deja glorificat!
108 Voi ziceäi, “Frate Bill, spune asta Scriptura?”
109 Isus a spus aceea, sau Scriptura spune aceea, sau scriitorii.
Pavel, a zis, “Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a
glorificat. Pe acei pe care El i-a rànduit mai dinainte, El i-a
predestinat; pe acei pe care El i-a predestinat, El i-a justificat;
pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat.” Ce este
aceasta? Oh, Doamne! (scuzaäi-má) Deja glorificaäi.” Apoi dacá
noi suntem umpluäi cu Duhul Sfànt, fibrele ãi fiinäele noastre
au fost deja pástrate ân Dumnezeu, acolo este un trup glorificat
care deja aãteaptá, ãi voi trebuie sá mergeäi la el ândatá ce
acesta se terminá. Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a
glorificat!
110 Ce am spus eu cu un timp ân urmá, negativul ãi pozitivul.
Aã dori sá am suficient educaäia sá pot aduce aceasta ãi sá o fac
ânäeleasá ãi clará pentru voi, dar eu doar nu o pot gási. Eu ãtiu
despre ce vorbesc, dar eu nu o pot prezenta ân felul ân care eu
vreau.
111 [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]^Marea Roãie ãi toate
aceste lucruri pe care ei le pun afará ân càmpurile care sunt
acolo, Iudeii, foarte bogaäi, atunci acelaãi lucru va polua
tabára lor din nou. Da! Ei vor veni drept ân jos, oraãele lumii,
Rusia va coborà, zicànd, “Noi doar trebuie sá avem lucrul
acela. Acela-i uraniul ãi fiecare lucru jos acolo, noi trebuie sá
mergem sá-l luám.” Ãi aãa cum ei merg jos, atunci va fi bátália
de la Armaghedon. Aceea va fi cànd Dumnezeu va sta aãa cum
El a stat ân vale pentru copiii lui Israel ãi se luptá din nou. Dar
aceea va avea loc pàná cànd perioada Neamurilor se va sfàrãi.
Ãi cànd timpul acela se va termina, ea este stàrpitá.
112 [Poräiune goalá pe bandá_Ed.] Acum dupá umila mea
párere, dragá persoaná care ai ântrebat aceastá ântrebare aici,
dupá umila mea párere referitor la aceasta:
10. Cine erau uriaãii aceãtia ân zilele acelea?
113 Acum, Josephus acolo^Desigur, eu ãtiu, biserica noastrá,
voi sunteäi ântocmai ca mine. Eu_eu sunt un nátàng de ãapte
clase ãi eu_eu nu am grija educaäiei ãi a lucrurilor. Eu cred cá
este cea mai mare piedicá pe care Evanghelia a avut-o
vreodatá. Dar totuãi, doar uneori, eu iau o carte sau douá.
Acum, preocupárile mele cu oameni ca mine, noi suntem doar
toäi pe aceeaãi linie, noi suntem doar oameni obiãnuiäi. Ãi eu
sunt aãa de muläumitor. Biblia a zis, “Oamenii simpli Âl
ascultau cu bucurie.” Aristocraäii, apoi a existat o altá clasá,
dar oamenii simpli^Doar cursul obiãnuit de oameni cum
suntem noi, oamenii care iubesc pe Dumnezeu ãi nu au mult
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din aceastá lume, au copiii ãi familiile lor, noi iubim pe
Dumnezeu ãi ne place sá mergem la bisericá, ne dám_hainele
de pe trupurile noastre pentru Âmpáráäia Lui, orice ca acestea.
Noi Âl iubim, noi vom face orice, aceia erau oamenii simpli care
L-au ascultat. Ãi âncá este ân acelaãi fel astázi, oamenii simpli
Âl ascultau cu bucurie.
114 Acum, omul bogat are prea mult de pe acest pámànt la care
sá se gàndeascá, vedeäi. Ãi_ãi omul adevárat jos acolo cu care
nu puteäi face nimic, ân ràndul de alunecare, el doar nu va da
nici o atenäie la Aceasta. Dar doar oamenii simpli L-au
ascultat cu bucurie.
115 Ãi acum ân Josephus, scrierile lui, el a zis^Acum, aici a
fost interpretarea lui despre aceãti “fii de Dumnezeu” care au
luat fiicele oamenilor. El a zis cá “Duhurile cázute care au fost
pe pámànt^”
116 Acum, voi ãtiäi^ân Apocalipsa, capitolul 11^sau al 7lea, nu vá cer^capitolul 12 din Apocalipsa, femeia stànd ân
soare. “Balaurul roãu ãi-a pus coada ân jur la douá treimi din
stele ãi le-a tras pe pámànt.” Ne dám seama cá Satan, la
ânceput, ãi-a stabilit o âmpáráäie ân äárile de nord sá fie mai
frumoasá decàt cum_cum era a lui Mihail, ãi a fost o zi ân care
el a declarat rázboi ân Cer. Ãi el a tras douá treimi din fiinäele
ângereãti cu el. Este asta adevárat?
117 Acela-i motivul cá noi suntem numai o minoritate. Vreau
sá spun_partea^partea micá a oamenilor ân aceastá
dimineaäá, ân táràmul Creãtin, oamenii náscuäi din Duhul
Sfànt, deoarece ei sunt ân_partea cea micá. Asta-i adevárat.
118 Ãi dacá voi urmáriäi duhurile care au apárut din Geneza ãi
au ânceput sá se ridice, urmáriäi acea foarte clasicá, ânchinare
clasicá ânaltá a bisericii. Priviäi la ea ân urmá acolo ân Cain,
priviäi la ea astázi. Vine drept ân jos ânáuntru, se miãcá ân jos
prin Farisei. Ãi existau douá secte din ele, Farisei ãi Saduchei.
Vedeäi, se miãcá drept afará, ãi priviäi la ea astázi ân Catolicism
ãi mari miãcári ca acestea, locuri mari frumoase.
119 Pái, priviäi la Abel cu mieluäul, vedeäi, doar unul simplu.
Priviäi la acesta ân zilele lui Isus. Priviäi la acesta tot drumul ân
jos prin Scripturá ân timp ce vá miãcaäi ân sus, vázànd cum
este. Noi tráim chiar atunci ân ziua aceea ân care cànd
Dumnezeu ãi-a chemat biserica Lui tot drumul ân jos. Fàãia
aceea micá, acea micá fàãie roãie care a venit drept ân jos prin
Biblie, tot drumul, a poporului spálat cu Sànge. Observaäi!
120 Acum, aceãti “fii de Dumnezeu,” dupá párerea mea, voi aäi
putea desigur^Nu sá fiu ân dezacord sau sá âncerc sá fac pe
deãteptul sau sá spun cá Josephus nu a ãtiut despre ce vorbea
el, dar el era om ca ãi mine. Nu conteazá càt de ânváäat era el,
el era doar un om. Ãi singurul lucru pe care-l avea, el a cercetat
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scripturi vechi, ãi aãa mai departe ân acel fel, ãi vechi relicve, ãi
aãa mai departe, dar el nu avea mai mult decàt cum avem noi
astázi, Duhul Sfànt. Acum, el mergea doar dupá mintea
naturalá.
121 Dar noi o luám dupá gàndirea spiritualá, acei “fii a lui
Dumnezeu,” zicànd cá ei erau fiinäe ângereãti. Eu cred cá ei
sunt. Ãi eu_eu cred cá^
122 Acum, Josephus a zis acelaãi lucru, dar el a zis, “Ei s-au
foräat ãi s-au presat ân trup uman, ãi au luat fii^ãi_ãi au luat
fiicele oamenilor.” Acum, noi suntem o muläime amestecatá;
noi suntem aici diferiäi ân aceastá dimineaäá, bárbaäi, femei, ãi
fetiäe ãi báieäi, ãi eu vorbesc aceasta aãa ca aduläii sá ânäeleagá
cu certitudine. Dar cànd^El zice cáci, “Cànd fiinäele
ângereãti au vázut dorinäa femeilor, cum tráiau bárbaäii cu
femeile, cá ei s-au foräat ân trup uman. Astfel^ãi ei ãi-au luat
fiicele oamenilor.”
123 Pái, eu_eu nu cred aceea. Eu cred aceasta, cá ei au fost
náscuäi acolo ân Canaan, ãi ei au fost náscuäi din_grupul lui
Cain care a fost trimis ân äara lui Nod. Ãi el avea un semn pe el
ca nimeni sá nu-l omoare, din cauza uciderii lui^interzice, el
a ucis pe fratele lui. Dar dacá, voi observaäi, chiar Israeliäii au
aflat ceva din oamenii aceia cànd ei au mers acolo afará. Ei
erau aãa de mari, ãi el a zis cá ei arátau ca ãi lácustele, pe làngá
ei. Este asta adevárat? Cu sute ãi sute de ani mai tàrziu, acolo
erau mari, oameni voinici, oameni mari. Ãi uneori ei dezgroapá
_scheletele lor, ãi ei au aflat cá ei erau oameni mari.
124 Acum de unde cred eu cá vine aceea. Acum, aici este puäin
din ânváäátura mea proprie acum. Acesta este doar poporul
bisericii, vedeäi. Eu cred cáci Cain a fost fiul lui Satan. Eu ãtiu
cá voi sunteäi ân dezacord cu aceea, biserica mea proprie este.
Dar aceea este âncá^Pàná cànd Dumnezeu âmi aratá altfel,
eu_eu voi crede acelaãi lucru, vedeäi, cá el era fiul lui Satan.
Deoarece eu nu puteam plasa pe acel duh ráu, ucigaã sá viná de
la Dumnezeu. Nu, domnule. El trebuia sá fie ca táticul sáu, ãi
táticul lui era acest^aici, cànd Satan a ajuns peste ãarpe.
125 Ãi ãarpele nu a fost o reptilá, blestemul l-a fácut o reptilá.
El era ântocmai ca un om, el umbla ân picioare. Ãi el a fost cu
aceastá femeie acolo afará, ãi ea a comis acest adulter ãi a
náscut pe ântàiul ei fiu care era Cain, natura tatálui sáu. Ãi eu
cred cá acel animal mare era ân sus ca un om, ãi el a umblat ân
picioare, ãi acolo este de unde vin aceãti mari uriaãi. Da, aceea
este exact. Acum, acela este propriul meu gànd ãi eu_eu pot fi
greãit. Acela-i gàndul meu, vedeäi. Dar ei erau oameni mari.
126 Ãi dacá aäi observat, Dumnezeu a stat acolo ânaintea lui
Adam ãi Eva, El a zis, “Eu te-am luat din äáràná, ãi ân äáràná te
vei ântoarce. Eu^
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127 “Ãi din cauzá cá tu äi-ai adus^tu ai ascultat de al táu^
de fiará ân loc de bárbatul táu, cá tu ai luat viaäá din lume, tu o
vei aduce ânapoi ân lume.”
128 Ãi El a zis, “Ãarpe, jos cu picioarele tale, vezi, tu nu vei mai
merge ân picioare. Ãi tu nu vei mai fi un animal, tu vei fi o
reptilá acum. Ãi sá te tàráãti pe pàntecele táu, ãi äáràná va fi
hrana ta.”
129 Acolo este unde cred eu cá acei^Cain, dupá natura acelei
brute care a tráit cu^ca un animal, care a tráit cu aceastá
femeie care a náscut acest copil, care era jumátate brutá ãi
asemánátor omului, un tip de om mare. Ãi apoi el a mers acolo
afará ãi copiii lui au ânceput sá viná din el, ãi apoi fiare, pofte
sexuale ca tatál lor la ânceput, acea fiará veche de poftá a gásit
aceste fiice ãi lucruri, ãi ãi-au luat fiicele oamenilor. Aceea este
corect.
130 Ãi ce a adus ânainte pe aceãti oameni, sigur, a venit jos prin
aceeaãi linie care au fost aceste duhuri cázute care au venit
peste oameni. Amintiäi-vá, aceleaãi duhuri care au tráit acolo
ân urmá, astázi^tráiesc astázi.
131 Priviäi la aceasta astázi! Pái, noi avem oameni ân aceastá
äará care sunt^Acum, eu nu sunt^Acesta, eu sunt un
American, voi ãtiäi cá eu sunt. Dar lásaäi-má sá vá spun,
aceasta este cea mai josnicá naäiune ân afará de Paris, Franäa,
despre care eu ãtiu oriunde ân lume. Aceasta este aãa de
degradatá!
132 Pái, chiar ãi oamenii stráini, ân Africa, ân_ân Suedia ãi^
acolo sus, ei spun, “Ce ân lumea asta se ântàmplá cu voi
poporul American, voi toäi nu mai aveäi respect pentru femeile
voastre? Cáci toate càntecele de la radio, un fel de càntec vechi
murdar, vulgar despre femei. Voi nu mai aveäi respect pentru
femeile voastre acolo?”
133 Toate càntecele noastre sunt despre femei, sau sex ãi pofte,
ãi lucruri ca acelea. Este pentru cá Diavolul a ajuns sá o apuce.
Aceea este exact corect. Vechiul Hollywood ãi televiziunea ãi
fiecare lucru âmpinge afará toatá treaba aceea vulgará ãi rea,
va merge la vechi chioãcuri de ziare ãi toate celelalte. Totul este
ceva femei dezbrácate sau ceva. Aceea este exact ceea ce a
pornit la ânceput, ãi se sfàrãeãte ân acelaãi fel. Este o ruãine!
134 Ãi coloana vertebralá a oricárei naäiuni este feminitatea,
cànd se vine la moravuri. Ãi dacá rupeäi feminitatea, voi vá
stricaäi naäiunea. Noi am ajuns ântr-un loc astázi âncàt femeile
noastre^fumeazá äigári, ãi lucruri ca acelea, ãi beau whiskey,
ãi uãuratice, ãi este_este dezgustátor!
135 Un bárbat tànár sá âncerce sá afle o soäie care este chiar o
virginá, care este moralá, el va trebui sá meargá pe la ceva
bisericá buná, micá, veche, a Duhului Sfànt, aproape cá, sá afle
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una; ãi aceea este exact corect, unde un om a äinut-o doar
ânáuntru ãi lucruri ca acelea, ãi sá aibá puäiná decenäá privitor
la ea.
136 Voi aäi putea sá gàndiäi cá aceea este nebunie, dar, frate, tu
cerceteazá ãi aflá, ãi vezi dacá acela nu este Adevárul. Este o
dizgraäie! Ân regulá.
Aceia au fost fiii lui Dumnezeu care sunt la^Acum,
aceea, eu pot sá explic a mea^Vedeäi, ãi eu ãtiu dacá^
137 Eu am avut o altá ântrebare astázi, ei zic, “Pái, Frate Bill,
Biblia a spus cá Eva a zis, ‘Eu am primit un fiu de la Domnul.’”
Exact corect. El trebuia sá viná de la Domnul. Domnul este
singurul Creator care existá. El^Dumnezeu l-a creat pe
Diavolul. Cum este aceea? Dumnezeu l-a creat pe Diavolul.
Dumnezeu a creat pe fiecare ânger cázut care existá. Este asta
adevárat? Pái, desigur. Aceea era alegerea lor, nu a Lui. El v-a
creat, ce faceäi voi cu aceasta? Voi veäi fi judecaäi tot aãa cum
sunt ãi ei. Ia te uitá. Desigur!
138 Aceãtia erau fii ai lui Dumnezeu, dar ei au cázut din har ãi
au venit ân aceãti oameni animalici, ãi au plecat afará ãi au
poftit. Cànd ei au vázut femei, ei doar le-au luat. Pái, ei âncá
sunt aici. Imoralitatea Americii este pliná de_de oameni fárá
Duhul lui Dumnezeu, care ar arunca un copil din braäele unei
mame ãi ar necinsti-o. Fárá Dumnezeu, el nu este_el nu este cu
mult mai bun decàt o fiará. El âncá are natura aceea de fiará,
lipsitá de evlavie. Ãi un om cu^Ei spun, “Religia are gust
bun, astfel omul a ânnebunit dupá religie.” Religia este
singurul lucru care poate sá-i dea unui om mintea ântreagá,
care este, religia lui Isus Cristos.
139 Eu aã putea sá dovedesc cu Biblia cá voi nu sunteäi ân toate
minäile pàná cànd nu âl gásiäi pe Cristos. Asta-i adevárat.
Aceea este cam tare, dar eu pot dovedi aceasta prin Scripturá.
Asta-i adevárat. Tu devii animalic, cu pofte, ãi fiecare lucru,
pàná cànd âl afli pe Cristos Isus. El este Cel iubitor.
140 Acum, eu voi admite cá oamenii studiazá prea mult, ãi
âncearcá sá meargá prea departe ânainte, ãi âncearcá sá
gàndeascá prea tare, ãi uneori au prábuãiri mintale ãi alte
lucruri din cauzá cá studiazá despre Domnul. Voi trebuie sá
âncetaäi cu aceea! Voi nu trebuie sá faceäi aceea. Singurul lucru
pe care-l aveäi de fácut este sá vá ândrágostiäi de El, ãi doar
mergeäi drept ânainte iubindu-L. Asta-i adevárat. Nu este sá
âncerci sá te foräezi ân ceva sau sá te faci ceva ce nu eãti, doar
mergi ânainte ãi lasá-l pe Dumnezeu sá te foloseascá ân felul
cum vrea El. Doar cedeazá-te, predá-te ãi mergi ânainte, fericit,
càntànd, bucuràndu-te. Aceea este calea.
141 Biblia a zis, “Toate lucrurile lucreazá âmpreuná pentru
binele celor care-L iubesc,” astfel doar sá fiäi siguri cá Âl iubiäi,
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acela este singurul lucru pe care trebuie sá-l ãtiäi. Amin! Doar
iubiäi-L ãi mergeäi ânainte! Ziceäi, “Doamne, eu Te iubesc, Tu
ãtii cá eu Te iubesc.”
“Tu iubeãti aceasta?”
“Nu, Domnule. Eu Te iubesc, Doamne.” Vedeäi?
142 Ziceäi, “Bine, nu vrei tu sá fii^Nu ai vrea tu sá fii un
predicator mare? Nu ai vrea sá fii aceasta?”
143 “Nu. Acum, Doamne, ce^Dacá Tu vrei ca eu sá fiu, voi fi.
Dacá Tu nu vrei, Amin. Eu voi fi chiar aici, doar o ãtergátoare
la uãá la aceastá bisericá.”
144 “Bine, acum, eu cred cá dacá tu faci ceva ân acest fel
oamenii se vor gàndi mult mai mult la biserica voastrá.”
145 “Mie nu-mi pasá ce gàndesc oamenii, eu vreau sá ãtiu ce
gàndeãti Tu, Doamne. Eu_eu voi sta doar cu Tine, ceea ce-mi
spui Tu sá fac. Eu âi iubesc pe toäi, sigur.”
“Bine, acum, tu ãtii pe Sora Aãa-ãi-aãa, tu nu o iubeãti.”
“Da, eu o iubesc, Doamne. Da, eu sigur o iubesc. Eu o
iubesc.”
“De ce?”
146 “Pentru cá Tu o iubeãti, ãi Tu eãti ân mine. Ãi eu trebuie sá
o iubesc, cáci Tu eãti acela din mine care o iubeãte din mine.”
Iuh! Aceea o va face.
147 Dar eu cred cá aceia erau fiarele acelea care au cázut
acolo,^?^fiare care au cázut, vedeäi.
11. Ânseamná “fiii lui Dumnezeu” Ângeri sau duhuri din Cer?
148 Aceea a fost ântrebarea persoanei. Bine. Eu cred cá ei nu
erau Ângeri. Vedeäi, ei erau fiinäe, “fii ai lui Dumnezeu,” aãa
cum spune Scriptura. Nu ângeri, ei erau fii ai lui Dumnezeu. Ãi
ei au venit din Cer pe pámànt, ãi au fost puãi ân trupuri; nu “sau presat ân trup,” eu cred cá toate trupurile sunt náscute din
sex ân afará de Isus Cristos. Eu cred cá El este singura fiinäá
náscutá din fecioará care a existat vreodatá, Isus Cristos. Ãi
eu_eu nu sunt de acord cu Josephus la aceasta, deãi el era un
istoric mare. Dar eu cred cá ei erau fiinäe supranaturale care
au venit jos ãi au preluat duhul omului. Ãi eu cred cá ei sunt
chiar aici âncá astázi, âncá umblànd ân jur ân Jeffersonville
astázi, aceleaãi duhuri animalice, pline de pofte, neevlavioase,
sá tráiascá chiar ân fiinäe umane. Acum, ântr-o zi aceãti oameni
vor muri; ãi dacá mai existá vreo altá generaäie, ele vor coborà
chiar jos peste ei.
149 Amintiäi-vá, Dumnezeu âãi ia omul Lui dar nu Duhul Lui,
acesta este acelaãi Duh Sfànt pe care ei L-au primit la
Cincizecime.
150 Este acelaãi Diavol (ân forme religioase) care au persecutat
pe Cristos, este acelaãi Diavol care este ân bisericá astázi,
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purtànd robe lungi. Ãi ei nu trebuie sá poarte^eu nu vreau sá
spun despre roba peste trupul lor, eu vreau sá spun despre roba
sufletului vostru. Vedeäi, “Pái, zilele minunilor au trecut, nu
existá un astfel de lucru.” Voi vorbiäi despre Fariseii moderni!
Chiar exact.
151 Oricum, Biblia a zis, “Ei vor avea o formá de evlavie, dar
vor nega Puterea. Depártaäi-vá de aceãtia, depártaäi-vá de
aceea. Doar staäi departe, äineäi-vá departe.” Aceia âncá sunt
acei fii ai lui Dumnezeu, dar ei sunt ântr-o stare cázutá. Vedeäi
ce vreau sá spun? Unii din ei sunt predicatori, unii din ei sunt
diaconi, unii din ei sunt prezbiteri, unii dintre ei sunt episcopi,
tot aãa de pioãi càt pot sá fie! Dar Biblia^
152 Acum, eu voi ráspunde la ântrebarea, frate, pe care tu mi-ai
dat-o cu un timp ân urmá. Cineva a zis:
12. Frate Branham, eu vreau sá ãtiu locul unde pot sá fiu sigur
ãi sá spun, “Acest om are Duhul Sfànt din cauzá cá el a
fácut ‘aceasta,’” sau “‘Aceastá femeie are Duhul Sfànt din
cauzá cá ea a fácut ‘aceea.’”
153 Nu existá nici o cale ân lume ca tu sá cunoãti aceea. Asta-i
adevárat. Nu existá nici o cale ân lume ca tu sá ãtii aceea.
Dumnezeu este judecátorul, noi nu trebuie sá judecám. Vedeäi?
Doar predicám Evanghelia, tráim^
154 Un om a venit la mine aici càndva ân urmá, eu predicam
despre ce am spus seara trecutá. El a venit la casa mea ãi a zis,
“Frate Branham, frate, eu vreau_eu vreau_eu vreau sá fiu^
Eu vreau sá scap de pácatele mele. Eu vreau sá fiu un Creãtin.”
El a ãezut pe veranda mea.
155 El a zis, “Am auzit despre un om mare, un om cunoscut
internaäional cu numele de Billy Graham.” El a zis, “Am mers
la adunárile lui ãi_ãi_ãi el a zis, ‘Toäi care vor sá deviná un
Creãtin, ridicaäi-vá màna ãi acceptaäi pe Cristos ca Salvatorul
vostru personal.’ Astfel mi-am ridicat màna. El a zis, ‘Acum,
ridicaäi-vá toäi, noi vom avea o rugáciune.’ Astfel eu am stat ãi
m-am rugat doar^” (scuzaäi-má) “aãa de sincer càt am putut
sá fiu.” El a zis, “Ãi, dar aceea nu mi-a fácut nici un bine.”
156 El a zis, “Apoi am plecat jos la_la adunarea lui Oral
Roberts.” El a zis, “Am auzit despre el, ãi am auzit cá ei toäi
aveau aãa bucurie.” A zis, “M-am dus jos la Oral Roberts ãi lam ântrebat, ‘Ce trebuie sá fac sá devin un Creãtin?’ El a zis,
‘Tu mergi ân spate acolo^’ I-am spus cá mi-am ridicat màna
la alui Billy Graham. El a zis, ‘Tu sá stai ân camera aceea de
cercetare pàná cànd eãti aãa de fericit âncàt tu vorbeãti ân
limbi.’” El a zis, “Eu am mers ânáuntru acolo ãi m-am rugat
pàná cànd am vorbit ân limbi.” A zis, “Aceasta a venit afará,
dar aceea nu mi-a fácut nici un bine.”
157 El a zis, “Ãi apoi am mers la o altá adunare ãi ei mi-au spus
cá eu nu am fost âncá sfinäit, au zis cá eu ‘Trebuie sá devin
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sfinäit ãi sá ajung fericit ãi sá strig, sá am suficientá bucurie.’
Astfel m-am rugat ãi m-am rugat pàná cànd eu_eu am strigat,
dar totuãi âncá^”
158 Am zis, “Frate, fiecare dintre acele lucruri sunt corecte,
fiecare din ele sunt bune. Ridicarea màinii tale, vorbirea ân
limbi, strigarea, eu cred ân fiecare párticicá din acestea, dar
totuãi nu este acel lucru. Vedeäi, este acceptarea Persoanei,
Cristos Isus.” Vedeäi? Vedeäi, aceasta nu este^
159 Aceste lucruri sunt atribute. Strigarea, vorbirea ân limbi,
alergarea, strigarea, plànsul, rugáciunea, sporováiala, acelea
sunt doar atribute care urmeazá. Primul lucru este sá accepäi
Persoana, Cristos Isus. Vedeäi? Astfel nu existá_nu existá
dovadá ca noi sá putem spune. Pentru cá un om plànge? Am
vázut oameni sá plàngá ãi sá plàngá, ãi plàngea cu lacrimi de
crocodil, ãi el âncá este tot aãa de mare pácátos cum putea sá
fie.
160 Ascultaäi, Isus nu are nimic decàt oi. Este asta adevárat?
Pástorul âãi cunoaãte oile. Aäi auzit cineva de aici vreodatá o
caprá plàngànd? Pái, frate, tu mai bine sá fii un pástor dacá tu
vrei sá cunoãti diferenäa. O caprá va plànge ântocmai exact ca o
oaie. Aha. Sá se agaäe un äap mic acolo afará pe undeva, ãi o
oiäá pe o parte “Baa,” ãi apoi “Baa,” ântocmai la fel.
161 Ãi eu i-am auzit jos la altar doar plàngànd ãi plàngànd, “O
Dumnezeule!” doar suspinau ân felul acela, “O Dumnezeule!”
ãi o caprá tot timpul. Asta-i adevárat. Strigá? Pái, Doamne, eu
i-am vázut strigànd pàná cànd ei doar^ãi ei aleargá peste
duãumea ãi sar ân sus ãi-n jos ãi strigá.
162 Acum, voi ziceäi, “Frate Branham, tu nu crezi ân a plànge!”
163 Sá nu má luaäi greãit. Sigur, eu cred ân a plànge. Dar eu
spun cá aceea nu este nici o dovadá, vedeäi, deoarece ele
amàndouá plàng. I-am auzit strigànd càt de tare puteau sá
strige. Da, domnule. Ãi doar se agitau ân felul acela. Ãi sunt
muläi dintre ei printre voi, despre care eu vorbesc. I-am auzit
vorbind ân limbi, au mers afará ãi au tráit orice fel de viaäá,
doar fac orice. Astfel, acela nu era un semn.
Dar voi ziceäi, “Tu eãti âmpotriva la aceasta.”
164 Oh, nu. Eu cred ân vorbirea ân limbi, acesta este darul lui
Dumnezeu ân bisericá. Dacá eu l-aã scoate afará, eu aã lua o
parte din Dumnezeu afará. Dacá-mi scot afará limba_limba
mea afará din trupul meu de aici, eu nu aã avea un trup
complet. Trupul lui Isus Cristos are limbi ân El. Trupul lui Isus
Cristos de aici are limbi; ãi dacá le scoateäi, voi scoateäi o parte
din Cristos afará. Dar voi âncá nu puteäi spune cá acela este
Trupul, ânäelegeäi. Vedeäi? Vedeäi?
165 Dar aceasta este acceptarea Persoanei, Cristos Isus, ãi
celelalte lucruri vin drept ânainte ânáuntru ãi ele se potrivesc
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âmpreuná. Lásaäi ca fiecare membru din acest trup din aceastá
dimineaäá, lásaäi ca acest grup mic de oameni, dacá noi am
putea sá tragem cortinele jos pe fiecare parte ãifiecare
persoaná de aici sá primeascá Persoana, Cristos Isus, nu ar mai
exista nici o ceartá sau nu va mai exista nici un argument.
Acolo ar fi doar o dragoste perfectá. Deãi voi âncá aäi crede
aceasta ãi credeäi aceea, dar aceasta ar fi doar aãa de pliná de
dragoste âncàt voi doar aäi^Vedeäi? Aceea este. Acum, Isus a
zis, “Dupá roadele lor âi veäi cunoaãte.” Ãi roada Duhului este
dragostea, bucuria, pacea, ândelunga rábdare, bunátatea,
smerenia, blàndeäea.
166 Acum, eu am sá^Eu am sá vá dau evaluarea mea despre
ceea ce cred eu cá este cel mai apropiat lucru spre o dovadá, cá
un om este un Creãtin, decàt orice altceva cunosc eu. Voi ãtiäi
care este aceasta? Aceasta este trudirea sufletului. O persoaná
care ântotdeauna este aãa de flámàndá ãi ânsetatá dupá
Dumnezeu. Ei doar simplu^zi ãi noapte, ei_ei doar nu pot
suporta aceasta. Ei_ei_ei au de fácut ceva pentru Dumnezeu.
Ei_ei sunt plini de dragoste ãi ei sunt doar^trudirea
sufletului, doar trudindu-se tot timpul. Biblia a zis, “Cel ce
merge semánànd cu lacrimi fárá ândoialá se va ântoarce din
nou, bucuràndu-se, aducànd cu el snopi preäioãi.” Este aceea
adevárat? Toate lucrurile acelea.
167 Acum, priviäi, este acolo^Dacá aceastá bisericá^Dacá
eu aã spune, ân aceastá dimineaäá, cá acest grup de oameni de
aici ãi eu^Ãi Dumnezeu zice, “Acum, uite, William Branham,
Eu am sá te fac sá ráspunzi pentru grupul acela de oameni, ce
le spui tu. Acum, vrei tu ca toäi sá strige?”
“Sigur, eu vreau ca ei sá strige.”
“Vrei tu ca ei toäi sá vorbeascá ân limbi?”
“Eu vreau ca fiecare din ei sá vorbeascá.”
“Vrei tu ca ei toäi sá danseze ân Duhul?”
“Eu vreau ca fiecare din ei sá danseze.”
168 “Ân regulá, bine, aceasta-i foarte bine, dar ce ai vrea mai
degrabá ca ei sá facá?” Aha.
169 “Eu mai degrabá aã avea o bisericá care are o astfel de
sarciná pe inima lor pentru rugáciune âncàt ei sá stea la acest
altar ãi sá fie aici zi ãi noapte, ãi toate celelalte; ãi ân casa lor,
sá fie constant ân rugáciune, ãi smeriäi, ãi sá âncerce sá facá pe
oameni sá viná la Dumnezeu, ãi sá facá chemári la spital ãi sá
viziteze bolnavii, ãi sá âncerce sá facá pe oameni sá viná la
bisericá ãi sá facá bine. Eu mai degrabá aã avea aceea decàt
toate celelalte puse âmpreuná; deãi celelalte sunt corecte, ele
aparäin la bisericá.”
170 Dar dacá eu trebuie sá am aceasta, eu aã pune aceea mai
ântài. Deoarece dacá voi aveäi aceea, cealaltá va avea loc. Aha.
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Vedeäi? Dacá voi aveäi aceea, dacá voi ajungeäi aãa de flámànzi
dupá Dumnezeu, strigarea va avea loc. Dacá voi ajungeäi aãa
de flámànzi dupá Dumnezeu, vorbirea ân limbi va avea loc.
Dacá voi ajungeäi aãa de flámànzi dupá Dumnezeu, voi doar
continuaäi sá flámànziäi, vá äineäi pe voi ânãivá. Acum, voi
mergeäi sá vá vedeäi cá ajungeäi indiferenäi, doar amintiäi-vá,
fiäi atenäi, existá un alt duh care âncearcá sá se prelucreze
ânáuntru acolo. Staäi chiar ânaintea lui Dumnezeu, smeriäi, cu
trudirea sufletului. Doar fiäi cu toatá bunátatea voastrá de
modá veche^
171 Eu pot dovedi cu Biblia cá “De prima datá cànd Ângerul lui
Dumnezeu a mers peste äári sá pecetluiascá cu Duhul Sfànt, El
a pecetluit numai pe acei care au plàns ãi au oftat din cauza
uràciunilor fácute ân cetate,” Ezechiel, capitolul 9. Este asta
adevárat? A pus o pecete pe fruntea acelor care suspiná ãi
plàng din cauza uràciunilor care sunt fácute ân cetate.
172 Acum, eu vreau sá vá pun o ântrebare, eu vá voi ântreba
aceastá ântrebare. (Acum noi vom âncheia càt pot eu de repede.)
Ce ar avea loc astázi dacá Duhul Sfànt a trecut prin
Jeffersonville, New Albany, ãi Louisville, sá pecetluiascá ân
aceastá dupá-masá pe acei care ar fi acasá, “Dumnezeule,
trimite o trezire, suntem aãa de flámànzi dupá o adunare. O
Dumnezeule, priveãte la pácatele din cetate. Oh, nu este
aceasta ângrozitor, Dumnezeule? Oh, nu ai vrea Tu te rog sá
trimiäi o trezire, Dumnezeule. Trimite ceva predicator bun,
trimite pe cineva. O Doamne, lasá Duhul Sfànt doar^”?
Unde, unde va pecetlui El? Gàndiäi-vá la aceea.
173 Acum, “Pái, Frate Branham, ce vrei sá spui?”
174 Vreau sá spun aceasta, ãi eu spun aceasta acum reverent,
umblànd pe fire fragile. Eu cred cá ziua aceea este aproape
terminatá, cei care sunt ânáuntru sunt ânáuntru. Vedeäi?
Vedeäi? Uãile se ânchid âmpreuná, voi nu mai aveäi sarcina
aceea mai mult.
175 Billy Graham a avut adunári peste tot prin äará, ãi Oral
Roberts, ãi toäi restul dintre noi. Noi am plàns, ãi ne-am rugat
ãi ne-am rugat, ãi toate celelalte. Dar, voi vedeäi, uãile se
ânchid. “Cel ce este necurat,” eu citez Scriptura, “sá fie âncá
necurat. Cel neprihánit, sá fie âncá neprihánit. Cel ce este
sfànt, sá rámàná sfànt.” Ãi eu cred cá uãile Neamurilor se
ânchid âmpreuná. Vedeäi? Ziua timpului sezonului este cam pe
terminate, doar âncá càäiva sá intre. Motivul cá voi nu mai
puteäi avea nici un fel de adunare ca aceea, este cá nu mai
existá trudire a sufletului. Voi nu_voi nu obäineäi sarcina
aceea.
176 Âmi amintesc cu ani ân urmá. Voi ântotdeauna âi auziäi
vorbind despre urmele de rumeguã ãi lucruri ân Tabernacol.
Aceea nu a mai fácut-o, nici un pic mai mult. Dar atunci aceea
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era proaspátá, Dumnezeu âãi chema Biserica Sa. Eu i-am vázut
suspinànd ãi plàngànd ãi stànd la altar toatá noaptea. Am mers
la casele lor, ãi tu âi puteai auzi cànd veneai sus, doar ân a
lor^ân dormitorul lor, bárbat ãi femeie, plàngànd, “O
Dumnezeule!”
177 Voi âi vedeaäi umblànd prin bisericá, ãi eu vedeam pianul
âncepànd sá cànte, “Isuse Äine-má Aproape De Cruce,” ãi
lacrimile curgeau jos acolo, voi ãtiäi. [Fratele Branham
inspirá_Ed.] Mergeai ân aceastá bisericá, apoi mergeai jos la
altá bisericá, ãi-i auzea-i acolo, “Existá un Izvor scump.” “O
Dumnezeule, salveazá-mi báiatul. Salveazá-mi fiica, ea este
pierdutá, Doamne. Te rog!”
178 Voi nu mai gásiäi aceea. Care este situaäia? Duhul lui
Dumnezeu este retras. Isus a zis, a prezis aceasta, cá dragostea
^din cauzá cá dragostea multora^dragostea lor se va ráci.
Aceea din cauzá cá nelegiuirea va creãte, dragostea multora se
va ráci.” Vedeäi? Vedeäi, se ráceãte, se duce. Dragostea moare.
Ãi ân ce au ajuns ei, doar o formá; bat pianul ân sus ãi-n jos, “O
aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Ãi laudá Domnului!”
Vedeäi, ân felul acela, este doar o formá. Sá nu vá pácáliäi,
vedeäi, doar vá pácáliäi singuri. Vedeäi, nu conteazá pàná cànd
noi^Eu merg ân acest fel, eu vorb-^
179 Eu nu vorbesc despre Tabernacolul nostru, eu vorbesc
despre ceea ce eu gásesc prin Statele Unite. A devenit doar o
formá, doar ântr-un fel de a acäiona cum obiãnuiam sá facem.
Ãi acea trudire a sufletului, este doar cam sfàrãitá. O frate,
sorá, (Dumnezeule, ai milá de noi) fie ca Dumnezeu sá aibá
milá!
180 Priviäi la aceste treziri ãi lucruri doar lovind ãi lovind ãi
lovind, ãi Evanghelia se predicá mai clar, aceasta este^
Priviäi la ea astázi, ândatá ce o trezire se âncheie, ei s-au dus.
Voi ãtiäi ce?
181 Daäi-mi voie sá spun aceasta. Eu nu ãtiu de ce nu má pot
ândepárta de la aceasta. Dar, priviäi, Isus a zis, “Âmpáráäia
Cerurilor se aseamáná cu un om care a luat un návod ãi l-a
aruncat ân mare. Ãi cànd l-a tras ânáuntru, el a luat càteva
specii din mare, desigur. El a luat ânáuntru broaãte äestoase, ãi
a luat ânáuntru ãerpi, ãi a luat ânáuntru raci, càini de apá,
peãti. Vedeäi? Ãi eu cred cá návodul^
182 Acum, priviäi! Aici este o broascá äestoasá, ãi aici este un
peãte. Acea broascá äestoasá nu poate face nimic cá ea este o
broascá äestoasá, ea a fost o broascá äestoasá de la ânceput.
Natura ei este o broascá äestoasá ãi aceea este tot ce este de ea.
(Acum amintiäi-vá, eu_eu am zis cá má voi ruga.) Vedeäi, ea
este o broascá äestoasá de la ânceput, ea este o broascá äestoasá
acum. Dacá el este un ãarpe de la ânceput, el este un ãarpe
acum. Dacá el este un càine de apá de la ânceput^
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183 Ãi eu cred cá návodul a fost aruncat ãi aruncat ãi aruncat,
pàná cànd aproape toäi peãtii au fost luaäi afará din baltá.
184 Acela-i motivul pentru care ei spun, “Pái, eu mi-am ridicat
màinile. Glorie lui Dumnezeu! Eu vreau sá fiu salvat. Laudá
Domnului!” Ãi douá zile mai tàrziu, “Oh, Lydia, tu ãtii cá
treaba aceea nu este^nonsens. Eu presupun cá aceasta era ân
regulá.” De ce? Natura este aici este un càine de apá de la
ânceput; a fost un ãarpe, de la ânceput.
185 Peãtele este cam aproape greblat afará din lac acum.
Návodul va fi uscat. Ãi Isus va veni, El âãi va lua peãtii Lui
ânáuntru atunci. Vedeäi ce vreau sá spun? Oh, dacá existá o
fáràmá de Creãtinism ân voi, dacá existá o fáràmá de dorinäá ân
voi sá slujiäi lui Dumnezeu, äineäi-o aãa de tare càt puteäi ân
aceastá dimineaäá ãi ândrágiäi-o cu toatá inima voastrá.
186 “Fiii lui Dumnezeu ãi-au luat fiicele oamenilor.” Sigur ei
erau fii de Dumnezeu. Astázi ei âncá sunt fii de Dumnezeu, dar
ei sunt fii cázuäi ai lui Dumnezeu. Unii din ei, scriptural, iuh!
Cum pot ei vorbi Scriptura! Ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Voi
ãtiäi, Satan a fost omul de màna dreaptá a lui Dumnezeu. Voi
ãtiäi, el cunoaãte mai mult despre Scripturá decàt orice_orice
teolog_teolog din lume astázi. Vorbim despre^El ântoarce
seminarele cu susul ân jos, ân special pe acesta Baptist de aici
zicànd cáci_cáci “Isus Cristos a fost náscut de un Roman, sau
un soldat German.” Eu am o carte despre aceea, aã vrea sá v-o
arát ântr-una din aceste zile. Ân regulá.
187 Repede, Exod^Oh, noi nu o sá o luám pe aceea dacá nu
punem ânapoi. Eu le voi lua foarte repede acum, eu ãtiu cá eu
vá iau mult din timpul vostru. Má rábdaäi voi doar âncá càteva
minute? [Adunarea zice, “Amin!”_Ed.]
13. Sunt cei o sutá patruzeci ãi patru de mii, menäionaäi ân
Apocalipsa, rámáãiäa Iudeilor pe care noi^vor fi parte
din Rápirea Bisericii? (dincolo) Nu este Israelul, de la
ânceputul din^ei au ânceput^(âmi pare ráu)^merge ân
timpul_ timpul de^
188 Âmi pare ráu, doar un minut pàná cànd o fac pe aceasta
ânäeleasá. Ea_ea a trecut prin, este pátrunsá prin hàrtie.
^sá viná la âmplinire ân timpul celor o mie de ani ai_ai
lui Cristos decàt ca acel om sá poatá trái aãa cum fac aceãti
oameni religioãi moderni. Da, domnule.
189 Acum, doar un minut, sá luám aceasta corect. Ântrebarea
este:
Sunt cei o sutá ãi patruzeci ãi patru de mii, din care noi
suntem o rámáãiäá^
190 Eu vreau sá ne corectám asupra aceleia ântài, doar sá fiu
sigur cá voi^Vedeäi, cei o sutá ãi patruzeci ãi patru de mii^
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Sunt cei o sutá ãi patruzeci ãi patru de mii, menäionaäi ân
Apocalipsa, rámáãiäa Iudeilor aãa cum aceea va fi o parte
din Rápirea Bisericii? Sunt cei o sutá patruzeci ãi patru de
mii^
191 Acum, doar^Eu sunt_eu sunt^Eu vreau sá fac aceasta
clar ân mintea mea ânainte sá âncep la ea.
Sunt cei o sutá patruzeci ãi patru de mii, menäionaäi ân
Apocalipsa, rámáãiäa Iudeilor care va fi parte din Rápirea
Bisericii?
192 Eu vreau sá iau aceasta mai ântài. Cei o sutá ãi patruzeci ãi
patru de mii este rámáãiäa Iudeilor, dar nu Biserica rápitá.
Vedeäi? Priviäi acolo acum ân Apocalipsa, capitolul 6, voi veäi
vedea aceea.
193 Apoi noi vom lua cealaltá parte pe cealaltá_cealaltá parte
ãi ei au o altá ântrebare acolo. Observaäi aceste lucruri.
194 Ân regulá, priviäi aici acum, Apocalipsa 6, acum, acolo este
unde o aflaäi. Vedeäi? Acum, noi vom âncepe, el merge ânainte ãi
vorbeãte despre cáláreäii pe cai, ãi aãa mai departe, mergànd
ânainte. “Cànd ei au deschis^” Sá luám versetul 9 din
capitolul 6 din Apocalipsa:
Ãi cànd el a deschis pecetea a cincea,^
195 Eu sunt_eu sunt_eu sunt greãit, eu sunt ân alt capitol. Este
capitolul 7:
^dupá aceste lucruri am vázut patru ângeri stànd
ân cele patru coläuri ale pámàntului,^
196 Oh, ce ântrebare frumoasá, ãi ce puäin timp sá intrám ân
aceasta ãi avem rugáciune pentru bolnavi.
^dupá aceste lucruri am vázut patru ângeri stànd
ân cele patru coläuri ale pámàntului, äinànd cele patru
vànturi ale pámàntului, ca vàntul sá nu batá peste
pámànt, nici peste mare, nici peste vreun pom.
Ãi am vázut un alt ânger coborànd din cer, avànd
pecetea Dumnezeului cel viu:^
197 Oh, fiäi siguri, aceasta este o ântrebare minunatá. Vedeäi?
Acum, acela este un tablou dramatic, Ioan a zis acum, aici^
departe de pámànt acum, ân Duhul, privind ânapoi spre
pámànt. Ãi el a vázut patru ângeri stànd ân cele patru coläuri
ale pámàntului, äinànd cele patru vànturi ale pámàntului.
198 Acum, “vànturi,” ân Biblie^Eu nu am timp sá trec
Scripturile pentru voi. Dar noi putem ajunge la aceasta. Dacá
nu este ráspuns corect, atunci eu o voi lua altá datá. Cei
patru^Vànturile, ân Biblie, ânseamná “rázboaie ãi vrajbá.”
Ca ân timpul lui Iov, vá amintiäi, vànturile au venit jos ãi_ãi i-a
luat fiii. Ãi voi ãtiäi ce vreau sá spun, aceasta_aceasta este_
aceasta este necaz. Vedeäi?
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^ãi am vázut patru ângeri (patru ângeri, sau “patru
mesageri”), ei státeau la capetele celor^sau patru
coläuri ale pámàntului, äinànd cele patru vànturi^
^ãi el a strigat cu un glas tare cátre cei patru
ângeri, cárora le-a fost dat sá_sá vatáme pámàntul ãi
marea. (Acum, aceea este venirea Domnului, despre
care vorbeãte el. Vedeäi?)
Zicànd, Sá nu vátámaäi pámàntul, nici marea, nici
pomii, pàná cànd noi am pecetluit pe slujitorii
Dumnezeului nostru ân frunäile lor. (slujitori)
199 Acum, amintiäi-vá, Biserica nu sunt slujitorii Lui. Noi
suntem fiii Lui, nu slujitorii Lui. Iudeul este ântotdeauna
slujitorul Lui. Biserica niciodatá nu a fost slujitorii Lui,
Aceãtia au fost copiii Lui. Vedeäi? Slujitori:
Ãi am auzit numárul acelor^erau pecetluiäi: ãi
acolo au fost pecetluiäi o sutá ãi patruzeci ãi patru de
mii toäi din seminäiile copiilor lui Israel. (Acum,
priviäi, toäi sunt Iudei)
200 Acum priviäi! “Din seminäia lui Iuda au fost pecetluiäi
douásprezece mii. Seminäia lui Ruben, douásprezece. Seminäia
lui Gad, douásprezece. Aãer, douásprezece. Ãi din Neftali,
douásprezece, ãi_ãi aãa ân jos. Simeon, douásprezece. Ãi Aãer,
douásprezece, Ãi Zabulon, douásprezece. Ãi Beniamin,
douásprezece.” Ãi douásprezece seminäii din Israel, deci
doisprezece ori doisprezece^càt este? O sutá patruzeci ãi
patru de mii. Acum, priviäi, toäi din seminäiile copiilor lui
Israel. Acum priviäi, ei erau “slujitori” ai lui Dumnezeu.
201 Acum poate eu pot sá o fac limpede. Acum priviäi:
Dupá aceasta^m-am uitat, ãi, iatá, ãi am vázut o
muläime mare, pe care nici un om nu putea sá o
numere, (acum, aici este un alt grup, vedeäi) din toate
naäiunile, ^rasele,^limbile, ãi popoarele, státeau
ânaintea tronului, ãi ânaintea Mielului, avànd albe^
avànd^Mielul, âmbrácaäi cu robe albe, ãi palmieri ân
màinile lor;
Ãi au strigat cu un glas tare, zicànd,^(Ascultaäi la
aceastá adunare a Duhului Sfànt!)^Salvarea este a
Dumnezeului nostru care ãade pe tron, ãi a Mielului.
Ãi toäi ângerii^ãi ân jurul_jurul tronului, ãi ân jurul
bátrànilor ãi a celor patru fápturi,^au cázut ânaintea
tronului pe feäele lor, ãi se ânchinau lui Dumnezeu,
Zicànd, Amin: Binecuvàntarea,^slava,^ânäelep
ciunea,^muläumirea,^onoarea,^puterea,^tária,
sá fie a Dumnezeului nostru pentru veci de veci. Amin.
Ãi unul din bátràni^(Acum, priviäi acum, acela
era^Ioan era ân viziune)^unul din bátràni a zis^
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mi-a ráspuns, mi-a zis, Cine sunt aceãti^(Acum, Ioan
era un Iudeu ãi el a vázut cele douásprezece seminäii
ale lui Israel, el le-a cunoscut)^Dar cine sunt aceãtia
care sunt âmbrácaäi ân robe albe? ãi de unde vin ei? De
unde au venit ei? Acum, tu ai vázut pe Iudei, tu âi
cunoãti pe fiecare, tu i-ai numárat ân seminäii ãi ai
spus càte mii au fost pecetluiäi. Dar cine sunt aceãtia
din fiecare rasá, limbá, ãi naäiune? De unde au venit
ei?
Ãi eu i-am zis, Domnule, tu ãtii. (Ioan, cu alte
cuvinte, “Eu nu ãtiu de unde vin ei. Eu sunt un Iudeu
ãi eu stau aici, ãi eu vád poporul meu_meu ãi âi vád pe
acei ce sunt aici.”)^Ãi el mi-a zis, Aceãtia sunt acei
care au venit din necazul cel mare,^(Vedeäi?)^
necazul cel mare, ãi ãi-au spálat hainele, ãi le-au fácut
albe ân sànge (nu a fi membru al bisericii)^ci ân
sàngele Mielului. (Vedeäi?)
De aceea sunt ei ânaintea tronului lui Dumnezeu, ãi âi
slujesc zi ãi noapte ân templu:^
202 Acum, unde má slujeãte D-na Branham? Ân casá. Aceea este
Mireasa. D-na Neville, acolo este unde stá ea, ân casá, slujindute. Acolo este unde Mireasa (ei nu sunt slujitorii)^serveãte
Mireasa.
^ân templu: ãi ei^ãed pe tron vor locui cu ei.
Ãi ei nu vor mai flámànzi,^(Ei au pierdut càteva
mese, se párea cá (nu-i aãa?) cànd ei erau aici)^nu
vor mai flámànzi, nici nu vor ânseta ei^nici soarele
nu-i va dogorà, nici vreo cáldurá.
Cáci Mielul care este ân mijlocul lor âi v-a conduce
ãi-i v-a hráni, ãi-i v-a conduce ân_la viaäá^(doar un
minut)^izvoare de apá vie: ãi Dumnezeu va
ãterge^ toate lacrimile (acela este un grup plàngáreä
care a intrat acolo) din ochii lor. (Vedeäi?)
203 Acum, observaäi, ei au flámànzit ãi ânsetat, ãi au plàns, ãi
au gemut ãi cerãit, ei au venit din necazul cel mare (au zis,
“Priviäi la grupul acela de holy rollers, oh, ei sunt nebuni!”).
Oh, Doamne! Da. Vedeäi? Dar ei au plàns ãi au cerãit, ei nu sau certat ãi au fiert. Ãi ei doar au plàns ãi au cerãit. Ãi, vedeäi,
ãi ei au fost toate rasele, limbile, ãi naäiunile.
204 Acum, cei o sutá patruzeci ãi patru de mii, care erau Iudeii.
Abraham era slujitorul lui Dumnezeu. Iudeii au fost
ântotdeauna slujitorii lui Dumnezeu. Neamurile nu au fost
niciodatá slujitorul Lui.
205 Acum, doar trebuie sá ne grábim prin aceasta acum,
deoarece noi mai avem âncá douá sau trei. Ãi má voi grábi càt
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pot de repede, ãi nu sá âncerc sá trec peste acestea. Dar eu voi
veni drept ânapoi ãi le voi lua din nou duminica viitoare (dacá
va voi Domnul) ãi petrec mai mult timp asupra lor.
206 Dar, priviäi acum, el a vázut toate cele patru coläuri ale
pámàntului, ãi ângerii stànd ân cele patru coläuri ale
pámàntului. Acum, voi ziceäi, “Am gàndit cá el era rotund”;
aceea nu-l äine de la a avea patru coläuri, voi vedeäi. Ân regulá.
207 Acum, “Ân patru coläuri ale pámàntului, äinànd cele patru
vànturi.” Cu alte cuvinte, aici au mers vànturile, suflànd
ânáuntru rázboaie ãi vrajbá care au venit peste toatá lumea.
Cànd s-au ântàmplat acelea? Niciodatá pàná la Primul Rázboi
Mondial. “Äineau vànturile,” ãi ele se stráduiau, sá meargá
ânáuntru sá cucereascá.
208 Ãi acum, aici vine un Altul. Acum, dacá veäi privi ãi vá
referiäi la Ângerul acela, el este acelaãi Ânger care iese ân
Ezechiel 9, cànd oamenii au venit din spatele poräilor lor cu
arme de mácelárire ãi au mers prin Ierusalim sá-i máceláreascá
pe Iudei. Vá amintiäi? El a zis, “Staäi! Staäi! Opriäi aceasta,
pàná cànd mergeäi prin cetate ãi puneäi un semn pe fruntea
fiecáruia care geme ãi plànge din cauza uràciunilor fácute ân
cetate.” Este asta adevárat?
209 Apoi, dupá ce El a fácut aceea, atunci El i-a lásat sá intre ãi
sá máceláreascá. Aceea era persecuäia sub Titus. Acum, voi
vedeäi, el este acelaãi Ânger, a apárut din nou, venind de la Est
(ãi unde va veni Isus) ãi El are Pecetea Dumnezeului cel Viu.
Glorie!
210 Acum, ce este Pecetea Dumnezeului cel Viu? Oh, dacá
aceea nu este o mare disputá ân lume astázi! Unii zic cá este
äinerea zilei de sabat, ãi unii spun cá este pentru a face aceasta
ãi aceea. Dar Biblia a zis “Duhul Sfànt este Pecetea lui
Dumnezeu”! Efeseni 4:30 zice, “Sá nu ântristaäi pe Duhul Sfànt
al lui Dumnezeu prin care voi sunteäi pecetluiäi pàná ân ziua
ráscumpárárii voastre.” Vedeäi? Ân regulá. Este Duhul Sfànt.
211 Apoi ce vine? Acum, priviäi! Oh, cànd má gàndesc la
aceasta, inima-mi saltá. Acum El a zis, “Äineäi cele patru
vànturi pàná cànd” (cu alte cuvinte) “noi pecetluim pe
slujitorii Dumnezeului nostru ân fruntea lor.” Slujitorii,
“Iudeii.” (Ioan s-a ântors, ãi a zis, “Am vázut o sutá patruzeci ãi
patru de mii pecetluiäi.”) Acum, toate vànturile au pornit
ânáuntru, ãi ele ar fi acoperit pámàntul ãi bátália de la
Armaghedon ar fi avut loc ân Primul Rázboi Mondial, dar^
212 Acum eu trebuie sá iau o altá Scripturá aici sá vá arát. Isus
a vorbit despre oamenii care^El a zis, “Unii intrá la un ceas,
ãi un alt ceas, ãi ei au fost oameni de la ceasul al unsprezecelea.
Oamenii de la ceasul al unsprezecelea.” Acum, voi care sunteäi
spirituali citiäi printre rànduri, deoarece eu trebuie sá sar aici
ãi sá má grábesc. Acum, priviäi. “Vin ânáuntru, oamenii

ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI

77

ceasului al unsprezecelea.” Ãi chiar acum^“Primul a venit
ânáuntru ãi a primit un ban, ãi urmátorul a venit ânáuntru ãi a
primit un ban, ãi oamenii ceasului al unsprezecelea au primit
acelaãi ban cum au primit cei de la ânceput.” Este asta
adevárat? Ceasul al unsprezecelea!
213 Acum, priviäi, Iudeul este borna kilometricá pe care noi o
urmám acum. Acum, cànd Primul Rázboi Mondial a venit, a
luat pe fiecare Iudeu, ei s-au âmpráãtiat printre toate naäiunile.
Ca ãi prima Scripturá care a fost ântrebatá astázi, cum El i-a
âmpráãtiat ân toate naäiunile, acolo sunt ei toäi. Ãi aici vin
vànturile venind ân Ierusalim, peste tot, un rázboi mondial.
214 Ãi El a zis, “Staäi! Opriäi-l, pàná cànd am pecetluit pe
slujitorii Dumnezeului nostru.” Cu alte cuvinte, “Noi âi
aducem din toate naäiunile, de pretutindeni, aducàndu-i
ânáuntru deoarece noi trebuie sá-i aducem chiar ânáuntru aici
sá pecetluim pe cei o sutá patruzeci ãi patru de mii. Staäi!”
215 Ãi I-ul Rázboiul Mondial s-a oprit ân luna a unsprezecea a
anului, ân ziua a unsprezecea din luná, ceasul al unsprezecelea
din zi, pentru ca oamenii din ceasul al unsprezecelea sá poatá
veni ânáuntru. Ultima chemare pentru Iudei! Ãi el va primi
acelaãi botez al Duhului Sfànt pe care ei l-au primit ân urmá la
ânceput ân urmá acolo la Cincizecime, vor fi botezaäi ân acelaãi
fel, ãi fiecare lucru, oamenii de la ceasul al unsprezecelea sá
intre ânáuntru.
216 El a zis, “Staäi, acum, pàná cànd noi am pecetluit.”
“Pàná cànd âi vei äine Tu?”
217 “Pàná cànd noi am pecetluit pe slujitorii Dumnezeului
nostru. Acum, noi_noi pecetluim Neamurile, ei au fost
pecetluiäi, mii de mii prin aceste persecuäii ãi necazuri, ei sunt
pecetluiäi. Dar aãteptaäi un minut! Doar un minut! Nu lásaäi ca
per-^Sá nu lásaäi sá viná timpul pàná cànd noi pecetluim pe
aceãti slujitori.” Ãi el a pecetluit o sutá ãi patruzeci ãi patru de
mii.
218 Apoi vànturile au fost dezlegate din nou. Acum, observaäi,
ãi de la Primul Rázboi Mondial acolo era constant o persecuäie
âmpotriva Iudeilor. S-a ridicat Hitler pentru al Doilea Rázboi
Mondial, ãi cànd el a fácut-o, el a ânceput sá^Ce? El urma sá
sfàãie ântreaga lume chiar ân jur. Este asta adevárat? El urma
sá o sfàãie, ãi chiar ân jur. Da, el urma.
219 Fiecare lucru trebuia sá fie Comunism. Vá amintiäi cànd
voi urma sá má puneäi ântr-o ânchisoare aici jos? Eu am
predicat acelaãi lucru aici jos la sala ràului ân seara aceea. Da,
domnule. Zicànd, “Acolo vor fi trei ismuri. Ãi ele toate se vor
aduna ântr-un singur ism, ãi acel ism va aduce o persecuäie care
va trimite pe Isus Cristos pe pámànt din nou.” Ãi aceea este
exact aãa. Ãi acela era Comunism, ãi_ãi Hitler ãi_ãi Nazi, ãi
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aãa mai departe; ãi cum acel Fascism al lui Mussolini, ãi Hitler,
ãi Stalin. Am zis, “Unul din ei va lua locul. Eu nu ãtiu care din
ei va fi acela, dar eu cred cá va fi âmpáratul nordului.” Sigur
voi vá amintiäi lucrurile acelea ãi cum au fost acelea ânváäate
aici; ãi Fratele Mahoney, ãi voi toäi din urmá de tot acolo,
totuãi.
220 Ãi ei au zis, “Dacá tu predici aceea^”
221 Ãi la acest lucru N.R.A., [Administraäia de Recuperare
Naäionalá_Trans.] am zis, “Acela nu este semnul fiarei,
desigur nu. Este un boicot religios; nu aceea.” Am zis, “Acela-i
doar un premergátor sá-i pregáteascá pe oameni, ãi sá ãtie cá
aceasta doar âncepe. Chiar aici este ânceputul durerii, chiar aici
unde âncepem noi. Chiar aici este cànd_cànd timpul âncepe sá
se âncheie. Acum, observaäi, acolo la timpul acela.”
222 Acum, persecuäia vine peste Iudei, ãi ei âncep sá-i persecute
din fiecare naäiune ãi sá-i màne drept ân Ierusalim. Este asta
adevárat? Fiecare, ei merg drept^Ãi voi veäi avea o sutá
patruzeci ãi patru de mii. Priviäi aici puäin mai departe ân
Apocalipsa unde Ioan^
223 Dl. Bohanon de aici mi-a spus, a zis, “Eu nu am putut citi
Apocalipsa aceea.” Zicea, “Acolo era Mireasa stànd pe Muntele
Sinai.” A zis, “Acolo era Mireasa sus acolo ân cer.” Ãi a zis,
“Acolo era Mireasa, ãi apa^balaurul arunca apá din gura lui
sá facá rázboi cu Ea.” El a zis^
224 Eu am zis, “D-le Bohanon, primul lucru din aceasta, este,
cá ai lucrul greãit, numind-o ‘Mireasa.’” Am zis, “Iudeii vor sta
pe Muntele Sinai, cei o sutá patruzeci ãi patru de mii. Mireasa,
corect, era ân Cer cu Isus. Ãi balaurul care a aruncat apá din
gura lui va face rázboi cu rámáãiäa Sámànäei femeii.” Acela era
grupul acesta de aici care trebuia sá meargá jos, nu acela.
Vedeäi? Rámáãiäa Sámànäei femeii, “biserica sfinäitá,” fárá sá
primeascá Duhul Sfànt, cu aceia a fácut el rázboi. Vedeäi?
225 Iatá-i aici, acolo sunt trei seminäii. Ântotdeauna sá-i äineäi
pe cei trei ân minte. Ãi aici noi vedem, ân jur, aceãti o sutá
patruzeci ãi patru de mii ân jurul acelei Mirese máreäe
ráscumpárate. Este aceastá rámáãiäá care a rámas, acolo sunt
ei, acolo sunt Iudeii, acolo sunt âncá cei o sutá patruzeci ãi
patru de mii. Aici sunt aceia care sunt sfinäiäi, care au refuzat
sá primeascá Duhul Sfànt. Biserica va persecuta âmpotriva^
biserica Romaná ãi aceia âi vor persecuta. Dar Mireasa este
deja rápitá ãi ân Cer. Acolo sunt ei, aãezaäi exact ân felul ân care
a zis Biblia cá vor fi. Vedeäi?
226 Astfel cei o sutá ãi patruzeci ãi patru de mii sunt Iudei,
slujitorii lui Dumnezeu. Ãi cànd Evanghelia Duhului Sfànt le
este predicatá, ãi ei primesc botezul Duhului Sfànt ântocmai
exact cum au primit ei la ânceput, perioada Neamurilor s-a
sfàrãit, Biserica este pecetluitá, Rápirea vine.
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227 Zilele Neamurilor, Evanghelia este predicatá peste tot, a
bátut printre Neamuri, trágànd návodul, âncercànd sá facá
fiecare peãte care este ân apá sá viná ânáuntru. Ãi priviäi la ei,
cea mai mare^?^recolta a fost toatá broaãte äestoase ãi
páianjeni de apá, ãi aãa mai departe. Doar ândatá ce trezirea se
terminá ei se duc drept ânapoi ân lume din nou. Peãtele este
deja aproape tras afará. Vedeäi ce vreau sá spun?
228 Evanghelia a fost predicatá! Voi nu mai auziäi plànsete, nu
mai sunt bocete, nu mai sunt suspine, plàngànd dupá botezul
Duhului Sfànt. Le place sá viná ânáuntru, âãi pun mànuäele
peste ei cu sutele, ãi ei se agitá ãi danseazá, poate, sau una alta
de felul acela. Aceea este ân ordine, dar acelea sunt doar
atributele.
229 Persoana Isus Cristos produce lucrul real, ãi äine persoana
acea asiguratá ân Cristos pàná cànd vine El. Acolo este El. Ãi
acum, ãi de aceea nu mai este plàns, uãile sunt aproape ânchise.
Mesajul a mers ânainte, este aproape ultimul Lui timp, doar
càäiva sá-i tragá ân felul acesta sá intre ân Âmpáráäia lui
Dumnezeu. Uãile se ânchid!
230 Apoi care este urmátorul lucru? Iudeii trebuie sá primeascá
Duhul Sfànt ãi sá fie botezaäi ân Numele lui Isus Cristos. Tot
timpul ei au persecutat ãi ãi-au bátut joc; ãi, acolo, ândatá ce
Duhul Sfànt le este reprezentat, ei primesc botezul Duhului
Sfànt. Biserica Neamurilor este rápitá. Ãi acei care au refuzat,
ãi doar au umblat sub justificare, balaurul (puterea Romaná)
aruncá apa, care se va uni cu Comunismul, ãi va lua biserica
ântr-o persecuäie ca aceea. Acolo sunt ei ânfáäiãaäi exact.
231 O frate, cànd noi vedem aceasta venind, acela-i motivul cá
eu má rog, acela-i motivul cá eu plàng cátre Dumnezeu,
“Doamne, lasá-má sá ajung la Iudeii aceia. Lasá-má sá pornesc
ânáuntru acolo jos ân Africa, sá lucrez cu càäiva dintre acele
Neamuri ãi Mahomedani. Ãi lasá-má sá merg aici ân India ãi sá
âncerc sá produc ãi sá le arát pe adeváratul Domn Isus Cristos
cu puterile Lui, minunile Lui, Botezul Lui, fiecare lucru, ãi
Duhul Sfànt.” Apoi cànd noi venim la Ierusalim^
232 Frate Beeler, aceasta era ceea ce ai ântrebat. Cànd ei vin la
Ierusalim ãi stau acolo afará, ãi zic, “Acum, dacá Isus este Fiul
lui Dumnezeu care a ânviat din moräi, El cunoaãte lucrurile
ântocmai cum El le-a cunoscut ân urmá acolo la ânceput, El
poate produce aceeaãi Viaäá pe care El a produs-o acolo ân
urmá. Ãi dacá El o face, Âl veäi accepta ca Salvatorul vostru
personal?” Ãi apoi sá arátaäi cá Dumnezeu prin marile Lui
puteri ãi lucruri ale puterii Lui ânviate, El este cu noi.
233 Atunci cànd ei fac aceea, zic, “Doamne, voi care L-aäi
primit ca Salvatorul vostru personal^” Eu sper cá vor fi mii
de ei. Zic, “Acelaãi Duh Sfànt care a cázut ân Ziua Cincizecimii
este chiar aici pentru voi.”
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234 Apoi Evanghelia merge ânapoi la Iudei chiar acolo la
timpul acela. Atunci acolo va fi o trezire printre acei Iudei
chiar acolo care vor purta mii ãi zeci de mii ãi^o sutá
patruzeci ãi patru de mii, ân Âmpáráäia lui Dumnezeu, vor fi
pecetluiäi de Ângerul pecetluitor.
235 Eu nádájduiesc cá El vine de la Est. Acela-i felul cum El
este de la noi acum, cu pecetea Lui ân màna Sa. Apoi, oh, eu
vreau sá fiu adunat acolo. “Eu am trimis o persecuäie aici ãi o
persecuäie acolo, ãi I-am condus pe Iudei ãi i-am mànat càt am
putut Eu de tare. Ãi ei s-au dus ânapoi ânáuntru. Muläi Iudei
din Statele Unite (de unde ei nu vor scápa) au primit deja
Duhul Sfànt. Dar Eu âi am pe toäi cei o sutá patruzeci ãi patru
de mii care stau acolo care urmeazá sá primeascá botezul
Duhului Sfànt.”
236 Ãi chiar acolo, ândatá ce Ângerul acela pecetluitor âncepe sá
pecetluiascá acea o sutá patruzeci ãi patru de mii, uãa Bisericii
Neamurilor este ânchisá, ãi Iudeii iau Duhul Sfànt la Iudei. Ãi
ei vor avea o trezire care va cuprinde ântreaga lume. Aleluia! Ãi
puterea lui Dumnezeu va fi manifestatá printre Iudei. Oh, càt
de minunat! Iuh! Oh, Doamne!
237 Lásaäi-má sá vád, aceea ia Isaia. Ãi noi am luat aceea “fiii
lui Dumnezeu.” Acum sá vedem:
Este Israelul^
238 Vezi dacá tu poäi citi asta, frate. Eu^Aceasta era cumva
cá a curs âmpreuná, el a ãters-o de douá ori. Ãi eu voi cáuta
alta. Dacá tu vrei, te rog. [Fratele Neville citeãte urmátoarea
ântrebare_Ed.]:
14. Nu vrea sá spuná Isaia despre “sfàrãitul sabiei,” ânseamná
cá prosperitatea se va âmplini ân timpul Domniei lui
Cristos de o mie de ani, mai degrabá decàt ceva ce poate
omul sá aducá (aãa cum multe religii moderne ne spun)?
239 Oricine eãti tu, fratele meu drag sau sorá^aratá ca scrisul
de màná al unui bárbat. Dar, oricum, oricine eãti tu, tu ai
perfectá dreptate! Aceea este cànd va fi bátut fierul
plugului^ sau cànd sábiile vor fi bátute ân fiare de plug.
Aceea va aduce Domnia Mileniului. Ãi toate cultele acelea
religioase moderniste care merg ân jur âncercànd sá educe pe
oameni ân Âmpáráäia lui Dumnezeu^Aceea va fi cànd
Dumnezeu Ânsuãi va veni ân Fiinäa supranaturalá ãi ân Putere
supranaturalá, la un popor credincios supranatural, ãi vor
primi o Putere supranaturalá care va modela fiii lui
Dumnezeu. Aleluia! Nu va mai fi nici o citire, scriere,
aritmeticá, aceasta va fi prin puterea de ânviere a lui Isus
Cristos. Atunci lumea nu va mai studia rázboiul.
240 Fiecare naäiune astázi, fiecare putere, fiecare âmpáráäie,
este controlatá de Diavolul. Biblia a zis aãa. Ãi ântr-una din
aceste zile âmpáráäia acestei lumi va deveni âmpáráäiile
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Domnului nostru ãi a Cristosului Sáu, ãi El va domni ãi stápàni
o mie de ani pe pámànt; ãi rápeãte Biserica. Exact, aceea este
exact corect, dragá cititorule.
241 Cei o sutá patruzeci ãi patru de mii sunt slujitori. Marele
numár pe care nimeni nu putea^“Gloata pe care nimeni nu
putea sá o numere,” sunt Neamurile.
242 Doar un minut acum, âncá un lucru mic acolo. Eu nu pot. Eu
voi avea doar rugáciune cu adunarea atunci, ân càteva minute.
Priviäi aici, eu cred cá Acesta este mult mai important chiar
acum. Eu vreau sá má rog pentru bolnavi, dar ne vom grábi. Ân
loc sá avem discernámànt, noi vom merge doar prin aceea. Eu
vreau sá vá ântreb ceva. Mai existá chiar vreuna? Eu va trebui
sá iau aceasta ãi sá o iau duminica urmátoare, eu presupun.
243 Priviäi, prieteni, la aceasta, ce frumos! Priviäi! Vreau ca voi
sá priviäi acum, atent, aceastá persoaná care a pus aceastá
ântrebare. Cei o sutá ãi patruzeci ãi patru de mii, acum, aceia
sunt slujitorii, ei vor sluji. Dacá aäi observat, poziäional, ân
vechea Scripturá^
244 Ântotdeauna priviäi la umbrá dacá vreäi sá vedeäi ce este
pozitivul. Asta-i adevárat. Priviäi acolo ân urmá, vedeäi ce este.
Acum, aceea este invers de la Cruce, ãi priviäi ce este pozitivul
dacá vreäi sá vedeäi ce este umbra. Acolo ân urmá, aceasta se
ânclina sus spre Cruce, noi trebuia sá privim (acolo ân urmá) sá
vedem umbra, sá vedem cum ar fi Crucea; acum voi trebuie sá
priviäi de la Cruce, sá priviäi ânapoi sá vedeäi ce este umbra.
Vedeäi? Priviäi ce era Cristos ân zilele cànd El era aici pe
pámànt, ce era El atunci El este acum. Aceasta este umbra Lui.
Vedeäi ce vreau sá spun? Voi ãtiäi, la ânceput cànd am explicato, aceea este ceea ce este. Acum, dacá eu privesc de acolo din
urmá, eu trebuie sá vád ce era umbra sá aflu ce va fi aceasta, ce
era Crucea.
245 Acum, ântr-o zi acolo era pácat ân Israel, ãi acolo era un
om^din seminäia cu numele de Levi. Ei ãi-au scos sábiile ãi au
plecat cu Moise spre tabárá, ãi ei au distrus tot ce era pácat.
Este asta adevárat? Dumnezeu a privit jos ãi a zis, “Din cauzá
cá tu ai fácut aceasta ãi te-ai ridicat pentru Mine, a tái^toäi
ceilaläi te vor sluji. Ãi voi mergeäi drept ân templu ca preoäi.”
Este asta adevárat? “Voi staäi chiar ân templu, iar restul din ei
vor lucra ãi vor aduce ânáuntru a zecea parte ãi vá vor purta de
grijá.” Este asta adevárat?
246 Oh, aleluia! Dacá puteäi vedea ce era templul acela, cá
Leviäii erau Mireasa. Acum, cànd pácatul se trezeãte pe fiecare
parte, Leviäii âãi scot sábiile. Mireasa náscutá din Duhul Sfànt
se scoate ân evidenäá, zicànd, “Isus Cristos ân pozitiv este Isus
Cristos ân negativ, ântocmai acelaãi. Pácatul âncá este pácat,
este greãit sá faci aceste lucruri!” Asta-i adevárat, ei stau acolo
cu o Sabie.
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247 Dumnezeu zice, “Veniäi voi acum, binecuvàntaäii Tatálui
Meu.” Aceea este Mireasa.
248 Acolo sunt slujitorii, ãi priviäi unde erau tábáràäi slujitorii.
Doisprezece de partea aceasta^Vreau sá spun, patru de
partea aceasta, patru de partea aceia, patru de partea aceia, ãi
patru de partea aceia; douásprezece seminäii. Cele
douásprezece seminäii sunt cei o sutá patruzeci ãi patru de mii.
Priviäi ân Cartea Apocalipsei, el a vázut Cetatea cu cele
douásprezece temelii. Pe fiecare poartá era un nume al unui
apostol, ãi douásprezece poräi. Ãi ân jurul acesteia erau cele
douásprezece seminäii, (aleluia!), aãezate ân jur.
249 Ãi ânáuntru acolo erau cei Ráscumpáraäi. Aleluia! Negri,
albi, galbeni, maro, ãi toäi care erau spálaäi cu Sànge vor fi
slujitorii Lui, El a zis cá ei vor fi cu El. Ei vor^Soarele nu va
mai cádea peste ei, ei nu vor mai flámànzi ãi ânseta, ãi printr-o
Epocá máreaäá fárá sfàrãit vor trái ãi vor domni cu Cristos
pentru totdeauna: El, Regele; ãi ei, Regina. Stápànesc ãi
domnesc pentru totdeauna!
250 Domnul sá vá binecuvànteze. Amin. Eu voi pástra acestea;
cu voia lui Dumnezeu, eu voi veni chiar ânapoi cu ele din nou,
poate deseará, ãi le ráspund deseará sau oricànd Fratele^noi
vom veni âmpreuná ãi vom vorbi. Domnul sá vá binecuvànteze.
Voi Âl iubiäi cu toatá inima voastrá?
Ah, doresc sá-L vád, ãi-n faäá sá-L privesc,
Acolo sá tráiesc pe veci prin harul Sáu
salvator;
Pe strázile Gloriei glasul sá-mi ânalä;
Cànd toate grijurile vor trece, acas’ ân sfàrãit,
pe veci sá má bucur. (Oh, Doamne!)
Cum cálátoresc prin aceastá äará, merg mereu
càntànd,
Ândreptànd suflete spre Calvar, la cursul
cárámiziu, (nu_nu la bisericá; la Calvar)
251 Acolo este unde indicám noi; nu sus spre vreo teologie, ci
spre cursul cárámiziu, la Isus Cristos. “Viaäa este ân sànge,” ãi
El este Sàngele lui Dumnezeu care este Viaäa noastrá care
tráieãte ân noi acum. Binecuvàntatá fie Legátura care leagá!
252 Ân timp ce ne vom ruga pentru bolnavi, eu vreau un_un
càntec special acum. Eu vreau ca Sora Gertie ãi fiica ei, dacá
ele vor, sá viná aici. Ãi acesta este càntecul original vechi, eu
vreau ca voi sá mi-l càntaäi, Crede Numai. Âmi amintesc, am
páãit ân uãa aceea, ãi càntarea aceasta m-a urmat prin toate
naäiunile. Ãi eu_eu vreau ca ele sá cànte, ea a fost prima care
l-a càntat, prima datá cànd l-am auzit. Un prieten de-al meu la scris, Paul Rader. Ãi, ânainte de a ne ruga pentru bolnavi, eu
vreau ca ele sá-l cànte ân timp ce binecuvàntarea lui Dumnezeu
se odihneãte peste oameni pentru bolnavi.
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253 Noi am luat mult timp. Âmi pare ráu, Frate Neville.
Dumnezeu sá vá binecuvànteze. Vá plac ântrebárile? Mie da.
Oh, ãi acele au fost foarte bune, ele au fost doar aãa bune. Ãi
acolo sunt o altá grámadá. Ãi, ântr-adevár, prin unele din ele
nu s-a trecut âncá cu desávàrãire, oh, este aãa de mult sá treci
prin ele. Dar fie ca Domnul sá binecuvànteze.
254 Voi toäi sá vá pástraäi gàndul la Cristos acum, ãi sá
schimbám de la ântrebári ânapoi la vindecarea Diviná. Càäi
sunteäi aici pentru rugáciune? Sá vá vád màinile, care vor sá ne
rugám pentru ei. Ân regulá, noi âi vom aduce ânainte ãi ne vom
ruga pentru ei doar ântr-un moment, ândatá ce surorile noastre
càntá aceastá càntare frumoasá. Ân timp ce ei se pregátesc,
atàrnànd chiar deasupra voastrá acum este Promisiunea,
aceasta este Biblia Lui. [Sora Gertie ãi fiica ei càntá Crede
Numai_Ed.]
Crede Numai, numai^
255 Acum, voi care sunteäi bolnavi, veniäi sus ân jurul altarului
acum, dacá voi vreäi.
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
256 [Fratele Branham âncepe sá fredoneze Crede Numai_Ed.]
Acum, Tatá Ceresc, noi suntem aãa de muläumitori astázi
pentru aceastá Scripturá ãi pentru aceastá càntare, “Crede
numai.” Noi Te putem auzi zicànd cátre tatál care avea báiatul
cu epilepsie, “Crede numai, cáci toate lucrurile sunt posibile.”
257 Acum, ne rugám, Dumnezeule, aãa cum aceãti oameni vin
la altar sá se facá rugáciune, vázànd cá suntem aici, negativul,
doar negativul; pozitivul este chiar ân jurul nostru, Duhul
nemuritor care era peste noi nu va muri niciodatá. El va fi prin
toate epocile nesfàrãite. Ãi noi ânaintám acum ca slujitorul Táu
uns, sá ajutám pe aproapele nostru sá primeascá ajutor, cáci
numai pentru o alternativá, Tatá, aceea este ca ei sá Te
sláveascá. Ãi acum fie ca fiecare care stá aici la altar ân aceastá
dimineaäá, bolnav, suferind, acum fie ca Duhul Sfànt sá le
acorde vindecare la fiecare din ei.
258 Ãi noi ca turma Ta micá_micá, despre care surorile tocmai
au càntat, “Nu te teme, turmá micá,” noi ãtim, Doamne, cá este
buná voia Ta sá le dai acelora Âmpáráäia. Ãi noi ãtim cá Tu eãti
ântotdeauna aproape, cáci Tu ai zis, “Oriunde doi sau trei se
vor aduna ân Numele Meu, Eu voi fi ân mijlocul lor. Ãi orice vor
cere ei, Eu le voi da.”
259 Acum, conform cu Cuvàntul lui Dumnezeu care nu poate
greãi, Cuvàntul lui Dumnezeu, acordá vindecare la fiecare,
Doamne. Ãi ei stau aici, aãteptànd. Aãa cum noi mergem sá
ungem cu ulei ãi sá ne punem màinile peste ei, ãi sá cerem dupá
izbávire, fie ca fiecare din ei sá plece la scaunele lor, ânapoi la
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casele lor, láudàndu-Te, (normal, perfect, ãi bine), ãi sá se
ântoarcá din nou deseará, Doamne, la serviciu, dànd laudá ãi
slavá lui Dumnezeu pentru vindecarea lor. Acordá aceasta,
Doamne.
Ãi ân timp ce avem capetele aplecate:
260 Frate Neville, vino cu mine, dacá vrei. Eu vreau ca Fratele
Fleeman, ãi Fratele^diacon, sau cineva de aici, ãi Fratele
Cox, voi toäi veniäi aici ãi ajutaäi-má. Aceãtia sunt toäi dintre
diaconii de aici din bisericá pentru care eu âi chem doar la
timpul acesta.
261 Ãi aãa cum ne rugám pentru ei, voi âi puteäi ajuta dacá
vreäi. Eu_eu vreau ca fiecare de aici sá fie foarte sincer. Ãi aãa
cum ne rugám pentru bolnavi, eu vreau sá vá rugaäi cu noi.
262 Eu vád un báieäel ãezànd acolo ân spate acum, care cu un
timp ân urmá a umblat afará ân hol acolo ãi a avut o hemoragie.
Ãi Domnul Isus aãa de minunat i-a oprit sàngele chiar acum.
Vedeäi? Mila Lui sá fie láudatá, Numele Lui sá fie cinstit. Doar
vedeäi càäi s-au refácut ân ultimele càteva zile!
263 Doar gàndiäi-vá, chiar Domnul Isus care a fost ân urmá
acolo ân zilele apostolilor este chiar acum aici. Ãi doar
ânfáãoará sfàrãitul Neamurilor. O mare miãcare se desfáãoará
printre credincioãii supranaturali, deoarece noi credem cá
Dumnezeu este aici.
264 Doar gàndiäi-vá, trupul vostru_vostru glorificat este chiar
aici la Tabernacol acum, Prezenäa Duhului Sfànt care ESTE
starea voastrá slávitá. Voi sunteäi glorificaäi ân Cristos chiar
acum! “Pe acei care El i-a justificat, El i-a slávit.” Ãi trupul
vostru propriu slávit stá làngá voi chiar acum, ân Cristos Isus,
sá vá dea o tárie aãa cum o âncárcare merge ântr-o baterie.
Duhul Sfànt este ân voi. Acesta este sá vá âncarce trupul sá vá
dea tárie nouá, sá vá vindece de boala pe care o aveäi, sá vá
facá bine.
265 Acum, eu vreau ca biserica, dacá ei vor, cu surorile noastre,
dacá ele vor cànta càntarea aceea ântreagá din nou. Acum,
fiecare din voi de la altar^
266 Acum, prieteni, dacá eu sunt un amágitor, eu sunt neãtiutor
de acest fapt. Eu âncerc sá fiu un Creãtin, ãi cu toatá inima mea
eu âncerc sá ajut pe oameni. Ãi eu âncerc sá vá ajut, copiii lui
Dumnezeu. Ãi dacá eu_dacá eu iubesc pe Tatál meu Ceresc, eu
vá voi iubi pe voi, copiii Lui. Dacá eu nu^Dacá eu vá
amágesc, eu am âncercat sá-L amágesc pe Dumnezeu, voi
sunteäi copiii Lui; nimeni nu poate sá ânãele pe Dumnezeu. Eu
âncerc sá vá ajut.
267 Acela-i motivul cá Dumnezeu âmi binecuvànteazá
eforturile mele. Ãi poate ei sunt foarte sáraci, ãi de unii din ei
sunt ruãinat, ãi Dumnezeu ãtie cá sunt ruãinat de ei ãi má
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cáiesc de eforturile mele. Dar eu fac tot ce pot sá ajut
Âmpáráäia lui Dumnezeu ãi sá vá ajut pe voi copiii Lui. Primiäi
pe Isus ân aceastá dimineaäá ca Vindecátorul vostru, chiar aici
la platformá, voi veäi merge ânapoi la scaunele voastre ãi la
casa voastrá ãi fiäi normal ãi sánátoãi.
268 Acum, dacá El va vindeca sute aici, ãi mii ãi mii ân jurul
lumii, de ce sá nu vá vindece El pe voi? Doar credeäi numai. Ân
regulá, surorilor. Frate Neville, eu vreau ca tu sá vii ãi sá-i
ungi. [Fratele Branham ãi fraäii se roagá pentru bolnavi. Sora
Gertie ãi fiica ei càntá “Crede Numai.”_Ed.]
269 [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]^sau Biserica, mai
degrabá, Mireasa lui Cristos. Vedeäi-L stànd ân cele ãapte
sfeãnice de aur, ãi picioarele au fost fácute din alamá, care,
alama este judecata Diviná a Bisericii afará peste lume. Vedeäi?
Judecata Diviná; ãarpele, alama, vorbeãte despre aceea. Acum,
priviäi, acesta a fost ânáläat; ãi pe stàlp, a reprezentat Crucea.
Acum, trei lucruri.
270 Acum, priviäi. A fost ânáläat pentru ce scop? Ca ei sá fie
iertaäi de a lor ãar-^iertaäi de pácatele lor, ãi vindecaäi de
muãcáturile de ãarpe. Este asta adevárat? Ãi oricine a privit, a
tráit; cine a refuzat sá priveascá, a murit. Acum, voi nu puteäi
avea de-a face cu pácatul ân nici un fel, voi nu puteäi avea de-a
face cu pácatul ân nici un fel, fárá ca sá aveäi de-a face cu
vindecarea Diviná. Voi doar nu o puteäi face! Nu existá nici o
cale de a predica Evanghelia fárá vindecare Diviná. Voi nu o
puteäi face. Asta-i adevárat.
271 Acum, priviäi aici, spre exemplu, dacá aici era un om ãi el
státea aici ãi el doar má lovea càt de tare putea el cu pumnul.
Bine, acum, sá scap de acel om care má lovea cu pumnul, nu
este necesar sá-i tai braäul jos. Vedeäi? Sau poate el má lovea
cu piciorul, nu era de nici un folos sá-i tai piciorul jos. Acum,
singurul lucru de fácut este sá omori omul de la cap. Este asta
adevárat? Dacá tu omori capul, tu ai omoràt braäul, tu ai
omoràt piciorul, ãi tu ai omoràt tot restul din_din trup. Este
asta adevárat? Dacá-l omori de la cap!
272 Pái, care este capul la toatá aceasta, cauza, cá noi suntem
aici ân aceastá dimineaäá? Care este capul la toatá aceasta? Ce
a fácut toatá aceastá boalá ãi pácat ãi dizgraäie? Acela era
pácatul!
273 Vedeäi, ânainte ca voi sá puteäi avea vreun pácat^Boala
este un atribut, sau ceva care urmeazá pácatul. Dacá voi nu
aveäi^Sau ân alte cuvinte, este ceva care iese din pácat.
Vedeäi? Ânainte sá existe vreun pácat, acolo nu era nici boalá
sau nimic; nici ângrijorare, nici nimic, nici bátràneäe, nici
ruinare, nici dureri de inimá, nici cámin ruinat, nici nimic.
Vedeäi, era doar perfect. Pái, ce a cauzat aceasta, era pácatul,
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p-á-c-a-t. Pái, atunci boala a urmat pácatul, cámine ruinate,
(atribute), tráire imoralá, ãi toate lucrurile acelea au urmat
pácatul.
274 Acum, dacá voi omoràäi pácatul, voi trebuie sá omoràäi
atributele, nu-i aãa? Nu puteäi_nu puteäi^Nu puteäi
atinge^Voi nu puteäi sá aveäi de-a face cu pácatul fárá ca sá
vá ocupaäi cu aceasta, atunci cànd voi vá ocupaäi cu acesta
aceasta rezultá ân pácat. Vedeäi? Acum, dacá omoràäi pácatul,
atunci voi omoràäi ântregul lucru.
275 Ãi acum_acum voi ziceäi, “Boala.” Uneori voi deveniäi
foarte bolnavi, ziceäi, “Am pácátuit eu?”
276 Oh, poate cá nu eãti tu care ai pácátuit, dar âäi aminteãti,
“Boala este cercetatá asup-^fárádelegile párinäilor asupra
copiilor, ãi a copiilor copiilor, ãi la copiii lor, ânainte pàná la a
treia ãi a patra generaäie. Vedeäi? Ãi este doar o purtare ân jos,
purtarea ân jos a trupurilor umane, ãi pácatul ângrámádindu-se
ãi aãa mai departe; ca venericele, ãi aãa mai departe, doar
cerceteazá jos ânainte.
277 Aici cu un timp ân urmá, un doctor renumit de aici a avut
douá fete pe care le-a luat ânáuntru, ei le-au examinat, ele
deveneau oarbe. Ãi ei au aflat cá era boalá venericá. Erau doar
domniäe aãa de morale ãi curate càt puteau ele sá fie, chiar aici
ân acest oraã, ele amàndouá deveneau oarbe. Ãi ei nu ãtiau ce sá
facá, ei le-au luat ochelari ãi ele doar au plecat la o parte de la
aceea. Ãi ei le-au dat o analizá de sànge, ãi acolo era. Ãi ei au
cercetat ân urmá, acesta era strábunicul lor. Vedeäi, de acolo
veniäi voi. [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]
`
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