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Întrebári îi Ráspunsuri

despre Evrei, partea III

553 ^sá fim aici ân seara aceasta din nou la Tabernacol, sá
anticipám ân aceastá minunatá pártáãie ãi ânchinare ân jurul
Cuvàntului lui Dumnezeu care ne este dat gratuit. Ãi noi
suntem^ne place sá fim pártaãi ai acestei binecuvàntári.
554 Ãi eu nádájduiesc numai cá Dumnezeu ne v-a binecuvànta
ân seara aceasta aãa cum El a fácut azi dimineaäá, cu mesajul
de dimineaäá. Ãi eu tocmai am vorbit cu vecina mea, D-na
Wood, cu un timp ân urmá, ãi noi discutam aceasta, ãi Dl. Wood
ãi aceia. Ãi eu cred cá a fost cea mai buná predicá a Fratelui
Neville din toate cele frumoase pe care el le-a predicat, aceea a
fost acea care a fost mai buná pentru mine decàt oricare dintre
cele care le-a predicat pàná acum. Eu desigur am admirat ãi
am apreciat predica aceea minunatá. Ãi aceasta mi-a dat curaj,
ãi m-a netezit. Astfel âmi_âmi place sá admit adevárul, ãtiäi.
Astfel, despre partea curajoasá, ãtiäi, sá fii curajos, ãi cum
sá^David a fost acolo, ãi cum cá el^Cànd era ân acea mare
âncercare, ân loc sá spuná “Pái, eu voi merge sá fac aceasta,
Doamne, Tu doar ajutá-má,” el a aãteptat, a mers ãi a ântrebat
pe Domnul ce sá facá. El a adus jos efodul, ãtiäi, ãi a zis, “Acum
sá stám ãi sá ântrebám pe Dumnezeu, ‘Ce trebuie sá facem ân
aceastá crizá?’” Oh, aceea a fost ântr-adevár bogatá. Aceea a
avut mai multe vitamine decàt toate farmaciile care erau ân
äará. Da, domnule, aceea vá face ântr-adevár bine.
555 Acum ân seara aceasta, noi_noi nu tindem sá stám mai mult
de miezul nopäii, dacá putem, la aceste ântrebári. Astfel noi_noi
urmeazá sá intrám drept ân ele, imediat. Este terminarea acestor
ântrebári, ãi de fiecare datá eu âncep sá le termin^(acum, Sora
Hattie, eu nu am vrut sá spun aceea, tu ãtii asta. Eu_eu doar am
zis asta, ânäelegi; ãi, ân ordine). Dar eu am càteva foarte tari aici
de la un predicator, ãi ele sunt ântr-adevár greu de ráspuns. Ãtiäi,
predicatorii aceia, ei o rásucesc prin Biblie ãi âncearcá sá afle
propriul lor ráspuns ânainte sá te ântrebe, vedeäi. Ãi apoi^ãi
aceasta se ânregistreazá pe bandá, mergànd jos la Georgia la un
predicator prieten de-al meu care are opt ântrebári Biblice
remarcabile aici care sunt foarte, foarte abrupte.
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556 Ãi acum, ân aceastá sáptámàná care vine, sá nu uitaäi sá vá
rugaäi pentru noi.
557 Ãi soäia mea este mult mai bine; ea este sus acum, ãi ea a
ajutat sá gáteascá, astázi. Prietenii noãtri dragi din Canada,
Fratele, Sora Sothmann, sunt aici sá ne viziteze, ãi noi desigur
apreciem vizita lor. Ãi soäia mea, ãtiind cá ei vor veni, pái, ea
urma sá fie sus astfel ca ea sá poatá avea ceva din primirea ãi
pártáãia acestor oameni Creãtini scumpi. Noi suntem bucuroãi
sá-l avem pe Fratele Freddie cu noi ân seara aceasta, ãi ea a
stat cu^Ea a fost aici azi dimineaäá, dar eu cred cá ea a stat
cu^nu, asta-i adevárat, ea este cu Meda, sá fie cumva cu ea
ân timp ce noi venim jos; cáci eu ãtiu cá va fi puäin tàrziu ân
seara aceasta, este âmpártáãire ãi spálarea picioarelor. Astfel
noi suntem fericiäi sá-i avem pe ei ãi vizitatorii cu noi.
558 Acum, ânainte de a âncepe sá âncercám sá preluám sá
ráspundem la ântrebári^Ãi doar amintiäi-vá cá eu_eu pot fi
greãit, vedeäi, eu_eu nu pretind sá fiu corect la tot ce fac.
Eu_eu âncerc sá fiu corect, dar poate eu_eu sunt greãit. Ãi_ãi
dacá sunt greãit, atunci voi doar iertaäi-má; ãi má rog ca
Dumnezeu sá má ierte, la fel, cáci eu nu vreau sá fiu greãit. Eu
nu âncerc sá le ráspund doar de-^sau ân felul care eu doar^
pentru prejudecatá, eu le ráspund dupá cea mai buná
cunoãtinäá a mea, vedeäi. Ãi dacá eu trebuie sá-mi schimb
ideile mele la o ântrebare Biblicá, eu cred cá acela-i chiar
lucrul de fácut. Noi trebuie sá schimbám, oricànd, cànd
Cuvàntul lui Dumnezeu vorbeãte; cáci este Cuvàntul lui
Dumnezeu.

559 Ãi acum, eu cred cá ne vom ruga pentru bolnavi din nou ân
seara aceasta, ca de obicei. Ãi uneori doar te ântrebi; voi luaäi
ca un grup mic ca acesta, mai mic, oh, micuäul Tabernacol de
aici, ãi uneori voi nu vedeäi rezultatele care v-ar place sá le
vedeäi. Dar treaba este, ceea ce tu faci, tu doar tragi din vreo
douá sute de oameni. Ãi una din marile adunári, poate voi
atrageäi pe undeva de la trei pàná la zece mii, vedeäi, ãi_ãi
poate mai muläi. Astfel acesta-i felul, voi ajungeäi sá vedeäi una
mai masivá. Dar ân seara aceasta, eu doar am ráspuns^
Desigur telefonul nostru doar suná la fiecare càteva minute ân
timpul zilei ãi parte din noapte.

560 Este aceasta D-na Reisert care ãade aici, la care privesc?
Biblia ta, sorá, Sora Wood o are ân spate acolo. Eu am adus-o
azi dimineaäá pentru tine, ãi eu_eu nu am ajuns sá äi-o dau. Ãi
eu_eu nu te-am vázut azi dimineaäá, ãi D-na Wood o are.
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561 Astfel sá ráspund la telefon ãi sá aflu lucrárile mari care s-
au fácut. O doamná m-a chemat, ea a zis, “Frate Branham, eu
am fost la o cutare ãi cutare adunare ãi eu am suferit de cutare
ãi cutare boalá aãa de mult. Ãi, ãtii, tu doar ai vorbit acolo ân
spate, ãi doar^” Zicea, “Eu aproape am leãinat cànd Acesta
doar a adus sus viaäa spatelui.” Ãi a zis, “Ãi de atunci nu am
mai suferit.”
562 Ãi o doamná a intrat ãi a zis^eu cred cá ea este aici ân
seara aceasta, sau ea urma sá conducá din Bedford, eu cred,
sau pe undeva acolo sus. Fiul lor era ânáuntru aici, eu cred,
care avea boalá de inimá, ântr-o stare aãa de rea. Ãi el ãedea
aici ân adunare, ãi_ãi Domnul s-a miãcat ân jur ãi a atins^i-a
spus báiatului despre boala lui, ãi el de-abea cá a putut sá-ãi
ridice braäul, ãi un atac de inimá, ãi braäul lui tot cu spasm, ãi
inima lui ân felul acela. Ãi imediat el s-a urcat drept ân maãiná
ãi a condus acasá, de atunci nu l-a mai deranjat. A ajuns aici
doamna aceea din Bedford? Eãti aici? Acolo_acolo este ea, ân
spate. Da, ea doar m-a chemat, cu un timp ân urmá.
563 Apoi acolo era o femeie care m-a chemat de jos din
Evansville. Ãi ea nu putea ajunge aici cáci ea este prea departe,
nu ãtia cá noi urma sá avem serviciu de vindecare ân seara
aceasta. Ãi ea a zis, “Frate Branham, eu státeam ân adunarea
din Evansville,” ãi a zis, “tu ai privit ân spate peste muläime ãi
ai zis^mi-ai spus cine eram eu, ãi ce am fácut, ãi cu ce
sufeream, ãi aãa mai departe ân felul acela.” Ãi ea a zis, “Eu am
avut acea stare astmaticá, ãi doar a trebuit sá ard Asthmador ãi
fiecare lucru ân camerá de cànd eram o fetiäá.” A zis, “De
atunci au trecut doi ani, ãi nu am mai avut nici un pic din ea de
atunci.” Vedeäi?
564 Ãi doar pentru cei ce sunt aici ân seara aceasta, care nu au
fost aici azi dimineaäá sá se bucure de márturisire; eu am fost
acolo la magazinul de zece cenäi, sá cumpár o pápuãá, ieri.
Acum, aceea nu era pentru mine, vedeäi. Aceea era pentru
fetiäa mea, Rebekah, de acolo. Ãi_ãi Sarah mergea la ceva,
alta, astázi. Unele din micuäele ei colege de ãcoalá au avut un
fel de stràngere micá âmpreuná, pentru o zi de naãtere sau
ceva, ãi ea i-a luat un mic cadou; ãi eu i-am cumpárat o
pápuãicá micá, cam aãa de lungá. Ãi acolo era o doamná care a
mers acolo, a zis, “Vá amintiäi de mine?”
565 Ãi eu am zis, “Eu nu cred cá âmi amintesc.”
566 Ãi am ajuns sá aflu, cá ea era o rudenie a Fratelui Neville
de aici, aceea cam^cànd eu eram ân drum spre Suedia,



268  CUVÀNTUL VORBIT

ei^Ea a venit aici, a avut un báieäel ântr-un scaun cu rotile,
chiar ca micuäa Edith acolo, ãi micuäul avea cancer, umfláturá
maligná pe creier. Ãi cápuãorul lui tras ân jos, ãi el^ãi
doctorii i-au dat doar trei sáptámàni de tráit. Ei au scos-o
afará ãi au diagnosticat-o, ãi au vázut cá era^ce era ea, ãi i-
au dat doar trei sáptámàni de tráit. Ãi ei trebuiau sá-l âmpingá
ân jur ântr-un scaun, ãi apoi sá-l puná pe o targá cànd a mers ân
camerá ãi sá-l examineze, ãi apoi l-au adus ânapoi jos. Ãi am
mers ãi m-am rugat pentru acel báieäel, ãi am cerut Domnului
sá-l vindece. Ãi tocmai ân ziua urmátoare, cànd ei l-au dus
acolo, a zis, “Eu nu vreau acel scaun cu rotile.”

567 S-a urcat ân maãiná ãi a mers acolo, ãi doctorul a desfácut
targa, a zis, “Eu nu vreau targa aceea.”

568 A alergat acolo sus ãi a ãezut jos, doctorul l-a examinat, a
zis, “Ei bine,” a zis, “ân loc de trei sáptámàni, eu âäi voi da o
sutá opt ani.” El urma sá tráiascá.

569 Ãi, ieri, mama m-a ântàlnit. Ãi ea poate fi aici, din càte ãtiu
eu, ân seara aceasta. Ãi báieäelul era afará jucàndu-se football,
un om tànár acum. Malign, cancer pe creier, ãi aceasta doar
aratá^

570 Oh, miile de lucruri, vedeäi. Dumnezeu nu poate greãi.
El_El doar nu poate greãi.

571 Frate John, este ochiul táu mai bine, frate? El a avut un
accident, ãi a bátut un cui ãi l-a lovit ân ochi. Ãi noi toäi ne-am
rugat pentru Fratele John O’Bannon, fratele nostru din
Louisville care a avut accidentul cu cuiul care l-a lovit ân ochi.

572 Acum, aceste ântrebári sunt_din adàncul inimii cuiva; cáci
ei citesc prin Scripturi ãi aflá aceste lucruri, ãi ei nu^poate
nu-i poate satisface, astfel ei le trimit ânáuntru aici ca noi sá
âncercám sá le ráspundem. Ãi vedeäi ân ce situaäie dificilá ne
pune; cáci, ceea ce tu ai spune, ei se vor baza pe aceasta. Astfel
tu trebuie sá fii sigur cá eãti corect, ãi eu sunt^aãa de sigur
càt puteäi fi. Astfel atunci, lucrul sá fii sigur cá noi suntem
corecäi, haideäi doar sá-i cerem Duhului Sfànt acum sá
interpreteze aceasta pentru noi, ân timp ce ne aplecám capul.

573 Acum, Tatá Ceresc, oh, ce privilegiu este sá spunem “Tatá”
marelui Creator al cerurilor ãi pámàntului. Ãi noi doar cerem
ca Tu sá iei aceste ântrebári ân grija Ta Proprie acum. Ele au
fost predate aici cu cea mai adàncá sinceritate. Dumnezeule,
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lasá ca aceea sá viná din inimile noastre, cea mai adàncá
sinceritate, sá le ráspundem din càte ãtim noi mai bine; acordá-
ne aceasta.

574 Ãi fie ca harul Táu sá se odihneascá peste fiecare. Ãi fie ca
sá se spuná ceva aici ân seara aceasta care sá ajute chiar pe
fiecare care este aici. Ãi cànd noi plecám, dupá rugáciunea
pentru bolnavi ãi luarea âmpártáãirii ãi aãa mai departe, fie ca
noi sá spunem ca cei din Emaus, “Nu ne ardeau inimile ân noi
aãa cum El ne vorbea pe drum?” Cáci noi o cerem ân Numele
lui Isus. Amin.

575 Acum, aãa cum am spus de multe ori, cá acestea_acestea
de aici sunt_sunt dupá cea mai buná párere a mea despre ele,
ãi apoi uneori aceasta ridicá puäiná discuäie. Prima de aici, eu
vád cá este ceva ce am zis ânainte, care este datá iaráãi ânapoi.
Eu nu aã^vreau sá o citesc acum, dacá vreäi.

65. Cànd Adam ãi Eva au avut copiii lor ân Eden, au existat
aläi oameni pe pámànt la timpul acesta? Ân Geneza
capitolul al 5-lea ãi versetul al 16-lea, Cain a locuit ân äara
Nod ãi a cunoscut-o pe nevasta lui.

576 Acum, aceea este o_o ântrebare minunatá. Acum, noi
suntem ânváäaäi ân Biblie^Ãi de multe ori aceste^uneori
noi avem nechibzuinäa^Eu obiãnuiam sá pun pe o bucáäicá
de hàrtie, ãi sá spun, “Ântreabá. Ráspunde orice ântrebare
Biblicá.”

577 Ãi cineva a zis, “Ei bine, cine era nevasta lui Cain?”

578 Oh, eu aã glumi puäin cu aceasta sau ceva, eu aã spune,
“Oh, aceea era fiica soacrei lui,” sau ceva ân felul acela, ãtiäi,
sau_sau “Ea era D-na Cain.” Dar aceea nu ráspunde la
ântrebare. Acolo era^

579 Acolo Cain a avut o nevastá, deoarece Biblia a zis cá a
avut. Ãi dacá Cain a avut o nevastá, el trebuia sá o ia de
undeva. Ãi aceasta s-ar alinia chiar ânáuntru aici:

Existau pe pámànt aläi oameni cànd Adam ãi Eva aveau
copiii lor ân grádina Edenului?

580 Acum, dacá observaäi, ân Biblie este foarte rar ânregistrat
despre o femeie fiind náscutá. Este ântotdeauna copilul de
parte bárbáteascá care este cel pe care ei âl ânregistreazá ân
Biblie, nu femeia. Rareori este menäionat vreodatá despre
naãterea unei fetiäe, ân Biblie. Sau, ân mod deschis, eu nu ãtiu
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aãa ca sá pot sá-mi amintesc chiar drept acum, ân minte, unde
s-a ânregistrat vreodatá naãterea unei bebeluãe; a zis, “Ei au
náscut fii ãi fiice.”
581 Acum, Biblia dá numai ânregistrarea a trei copii fiind
náscuäi lui Adam ãi Eva, ãi acela era Cain, Abel, ãi Set. Acum,
dacá toäi trei din aceia fiind bárbaäi, dacá nu au fost náscute
femei, ãi atunci cànd singura femeie (Eva) a murit, rasa umaná
ar fi âncetat sá mai existe chiar atunci, deoarece nu ar fi fost
nici o cale ca ei sá_sá aibe ceva^rasa umaná sá aibe
continuitate, cáci acolo nu mai erau femei rámase. Eva ar fi
fost singura. Dar, vedeäi, ei nu ânregistreazá_naãterea fetelor,
ân Biblie, astfel de aceea ei trebuiau sá aibe fete tot aãa ca ãi
báieäi.
582 Acum, vechiul scriitor, unul din cei mai antici scriitori pe
care-i avem, Josephus, pretinde cá ei aveau ãaptezeci de copii,
ãi Adam ãi Eva; unul dintre cei mai vechi scriitori, “ãaptezeci
de copii, ãi ei erau ãi fii ãi fiice.”
583 Acum, dacá^Ãi atunci dacá Cain a mers ân äara Nod^
Acum, dacá observaäi, scriitorul a fost foarte, foarte iscusit
scriind aici. Aäi observat cum a citat-o el?

Ân Eden, cànd ei au avut copiii lor ân Eden^Acum, nu ân
Grádina Edenului, scriitorul ãtia aceea. Oricine a scris
notiäa de aici, a zis: Cànd Adam ãi Eva au avut copiii lor ân
Eden^

584 Nu ân Grádina Edenului, cáci ei au fost scoãi afará din
Grádina Edenului. Dar ei erau âncá ân Eden, ãi Grádina
Edenului se ântindea la rásárit ân Eden. Dar Edenul era ca un
judeä sau_sau ce^sau un stat, ãi atunci Nod era un alt stat
sau judeä aláturi de el.
585 Acum, singura persoaná pe care Cain o putea avea, sau
cásátori, ar fi trebuit sá fie propria lui sorá. El trebuia sá o
aibe. Cáci a existat numai un bárbat ãi o femeie din care ei au
putut veni, vedeäi, ãi el a trebuit sá se cásátoreascá cu propria
lui sorá. Acum, aceea era legal ân zilele acelea.
586 Ãi Isaac s-a cásátorit cu propria lui primá veriãoará de
sànge, Rebeca, rànduitá de Dumnezeu. Sara era sora lui
Abraham, sora lui de sànge; nu prin mama lui, prin tatál lui.
Vedeäi, o sorá de sànge cu care_care s-a cásátorit Abraham; o
mamá diferitá, dar acelaãi tatá.
587 Astfel, vedeäi, sá se cásátoreascá ân rudenie atunci, ânainte
de_de slábirea cursului de sànge ân rasa umaná, era legal ãi ân
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ordine. Acum aceasta nu este. Dacá te-ai cásátori cu sora ta
astázi, ãi sá ai copii, ei vor fi probabil^ei bine, ei ar fi doar
deformaäi ãi fiecare lucru. Chiar ân jos la primul ãi al doilea vár
nu trebuie sá se cásátoreascá, vedeäi, deoarece cursul sàngelui
devine slab ãi merge spre slábire.

588 Dar singurul lucru atunci pe care Cain âl putea face, ar fi
fost, sá se cásátoreascá cu sora lui proprie. Ãi acolo a fost unde
erau copiii care^El ãi-a luat nevasta, a mers ân äara Nod ãi a
cunoscut-o, ãi de-acolo au venit_copiii. Vedeäi,^

589 Ãi dacá observaäi, din linia lui Cain au ieãit oamenii
deãtepäi. Din linia lui Set au venit oamenii religioãi, vreau sá
spun, viäa celor neprihániäi. Chiar acolo, acei doi, au rodit
tocmai linia ân care noi tráim astázi.

590 Dacá veäi observa astázi acum (doar ân terminarea acestei
ântrebári): acea linie a lui Cain âncá existá, ãi linia lui Set âncá
existá. Ele amàndouá au venit ân jos tot la fel. Copiii lui Cain
sunt aici ân Jeffersonville ân seara aceasta, ãi copiii lui Set sunt
aici ân Jeffersonville ân seara aceasta. Aãa cum se slábeãte
cursul sàngelui ãi se duce afará, dar linia aceea âncá se äine.

591 Acum, priviäi. Copiii lui Cain au fost ântotdeauna^ãi
ânainte de distrugerea potopului, ei erau oamenii deãtepäi:
oameni de ãtiinäá, educatorii; ãi foarte religioãi, dar erau
grupul condamnat. Vedeäi? Acum priviäi, ei erau ântocmai ca
tatál lor Cain. Cain, el era un om religios. El a zidit un altar
frumos, ãi a fácut o bisericá frumoasá, ãi a âncercat sá o facá sá
arate mai frumoasá decàt acea micá misiune pe care o avea Set
acolo jos. Aäi ãtiut voi aceea? El sigur^El a âmpodobit altarul
cu flori, ãi l-a aranjat frumos, ãi l-a fácut frumos; ãi a fácut o
bisericá máreaäá, mare, grozavá, deoarece el s-a gàndit cá el
putea gási favor la Dumnezeu prin a face aãa.

592 Ãi Abel a mers acolo ãi a luat un mieluãel, ãi a ânceput sá-l
tragá acolo la altar, ãi l-a pus pe o piatrá ãi l-a ucis.

593 Ãi acum, dacá Dumnezeu fiind drept, dacá tot ce El a cerut
era ânchinare, Cain s-a ânchinat la Dumnezeu cu tot atàt de
multá sinceritate cum a fácut Abel. Ei amàndoi erau sinceri. Ei
amàndoi au âncercat sá afle har cu Dumnezeu. Nici unul din ei
nu erau necredincioãi. Ei erau amàndoi, absolut, credincioãi ân
Iehova. Acum, acolo, aceea ne dá ceva la care sá ne gàndim.

594 Unii de aici ân seara aceasta pe care niciodatá nu i-am
vázut, oameni; eu nu v-am vázut ânainte. Dar voi trebuie sá vá
daäi seama de aceasta, ãi sá pástraäi aceasta ân mintea voastrá.
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Vedeäi? Nu conteazá càt de religioãi sunteäi, aceea nu are nimic
de-a face cu aceasta. Voi aäi putea trái ân bisericá, voi aäi putea
fi aãa de sinceri, ãi totuãi sunteäi pierduäi! Vedeäi?

595 Ãi voi ziceäi, “Ei bine,” voi ziceäi, “pástorii noãtri sunt cei
mai deãtepäi, ei au venit prin seminarii ãi au primit cea mai buná
educaäie. Ei sunt teologi, ei cunosc toatá_toatá teologia ãi aãa
mai departe. Ãi ei sunt deãtepäi, pregátiäi, cei mai^cei mai
buni aleãi de care ãtim noi.” Ãi ei âncá pot fi pierduäi! Vedeäi?

596 Acum Cain, ân linia lui: ei erau, fiecare, foarte religioãi; un
popor foarte renumit; ãi ei erau oameni de ãtiinäá, ãi doctori, ãi
constructori, ãi lucrátori, ãi oameni deãtepäi. Dar toatá linia
aceea era respinsá, de la Cain pàná jos de tot.

597 Ãi de partea lui Abel: ei nu erau constructori nici educatori
sau oameni deãtepäi; ei erau un, mai mult sau mai puäin, umili,
un fel de crescátori de oi, ãi äárani, care doar umblau prin
Duhul.

598 Acum, Biblia a zis, “Nu existá condamnare pentru cei ce
sunt ân Cristos Isus, care nu umblá dupá fire ci dupá Duhul.”
Omul spiritual are un suflet spiritual care nu poate muri
niciodatá. Iar omul firesc are o atmosferá religioasá ân jurul lui
(ãi vrea sá se ânchine ãi aãa mai departe) dar este firesc; nu un
necredincios, ci un credincios firesc; ãi acesta era felul care a
fost respins.

599 Acum, de acolo, Cain a mers ãi s-a cásátorit cu nevasta lui
ân äara Nod. Acum, nu spune cu cine s-a cásátorit Set, sau cu
cine s-au cásátorit aläii. Ãi tocmai lucrul frumos despre aceea
este sá ãtii cá_cá, Cain cásátorindu-se, noi avem ráspunsul la
aceasta. Cáci el trebuia sá se cásátoreascá cu sora lui, sau
el^sau acolo ar fi fost o^

600 Acolo nu mai erau alte femei pe pámànt, ci doar trebuia sá
viná de la Eva. Ea era mama tuturor celor vii. Aceea este, toäi
oamenii care tráiau, ea era mama acestora. Acela-i motivul cá
ea era^Cuvàntul Eva ânseamná “mama celor vii.” Astfel ea a
venit ãi a náscut acest copil. Ãi Cain s-a cásátorit cu propria lui
sorá, ar fi singura cale de ieãire cum eu aã putea sá o vád. Deci
acolo tráiau oameni ân ziua aceea, ântr-adevár. Vedeäi? Ei bine,
ãi^

Cànd Adam ãi Eva au avut copiii lor ân Eden^Acum
priviäi, aceea este ântrebarea: Cànd ei aveau copiii lor ân
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Eden, erau acolo aläi oameni pe pámànt ân acest timp? Nu!
Apoi ân Geneza 5:16, vedeäi, Cain a locuit ân äara Nod ãi a
cunoscut-o pe nevasta lui. Sigur. Vedeäi aceea?

601 Geneza 1, unde El a creat omul ân Propriul Lui chip, care
era ân teofanie. Ãi ân Geneza 2, El a fácut omul din äáràna
pámàntului, care era omul uman pe care âl avem acum. Ãi apoi,
ân 3 a fost cáderea, ãi a fost aruncat din Grádina Edenului; ãi
apoi copiii au náscut copii. Ãi Cain ãi-a luat nevasta ãi a tráit
cu ea ân äara Nod, ân afará, cáci Dumnezeu l-a despáräit din
pártáãia cu propriul lui frate (din cauza moräii lui_lui Abel).
Ãi aceea era pe cine avea el, pe sora lui proprie, ãi s-a cásátorit
cu ea; este singura cale prin care eu pot, ânsumi, pot sá vád
cum cá_cá s-a cásátorit el.

602 Acum, a fost spus^Ãi eu sper cá prietenii mei de culoare
care sunt ânáuntru aici vor scuza remarca aceasta, deoarece
este absolut nedrept. Prima datá cànd am ântàlnit pe cineva ân
viaäa mea, dupá ce am fost convertit^Am fost^am ântàlnit
pe fratele George DeArk ãi aceia de acolo jos. Ãi eu am umblat,
ãi Domnul m-a condus la un loc mic. Ãi ei discutau de unde vin
oamenii de culoare. Ãi ei âncercau sá spuná cá oamenii de
culoare^Cáci Cain s-a cásátorit cu un animal ca o maimuäá,
ãi de acolo a venit rasa de culoare. Acum, aceea este greãit!
Absolut, aceea este greãit! Ãi niciodatá sá nu staäi pentru
aceea. Deoarece acolo nu era nici de culoare sau albá, sau
oricare alta diferitá, este doar o rasá de oameni pàná la potop.
Apoi dupá potop ãi turnul Babel, cànd ei au ânceput sá se
âmpráãtie afará, atunci este cànd ei ãi-au luat culorile ãi aãa
mai departe. Ei sunt toäi veniäi din acelaãi pom. Aceea este
exact corect. Adam ãi Eva erau tata ãi mama, pámànteãte, a
fiecárei creaturi vii a fiinäelor umane care au fost vreodatá pe
pámànt. Asta-i adevárat. Negrii, albi, gálbui, maro, galbeni,
orice culoare aäi putea voi fi, acela este absolut locul ân care
tráiäi voi, ãi felul ân care_care^Ântocmai ca^

603 Eu cred cá eu aã putea exprima aceasta ân timp ce sunt la
ea. Oamenii de aici acum ân aceste segregaäii ãi legi ãi lucruri
pe care ei le emit, eu cred cá este ridicol. Ântr-adevár cred.
Ascultaäi, doar lásaäi oamenii aceia ân pace, ei ãtiu ce vor.
Dumnezeu a fácut un om un om de culoare, ãi el se bucurá de
aceasta. Absolut! Dacá Dumnezeu m-a fácut un om de culoare,
eu aã fi fericit de aceasta; dacá El m-a fácut un om maro, eu aã
fi fericit; dacá El m-a fácut un om alb, eu sunt fericit; dacá El
m-a fácut un om galben, eu aã fi fericit. Dumnezeu ne-a fácut
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ân culorile noastre, ãi El ne-a fácut ân felul cum El ne-a vrut, ãi
noi toäi suntem copiii Lui. Absolut! Ãi ei nu ar trebui sá se
certe ãi sá se agite ân felul acela. Este greãit sá faceäi aãa. Ei nu
ar trebui sá o facá. Dumnezeu ne-a fácut^ân felul cum noi o
vrem.

604 Ãi omul de culoare, el nu vrea sá ajungá acolo afará ãi sá-ãi
strice generaäia lui_lui sau culoarea lui, ãi sá o amestece ân cea
albá ãi fiecare lucru ca acela. Eu nu-l blamez. Eu nu. Omul de
culoare are lucruri pe care omul alb nici mácar nu le posedá.
Absolut! Aceea este exact corect. Ãi Dumnezeu niciodatá nu a
intenäionat ca ei sá fie ân felul acela.

605 Ei bine, priviäi. Omul de culoare este^el este_el este un
^el are o_el are dispoziäie referitor la el pe care omul alb nu
o are. El are o ânfáäiãare fericitá, o “âncredere ân Dumnezeu, ãi
doar lasá ca restul sá se ducá”; dacá el o are sau dacá el nu o
are, el este fericit oricum. Mie mi-ar place sá am multe din
acelea, ân seara aceasta, eu sigur aã vrea. Ei bine, el o are, ãi
aceea este posesia lui; ei nu vor sá o amestece cu vreo altá rasá
ãi sá o strice, nici atàt. Aceea este exact corect.

606 Eu cred cá doamna de acolo jos la Shreveport a fácut una
din cele mai bune_bune comentári pe care am auzit-o vreodatá
ân viaäa mea. Ea a fácut o comentare, ãi ei au pus-o ân ziar. Ea
a mers sus, ea a zis, “Felul cum aceste lucruri merg aici, ân
aceastá segregaäie, eu nu vreau ca copiii mei sá meargá la
ãcoalá acolo la acea ãcoalá a albilor.” A zis, “Ei nu vor acorda
atenäia pe care ar acorda-o dacá ei aveau un ânváäátor de
culoare.” Femeia aceea este o femeie ânäeleaptá. Ea ãtia despre
ce vorbea, ei primesc o educaäie mai buná. Aceea este exact
corect. Astfel eu cred cá oamenii greãesc prin a face aceea.

607 Ãi apoi ei spun, “Cain ãi Abel^” ãi aãa mai departe ca
aceea. Nu, domnule! Culoarea nu are nimic de-a face cu
aceasta. Este duhul din interior de acolo care are ceva de fácut
cu aceasta. Aceea este exact corect.

608 Astfel Cain a cunoscut-o pe nevasta lui, ãi aceea era sora
lui. Ãi ei^el a dus-o ân äara Nod, ãi de acolo au ieãit marile
triburi de pe pámànt: religioniãtii ãi ânchinátorii.

609 Ãi gàndeãte doar astázi, prietene, doar opreãte-te ãi
gàndeãte doar pentru un moment. Cá sunt de zeci de mii de ori
zeci de mii ãi mii de mii, de oameni care absolut merg la
bisericá, tot aãa de sinceri ãi consacraäi la acea bisericá càt pot
ei fi, care sunt tot aãa de departe pierduäi cum era Cain.
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Vedeäi? Dumnezeu este cel care alege! Dumnezeu este cel care
alege! Vedeäi? Dumnezeu care dá milá! Lutul nu poate spune
olarului, olarul este peste lut. Asta-i adevárat.

610 Acum aici este una frumoasá, urmátoarea de aici:

Ân 2Petru 2:4_2:4^

611 Cineva care are o Biblie, vrea sá deschidá la aceste
scripturi foarte repede ân timp ce eu le citesc, dacá vreäi. Ãi
cumva sá má ajute pe aici, ân timp ce luám aceastá ântrebare.

612 Acum, despre acest Cain ãi_ãi aãa mai departe, dacá aceea
nu o satisface acum, voi doar lásaäi-ne sá o avem. Noi vom fi
bucuroãi^

613 Acum II Petru 2:4. Ân regulá, domnule, aici suntem:

66. II Petru 2:4, “Cáci dacá Dumnezeu a^Cáci dacá
Dumnezeu nu a scutit ângerii care au pácátuit, ci i-a
aruncat jos ân iad,” atunci de ce a predicat Cristos
duhurilor din ânchisoare, ân I Petru 3:19?

614 Acum, noi avem Petru 2:4, ântài. Ân regulá:

Cáci dacá Dumnezeu nu a scutit ângerii care au
pácátuit, ci i-a aruncat jos_jos ân iad, ãi_ãi i-a pus ân
lanäuri ale ântunericului, sá fie pástraäi pentru
judecatá;

615 Acum, acum sá aflám ân I Petru, (aceea este II Petru). I
Petru 3:19, ascultaäi la aceasta. Aici suntem noi, chiar aici.
Acestea tocmai au venit ânáuntru, motivul cá eu nu le-am avut
scrise.

^care de asemeni^a mers ãi a predicat duhurilor
ân ânchisoare;

616 Oh, da, poftim. Sá âncepem puäin mai ânainte de aceea,
versetul 18:

Cáci Cristos de asemeni^a suferit o datá pentru
pácate, cel neprihánit pentru cel nelegiuit, ca el sá ne
poatá aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte ân trup,
dar ânviat de Duhul:

Prin care de asemeni El a mers ãi a predicat
sufletelor ân ânchisoare;

Care càndva au fost nesupuse,^

617 Dragul meu prieten, dacá tu doar ai citi urmátorul verset,
ãi acolo El a explicat-o. Ânäelegi?
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Care au fost càndva nesupuse, care odatá ândelunga
rábdare a lui Dumnezeu a aãteptat ân zilele lui Noe, ân
timp ce se pregátea corabia, ân care càäiva, care sunt,
opt suflete au fost salvate prin apá. (vedeäi?)

618 Acum, dacá veäi observa aici, eu cred cá acest predicator
are o alta despre^ceva pe aceeaãi linie, va fi ráspunsá puäin
mai tàrziu.

619 I Petru 4^sau 2:4, dacá observaäi, “cáci dacá Dumnezeu
nu a cruäat ângerii,” cum este acel ânger pronunäat? Un mic “â.”
Vedeäi? Acum, aici, “duhurile care au fost ân ânchisoare ãi nu s-
au pocáit ân ândelunga rábdare din zilele lui Noe,” acelaãi
ânger. Acesta era om: mesageri, predicatori; “nu a cruäat pe
ânger.” Aäi ãtiut cá un^cuvàntul ânger vine de la cuvàntul
“un mesager”? Càäi ãtiäi cá ânger este “mesager”? Absolut,
ânger este un mesager, “ãi El nu a cruäat pe ângeri.” Vedeäi?

620 Ãi aici ân Evrei, vá amintiäi cá noi am trecut prin aceasta
cu càteva sáptámàni ân urmá, “ângerii”?

621 Ãi acolo ân Ev-^ân Apocalipsa, “Ângerului bisericii din
Sardes scrie-i aceste lucruri. Ângerului bisericii din Efes scrie-i
aceste lucruri. Ângerului bisericii^” Vá amintiäi aceea? Ãi noi
trecem cuvàntul ânger ânapoi, ãi din dicäionar, ãi aflám cá acela
ânseamná “un mesager.” El poate fi “un mesager pe pámànt,
un mesager supranatural,” cuvàntul ânger.

622 Astfel ân aceastá stare, dacá luám lexiconul ãi-l ducem
ânapoi, veäi afla cá âncepe de la “mesageri, primii mesageri.”
Vedeäi, “Dacá^Dacá el nu a cruäat^Cáci dacá Dumnezeu
nu a cruäat pe ângerii care au pácátuit,” (vedeäi?) “ãi fiinäele
supranaturale,” (vedeäi) “dupá aãteptarea^”

Acum priviäi, el a zis:

^dacá^nu a cruäat pe ângerii care au pácátuit, ci
i-a aruncat jos ân iad, ãi i-a pus ân lanäuri ale
ântunericului, sá fie pástraäi pentru judecatá;

623 Apoi priviäi dincolo ân I Petru aici din nou, 3:19, priviäi cum
se citeãte aceasta acum:

Cáci prin care de asemeni el a mers ãi a predicat la
duhurile din ânchisoare;

Care càndva au fost nesupuse, cànd odatá ândelunga
rábdare a lui Dumnezeu a aãteptat ân zilele lui Noe,
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^(vedeäi, aceia erau mesagerii din ziua aceea,
mesageri)^ân timp ce se pregátea corabia, prin
care^aceea este, opt suflete au fost salvate prin apá.

624 Acum dacá veäi observa cànd acele fiinäe erau ân Cer.
Acum, dincolo ân Apocalipsa 11^sau al 7-lea capitol, eu cred
^sau nu, nu, este al 12-lea capitol. El dá un tablou despre
femeia care stá; luna la capul ei ãi soarele^sau, soarele la
capul ei ãi luna sub picioarele ei. Ãi balaurul roãu a stat sá-i
ânghitá copilul ândatá ce el s-a náscut, ãi el ãi-a luat coada ãi a
tras o treime din stelele Cerului ãi le-a aruncat pe pámànt. Aäi
observat aceea? Acum, aceea nu ânseamná cá Satan are o_o
coadá lungá pe care el a agáäat-o ân jurul oamenilor, ci
“povestea pe care el a spus-o,” ãi a tras a treia parte din acele
stele. Acele stele erau sámànäa lui Abraham.

625 Abraham a zis, “Oh^”

626 Dumnezeu i-a zis lui Abraham, “Priveãte sus spre cer, ãi
numárá stelele dacá poäi.”

627 El a zis, “Eu nu o pot face.”

628 El a zis, “Nici tu nu vei fi ân stare sá numeri sámànäa ta,”
stelele.

629 Cine este Luceafárul strálucitor de Dimineaäá? Isus din
Nazaret, cel mai strálucitor care a tráit vreodatá ân trup uman.
El este Luceafárul strálucitor de Dimineaäá. Ãi El este
Sámànäa lui Abraham, venind prin Isaac. Ãi noi, fiind moräi ân
Cristos, ne âmbrácám cu Sámànäa lui Abraham ãi suntem
moãtenitori conform cu promisiunea.

630 Astfel stelele cerului au reprezentat duhurile oamenilor
aici. Ãi cànd balaurul roãu (Roma, sub persecuäia ei) a apucat
ânáuntru douá treimi din^sau a treia parte din stele, ãi le-a
aruncat jos, aceea a fost la rástignirea Domnului nostru Isus
cànd ei L-au respins ãi El era^ãi L-au aruncat afará ãi nu
aveau nimic de-a face cu El; acolo era acea a treia parte a
stelelor ângereãti, fiinäelor ângereãti.

631 Vedeäi, ân trupul vostru, ân interiorul vostru^(noi avem o
altá ântrebare despre aceea, direct, sá o ráspundem mai bine).
Astfel cànd^Ân láuntrul vostru este un duh, un alt om.
Exteriorul vostru este un om, ân interiorul vostru este un alt
om. Astfel partea interioará a voastrá este supranaturalul,
partea exterioará a voastrá este cel fizic. Vedeäi? Ãi aceastá
fiinäá, dacá tu eãti condus de Duhul, de Dumnezeu, tu devii un
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mesager al lui Dumnezeu, sau un ânger. Mesagerul lui
Dumnezeu, ângerul lui Dumnezeu, este tocmai acelaãi cuvànt;
nu-l poate separa: mesagerul lui Dumnezeu, sau, ângerul lui
Dumnezeu.

632 Ãi care are cea mai mare autoritate? Un ânger din Cer sau
un ânger la amvon? Care o are? Ângerul la amvon! Pavel a zis,
“Dacá un ânger din Cer vine ãi vá predicá vreo altá evanghelie
decàt aceasta pe care eu deja v-am predicat-o, sá fie anatema.”
Astfel ângerul uns cu Duhul Sfànt ãi cu Cuvàntul stá làngá
Dumnezeu. Asta-i adevárat. Ân Cer, autoritatea lui^

633 “Toate puterile ân Cer ãi pe pámànt Mi-au fost date ân
màná. Mergeäi, ãi Eu voi merge cu voi. Orice veäi lega pe
pámànt, Eu voi lega ân Cer. Ce dezlegaäi voi pe pámànt, Eu voi
dezlega ân Cer.”

634 Oh, dacá marea Bisericá sfàntá ãi-ar fi dat seama numai de
puterea ei sá facá aceste lucruri. Dar existá aãa de multá
ândoialá ãi teamá ãi cutremur, ântrebàndu-se dacá aceasta va fi,
“Se poate ântàmpla?” Atàt timp càt aceea existá, Biserica nu
poate sta niciodatá ân picioare. Ãi cànd toatá vorbirea de fricá
este risipitá ãi Duhul Sfànt este complet ân controlul Bisericii,
atunci toate temerile sunt duse, ãi Biserica aceea are putere.
Vedeäi? Pái, ei au totul ce posedá Cerul ân spatele lor. Ei sunt
ambasadori ai Tronului. Absolut! Un ambasador al lui Cristos
are autoritatea, ãi tot ce posedá Cristos aparäine la acel
ambasador. Ãi El a zis, “Mergeäi ân toatá lumea, voi sunteäi
martorii Mei dupá ce Duhul Sfànt vine peste voi.” Ãi ce este un
martor? Este un ambasador; este sá viná ãi sá márturiseascá
ceva. Toate puterile Cerului sunt chiar ân màinile voastre! Oh,
de ce ãedem noi? Ãi biserica este stearpá, ãi noi ãedem aäipiäi.
Este pentru cá noi nu recunoaãtem aceste lucruri.

635 Acum, sufletele care erau ân ânchisoare (care nu s-au
pocáit), nu erau fiinäe Ângereãti care au_au fost aduse jos ân
formá de Ângeri, ci aceãtia erau duhurile acelor fiinäe ângereãti
care au cázut ânainte de ântemeierea lumii, acolo ân urmá cànd
s-a petrecut rázboiul ân Cer. Ãi Satan ãi_ãi balaurul s-au
luptat, ãi apoi^sau Mihail ãi_ãi balaurul s-a luptat (ãi
Lucifer). Ãi Lucifer a fost aruncat afará cu toäi copiii lui (toäi
ângerii pe care el i-a ânãelat), ãi ângerii aceia au venit pe
pámànt ãi au fost supuãi atunci sá deviná oameni. Ãi cànd ei au
devenit, aceea este cànd “fiii lui Dumnezeu au vázut cá fetele
oamenilor erau frumoase, ãi ãi-au luat neveste.”
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636 Ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiecare om care este náscut pe
acest pámànt este un fiu al lui Dumnezeu. Nu conteazá dacá el
este un pácátos sau ce este el, el este un fiu al lui Dumnezeu.
Creat dupá chipul lui Dumnezeu pentru laudele lui Dumnezeu,
el este creat ân felul acela. Dar Dumnezeu la ânceput a ãtiut
cine-L v-a primi ãi cine nu-L v-a primi. De aceea El a putut
predestina^sau nu predestina, ci prin cunoãtinäa mai
dinainte El putea spune cine va fi salvat ãi cine nu va fi salvat,
cáci El ãtia care persoaná ce fel de duh va lua.

637 Ãi duhurile acelea care au venit de la Tronul lui Dumnezeu,
ãi stau ânaintea Tronului lui Dumnezeu, ãi au tráit^ãi
miliarde ãi miliarde ãi veacuri de timp ânainte ca lumea sá
ânceapá vreodatá, ân Prezenäa lui Dumnezeu. Credeäi voi cá ei
nu ãtiu ceva despre ânchinare? Ãi ei vin jos ãi intrá drept ân
oameni, ãi ei se ânchiná lui Dumnezeu! Absolut, ei se ânchiná
lui Dumnezeu; ãi ei au o cunoãtinäá despre Dumnezeu, ãi ei
sunt deãtepäi, ãi ãireäi, ãi educaäi, ântotdeauna. Dar Dumnezeu
i-a respins de la ânceput!
638 Astfel de aceea, prieteni, calitatea de membru a unei
biserici, sau_sau cunoaãterea de ceva teologie sau ceva, nu are
nimic de-a face cu Acesta. Acesta trebuie sá fie Sàngele lui Isus
Cristos ãi o naãtere nouá care te uneãte cu El ca o persoaná.
Acolo sunteäi.

639 Dumnezeu, la ânceput cànd El a ãtiut cá^Bárbatul ãi
femeia au fost fácuäi unul, nu doi, ei au fost fácuäi unul. Ei au
fost despáräiäi, unul pus ân trup ãi unul ântr-o teofanie. El a
ãtiut aceea. Astfel pentru ca sá vá dovedeascá aceea: cànd
Dumnezeu a fácut femeia, El nu a luat ceva äáràná ãi s-o facá
aãa cum El a fácut omul; El a luat o coastá din latura lui
Adam, ãi ea a devenit un produs secundar al unui bárbat
(deoarece ea este parte din el). Voi pricepeäi Aceasta acum?
Vedeäi? Ia te uitá.

640 Acolo sunt ângerii. Ãi Dumnezeu ãi duhul care este unit cu
Dumnezeu este un Duh. Asta-i adevárat. Acum, Duhul lui
Dumnezeu care locuieãte ân Bisericá, este Duhul care vine din
Cer, pe care Dumnezeu l-a cunoscut ânainte de ântemeierea
lumii, care a respins minciuna Diavolului. Ãi duhul acela a
trebuit sá ia un trup de carne sá fie^sá-ãi ia âncercárile lui. El
trebuia sá viná trup aãa cum au venit ceilaläi, ãi ei toäi dintre ei
ãi-au pus jugul egal. Ãi Dumnezeu, pe la ânceput, cunoaãte
duhurile care vor, ãi care nu vor. Ia te uitá. Diavolul este aãa de
deãtept el are^sá ânãele chiar pe cei aleãi, dacá ar fi posibil.
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641 Astfel aceste duhuri, aceãti ângeri la care le-a predicat,
erau ân ânchisoare; ângeri, dacá o veäi observa aici, este un “â”
mic care ânseamná “oameni”; ângeri, mesageri aici pe pámànt.
Ei au pácátuit, ãi singura cale prin care ei puteau pácátui era
necredinäa! Ãi calea^Ei aveau religiile lor proprii, ãi ei nu au
crezut mesajul lui Noe. Ei nu au crezut mesajul lui Enoh. Ãi ei
au respins Mesajul lor, “ãi au fost condamnaäi,” Biblia a spus
cá ei erau.

642 Enoh le-a profeäit, zicànd, “Domnul vine cu zece mii din
Sfinäii Lui.”

643 Ãi ei au profeäit. Ãi Noe a construit o corabie, ãi ei au zis,
“El este un holy roller! El este un fanatic! Nu existá un astfel
de lucru ca venirea ploii.” Ãi o sutá douázeci de ani au trecut,
ãi el avea o religie care avea salvare ân ea, acolo era fácutá o
cale de scápare, dar ei au fost satisfácuäi ân starea lor.

644 Acela-i felul cum este astázi, cá oamenii sunt satisfácuäi ân
starea lor. Dar existá o cale de scápare, ãi calea aceea este prin
Isus Cristos. Ia te uitá; acelaãi trib, aceleaãi duhuri.

645 Ãi ei erau absolut oameni religioãi, foarte religioãi, dar ei
au omis jurámàntul legámàntului.

646 Aãa este astázi. Oamenii merg la bisericá, ãi aderá la
biserici mari, ãi âncearcá sá fie cea mai populará persoaná din
oraã. Dacá ei vor sá adere la o bisericá, ei iau pe cea mai mare
din oraã, cea mai buná ãi vorbitá de bine din oraã. Càt de
departe pierd ei chemarea! Càt de departe O pierd ei!

647 Singura cale prin care âl veäi cunoaãte vreodatá pe Isus
Cristos este prin descoperire spiritualá, nu prin teologie ãi càt
de mult studiaäi voi Biblia. Fie cá eãti un Ãtiinäa Creãtiná,
Metodist, Martor al lui Iehova, sau orice eãti; nu conteazá ce
eãti, tu niciodatá nu-L vei cunoaãte prin Cuvànt, este Duhul lui
Dumnezeu care äi-L descoperá. Este o descoperire spiritualá!

648 Cànd Adam (ân Grádina Edenului) ãi Eva^cànd copiii
aceia au fost aruncaäi afará, aici a venit Cain cu teologie buná.
El a zis, “Dumnezeu trebuie sá ãtie cá noi facem aceasta din
ce-i mai bun_mai bun din inima mea. Eu voi zidi un altar
frumos, eu voi pune flori pe el, eu voi pune fructe pe el, âl voi
face frumos. Cu siguranäá eu pot potoli pe Dumnezeu cu
aceasta ãi-I fac de cunoscut cá eu sunt sincer ân inima mea.” El
avea dreptate atàt càt privea Cuvàntul; Dumnezeu a vrut
ânchinare, el a mers sá se ânchine. El a fácut un loc frumos ân
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care sá se ânchine, mare, catedralá frumoasá (aãa cum o
numesc ei astázi). Ãi el a fácut-o corect, el a zidit-o cum trebuie
ãi a pus un altar ân ea; el nu a fost un necredincios.
649 Dar Abel, pe baza Cuvàntului lui Dumnezeu^Atunci nu
era Biblie scrisá, dar Dumnezeu i-a DESCOPERIT lui cá nu
fructele ne-a scos afará din Grádina Edenului, acelea nu erau
mere pe care le-au màncat Adam ãi Eva ân ziua aceea, au fost
absolut lucruri sexuale care i-a despáräit ãi i-a divizat, ãi ãtiind
cá ei au devenit mànjiäi, (ân sàngele lui Adam), ãi prin sàngele
ãarpelui care a ânceput aceasta. Abel, prin descoperire Diviná,
a mers ãi a luat un miel ãi l-a oferit, ãi Dumnezeu a zis, “Asta
este!” Sigur.
650 Cànd ei au coboràt de pe Muntele Transfigurárii, Isus a zis,
“Cine zic oamenii cá sunt Eu Fiul omului?”
651 “Unii spun cá Tu eãti ‘Moise,’ ãi unii spun cá Tu eãti ‘Ilie,’
ãi unii spun cá Tu eãti ‘Ieremia,’ ãi unii spun cá Tu eãti
‘profetul acela.’”
652 El a zis, “Dar cine ziceäi voi cá sunt Eu?”
653 Petru a zis, “Tu eãti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu.”
654 El a zis, “Ferice de tine, Simone Bar-jona, cáci nu carnea ãi
sàngele äi-au descoperit aceasta.” (Priviäi!) “Nu mai este prin
literá, nici mai mult prin ãcoalá; tu nu ai ânváäat-o ântr-un
seminar, nici nu äi-a spus cineva. Nu carnea ãi sàngele äi-a
descoperit aceasta, ci Tatál Meu care este ân Cer äi-a
descoperit-o. Ãi pe aceastá stàncá Eu voi zidi Biserica Mea, ãi
poräile iadului nu O pot birui.” Acolo sunteäi. Acolo este
Biserica viului Dumnezeu. Aceea este. Pe acea bisericá^Pe
acea descoperire, este ziditá aceastá Bisericá. Ea este o
descoperire Diviná pe care Dumnezeu a descoperit-o, cá Isus
Cristos este Fiul lui Dumnezeu, ãi voi L-aäi acceptat ca
Salvatorul vostru personal, voi aäi trecut din moarte la Viaäá.
655 Ãi Duhul Sfànt se miãcá ãi lucreazá ân mádularele acestui
Trup. Acolo este Biserica! Nu conteazá dacá ea este sáracá, ãi
ântr-o misiune, ãi voi staäi afará sub un pin pe undeva, sau
oriunde este, dacá este ân casa cuiva ântr-o adunare
particulará, nu conteazá unde ar fi. Frumuseäea ãi lucrurile nu-
l âncàntá pe Dumnezeu. Este sinceritatea din inimá printr-o
descoperire cá Isus Cristos a fost prezentat ca Fiul lui
Dumnezeu, Salvatorul nostru personal. Amin!
656 Doamne, noi^tu niciodatá nu le iei pe acestea, mergànd
prin ele ân felul acesta, nu-i aãa?
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657 Acolo sunt acelea care^acolo care El a mers; ângerii:
mesagerii, acei predicatori, acei intelectuali, acei mesageri care
nu au crezut cànd a mers Noe sá le predice ãi le-a spus, “Pái,
veniäi ân aceastá corabie.”

658 Ei au zis, “Ascultaäi la acest holy roller. Ascultaäi la
fanaticul acela. Pái, nu existá ploaie. Cine a auzit vreodatá de
un astfel de lucru? Pái, vai, nu avem noi biserici? Nu suntem
noi religioãi?” Pái, ei erau religioãi!

659 Isus a zis cá va fi o generaäie care a trecut chiar atunci,
generaäia aceea se va repeta din nou chiar ânainte de venirea
Lui, “Aãa cum a fost ân zilele lui Noe, tot aãa va fi la venirea
Fiului omului. Cáci ei màncau, beau, se máritau, se ânsurau.”
Ei aveau un Reno, Navada atunci, pe undeva. Ei aveau tot felul
de lucruri fárá sens pe care le au astázi; zeflemisitori, ãi
petrecátori, ãi batjocoritori, zeflemisitori ãi aãa mai departe;
avànd o formá de evlavie, dar negànd Adevárul real:
legámàntul, Mesajul harului. Dumnezeu a fácut aceastá cale ãi
a dat oamenilor legámàntul Lui_Lui, cum ar putea ei scápa;
Acesta avea salvare ân el, salvarea era un loc sá scape.

660 “Ce avem noi nevoie cu salvarea?” Astázi oamenii spun,
“Nu tráim noi sub o formá buná democraticá de guvernámànt?
Ce avem noi nevoie?”

661 Mie nu-mi pasá càt de multá formá democraticá de
guvernámànt avem noi nevoie, noi avem nevoie de Sàngele lui
Isus Cristos! Corect! Noi avem nevoie de Cristos. Eu apreciez o
formá democraticá de guvernámànt; aceea nu are nimic de-a
face cu salvarea sufletului. Absolut! Guvernele acelea vor
trece, ãi fiecare naäiune va trece. Ãi eu am stat làngá^unde
au stat faraonii, ãi voi trebuie sá sápaäi douázeci de picioare
sub pámànt sá gásiäi tronurile lor unde au ãezut. Toäi faraonii
ãi âmpáráäiile lui de pe acest pámànt, ãi toate din lucrurile lor
nejuste vor cádea ãi se vor duce, dar Iehova va domni pentru
totdeauna, cáci El este Dumnezeul nemuritor. Noi stám solid
pe stànca Cristos Isus, cáci toate celelalte terenuri sunt nisipuri
scufundátoare.

662 Grijá dacá este^âmpáráäii se vor ridica ãi vor cádea, dar
oh, nu existá nimic^Mie nu-mi pasá dacá este^orice; nu
existá nimic prezent, nimic viitor, nimic (foamete sau primejdii
sau orice) care poate sá ne despartá vreodatá de acea dragoste
a lui Dumnezeu care este ân Cristos. Cànd un om este náscut
din Duhul lui Dumnezeu, el nu mai este o creaturá a timpului,
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ci el este o creaturá a Eternitáäii. Amin. El a trecut din moarte
la Viaäá. El a trecut de la^El a depáãit elementul timpului, ân
Eternitate. El nu poate pieri niciodatá! Ãi Dumnezeu a jurat cá
El âl va ânvia ân zilele din urmá.

663 Astfel ei pot avea toate bisericile voastre mari, ãi toate
distracäiile voastre mari, ãi tot ce doriäi voi, ãi sá spuneäi
glumele voastre murdare ãi sá aveäi jocurile voastre de Bunco,
ãi supeuri ãi orice altceva ce doriäi; ãi sá aveäi ceva predicator
pregátit sá stea acolo. Poate el poate sá facá o lucrare mai buná
la aceasta decàt unii dintre aceãti báieäaãi care abia âãi cunosc
ABC-ul lor. Dar eu vá spun adevárul, cá eu mai degrabá aã
avea un báiat care nu-ãi cunoaãte ABC-ul sá-mi predice (care
l-a cunoscut pe Cristos) decàt toäi marii teologi care existá cu
toatá educaäia voastrá ce poate fi ânváäatá. Absolut!

664 Aici jos ân Kentucky, nu de mult, un báieäel care cu greu
putea sá-ãi citeascá numele, a zis cá Domnul l-a chemat sá
predice ãi a vrut o ãcoalá. Pái, autoritáäile nu au vrut sá-l lase
sá o aibe. Ceva predicator mare a venit pe acolo cu un màner
pe numele lui uite aãa, ceva mare doctor ân divinitate, pái, ei l-
au lásat sá aibe ãcoala. Sigur. A äinut o trezire de douá
sáptámàni, nici un suflet. Ãi tatál lui a mers ânapoi, a zis,
“Acum voi lásaäi-l ca el sá o aibe, eu sunt un plátitor de
impozit, eu am un drept ca báiatul meu sá o aibe. Ãi báiatul
meu ar trebui sá o aibe de asemeni.”

665 Astfel el a mers ânapoi sá afle, ãi dupá^Ei au zis, “Ei
bine, noi âl vom lása sá o aibe cel puäin douá seri.” Ãi ei au
mers ânainte ãi l-au lásat sá o aibe douá seri.

666 Ãi ân seara aceea báieäelul acela a urcat acolo sus ãi nici nu
a putut citi Biblia, a avut pe cineva sá-i citeascá textul. Dar
cànd el a mers pe platformá, el a fost uns cu Duhul Sfànt. Ãi
cànd el a predicat, vreo douázeci au venit la altar; ãi
predicatorul acela cu stil de sine a plàns pe calea lui spre
Calvar, la altar.

667 Sigur, frate, aceasta nu_nu este ce cunoãti, este pe Cine
cunoãti. Aceea este ideea, aceea este ce trebuie, trebuie sá-L
cunoãti pe Cristos. Sá-l cunoãti pe El, este Viaäá; sá-L respingi,
este moarte.

668 Repede la celelalte ântrebári ale noastre, ântrebárile acum
care merg jos ân Georgia:

67. Ce fac pietrele ân^reprezintá ân Apocalipsa 21:19 ãi 20?
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669 Dacá doriäi sá luaäi timpul sá vá deschideäi Bibliile, cáci
noi nu avem prea mult timp acum, dar eu voi âncerca sá le
ráspund repede. Apocalipsa douázeci-^Eu cred cá este 21:19
ãi 20. Da.

670 Ân regulá, acolo veäi afla cá el vorbea despre pietrele care
erau ân cládire. Ãi pietrele erau temelii. Dacá veäi observa
^Eu cred cá tu o ai acolo, Frate Neville. Ãi fiecare piatrá era
o temelie. Nu o piatrá o temelie, iar celelalte^Ci fiecare
piatrá era o temelie. Fiecare piatrá era o temelie constantá. Ãi
acolo erau douásprezece pietre. Ãi dacá voi observaäi acele
douásprezece pietre, dádea fiecare^Prima âncepea cu iaspis,
ãi sardiu, ãi aãa mai departe ân felul acela, reprezentànd fiecare
piatrá.

671 Ân Biblie acolo veäi afla cá ea era numitá anumite pietre.
Unele din ele puäin diferite, voi niciodatá nu aäi auzit de ea.
Dacá vá uitaäi ânapoi ân dicäionar voi aflaäi cá este aceeaãi
piatrá, doar un nume diferit; schimbat.

672 Dar ea âncepe cu_cu iaspis. Iaspis era piatra lui_lui
Beniamin^sau piatra lui^oh, primul fiu, Ruben. Prima
piatrá era Ruben, care era iaspis. Ultima piatrá era Beniamin,
ultima piatrá de pe vàrf.

673 Acum, aceste douásprezece pietre pe care erau aãezate
temeliile, acele_acele douásprezece pietre atàrnau pe pieptarul
lui Aaron. Ãi ele_ele au reprezentat, el era marele preot al
acestor_acestor seminäii. Fiecare din pietrele lor de naãtere
ânáuntru aici, ân aceastá_aceastá placá. Ãi cànd oamenii
vedeau aceastá placá, ei au recunoscut cá Aaron era marele
preot al acelei seminäii ântregi, cànd ei au vázut piatra de
naãtere ân aceastá placá.

674 Acum, cànd noi am ajuns azi dimineaäá ân mesajul Fratelui
Neville. Ãi de càte ori ei au adus Urim Tumim. Voi âl vedeäi
menäionat ân Biblie ca felul cum ei ãtiau dacá mesajul lor era
Adevárul sau nu. Pietrele acelea, cànd ele mergeau sá spuná ce
a spus omul, profetul profeäea, ãi pietrele acelea toate reflectau
âmpreuná. Aceasta a fácut o conglomeraäie de luminá care a
luat safir, ãi iaspis, ãi rubinul, ãi toate celelalte pietre
reflectànd lumina lor, ea a fácut o culoare máreaäá frumoasá a
curcubeului care a âmbinat toatá lucrarea âmpreuná.

675 Acum_acum ân ziua cànd Urim Tumim a fost luat la o
parte cu preoäia aceea, acum aceastá Biblie este Urim Tumim a
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lui Dumnezeu astázi. Ãi cànd un predicator predicá, nu trebuie
sá fie numai un loc mic aici, ãi aceea este tot ân ce-ãi pune el
speranäa; trebuie sá fie toatá Biblia reflectànd mesajul pe care-
l predicá omul. Acela este lucrul. Nu doar un loc, ãi ziceäi, “Ei
bine, Biblia zice aceasta.” Oh, sigur, ea spune multe lucruri.
Dar voi trebuie sá o faceäi ca toatá sá fie pusá âmpreuná. Ãi
cànd Duhul lui Dumnezeu vine ãi intrá ân_ân Cuvànt, El o
pune toatá âmpreuná ãi reflectá o Luminá mare máreaäá, ãi
Lumina aceea este Isus Cristos.

676 Acum, aceste douásprezece pietre erau douásprezece
temelii care au ânceput de la Ruben, ãi Gad, ãi ânainte ân jos la
Beniamin; douásprezece seminäii, douásprezece pietre. Ãi
pietrele acelea ân Templu, ân noul Ierusalim Ceresc, fiecare
temelie va fi pusá pe unul din patriarhi.

677 Acum priviäi, voi observaäi pietrele, acum voi urmeazá sá
priviäi cá acei patriarhi reflectau chiar ân altceva, doar ântr-o
altá ântrebare.

68. Explicá_explicá a patra^cele patru fápturi din
Apocalipsa 5.

678 Frate Neville, dacá tu ai aceea chiar acolo aproape, sau
unul din voi, din Apocalipsa 5, noi vom citi aceasta doar pentru
un minut. Este un_este un tablou frumos aici despre^Aici,
eu o am eu ânsumi, Apocalipsa capitolul al 5-lea:

Ãi am vázut ân màna dreaptá a celui ce ãedea pe_pe
tron o carte scrisá pe dináuntru ãi pe dinafará ãi_ãi_ãi
pe partea din spate, pecetluitá cu ãapte peceäi.

Ãi eu^

679 Acum, nu acela este locul. Eu vreau sá ajung doar puäin
mai departe, cele patru fápturi. Sá vedem, versetul al 14-lea. Ân
regulá, domnule. Acum mergem aici, aceea este corect. Acum
sá âncepem aici sus la_la al 12-lea verset, nu, eu presupun^
“Ãi cele patru fápturi au spus ‘Amin.’” Nu, existá un loc mic ân
spatele aceleia, Frate Neville. “Iatá, am auzit glasul^”

680 Sá vedem, doar un minut, eu l-am citit cu un timp ân urmá.
Oh, aici suntem, sá âncepem la versetul al 6-lea. Versetul al 5-
lea:

Ãi unul din bátràni mi-a zis, Nu plànge: iatá, Leul
din seminäia lui Iuda, Rádácina lui David, a biruit sá
deschidá cartea, ãi sá-i dezlege^peceäile de acolo.
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Ãi m-am uitat, ãi^ân mijlocul tronului ãi^patru
fápturi, ãi ân mijlocul bátrànilor, státea un Miel de
parcá era junghiat, avànd ãapte capete ãi ãapte ochi,
care sunt cele ãapte Duhuri^trimise ânainte de la^
pe pámànt.

681 Eu vreau ca voi sá äineäi acea ântrebare, ãi dacá eu nu o
prind aici jos ântr-un minut, eu vreau ca voi sá o aduceäi ânapoi
din nou, eu vreau sá má ocup de aceea, “cele ãapte Duhuri ai
celor ãapte ochi care erau pe Miel.” Oh, acela este un lucru
foarte frumos. (Ei bine, noi vrem sá luám ântrebarea acestui
frate acum.) Ân regulá, sá nu uitaäi aceea acum.

Ãi el a venit ãi a luat cartea din màna dreaptá a celui
ce ãedea pe tron.

Ãi cànd el a luat-o, cele patru fápturi ãi cei douázeci
ãi patru de bátràni au cázut jos ânaintea mielului,
^fiecare din ei aveau harfe,^

682 Acum, aceea este cele patru_patru fápturi aici, dacá veäi
observa. Acum sá mergem ânainte ãi sá citim doar puäin mai
departe:

^harfe de aur,^pline de potire ãi mirosuri,^ãi
rugáciunile sfinäilor.

Ãi ei càntau o càntare nouá,^Tu eãti vrednic^(ãi
au mers ânainte ãi au fácut a lor^toatá ânchinarea
lor Domnului)

683 Acum, aceste patru fápturi din Apocalipsa, dacá voi le
observaäi, fiecare loc^(Voi cititori ai Bibliei, ãi care oameni
urmeazá sá asculte la aceastá ânregistrare pe bandá). Acele
patru fápturi, ele aveau patru feäe: una avea o faäá ca un om,
cealaltá avea o faäá ca un bou, ãi cealaltá faäá era ca un vultur,
ãi cealaltá faäá era ca un leu. Ãi ele nu au mers ândárát, ele nu
puteau merge ândárát.
684 Càäi vá amintiäi de cartea veche a Apocalipsei cànd ei o
ânváäau cu ani ân urmá, cànd eu am luat vreo doi ani aici la
Cartea Apocalipsei? Muläi din cei de demult âãi amintesc.
685 Priviäi, ele nu puteau merge ândárát, cáci ân fiecare parte
care mergeau ele mergeau ânainte. Dacá ele mergeau ân partea
aceasta, ele mergeau ca un om; dacá ele mergeau ân partea
aceasta, ele mergeau ca un leu; mergeau ân partea aceasta, ele
mergeau ca un vultur; dacá ele mergeau ân partea aceasta, ele
mergeau ca un bou. Vedeäi, ele nu puteau merge ândárát, ele
mergeau ânainte tot timpul.
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686 Acum acele patru fápturi vii. Acum ca sá luám repede
aceasta, cáci eu nu vreau sá stau prea mult la aceasta. Dar cele
patru fápturi^Fáptura [fiará_Trans.], ân Biblie, reprezintá
“putere.” Ãi voi observaäi cá aceste fápturi nu erau acolo ân lac
sau ân mare pe undeva ieãind afará, ci ele erau la Tronul lui
Dumnezeu, ãi ele se ânchinau lui Dumnezeu. Acele patru
fápturi ânseamná patru puteri care vin afará din pámànt, ãi
cele patru puteri erau cele patru Evanghelii: Matei, Marcu,
Luca, ãi Ioan; nici una nu o contrazice pe cealaltá.

687 Ãi una din ele, cea^Aãa cum Evanghelia ânainteazá ca un
leu, el este sever, el este ândrázneä; Evanghelia este viteazá ca un
leu, ãi este un rege ca un leu. Dacá merge ânspre faäa unui om, el
este isteä ãi ãiret ca un om. Dacá merge ca vulturul, are aripile
repezi ãi ânáläimile mari. Ea^Vedeäi ce vreau sá spun? Dacá
merge ca boul, este calul de lucru care poate trage, boul de lucru
care trage_povara Evangheliei. Cele patru fápturi erau cele
patru puteri, care erau: Matei, Marcu, Luca, ãi Ioan; cele patru
Evanghelii care rásuná ân Prezenäa lui Dumnezeu. Aceea era^

688 Dacá aäi observat, ele aveau ochi ân faäá ãi-n spate. Ele_ele
^Peste tot unde mergeau, aceasta a reflectat. Ele vedeau
peste tot unde mergeau. Ãi aceea este puterea Evangheliilor aãa
cum merge afará, ea poate^Ea are iscusinäa omului; ea are
repeziciunea vulturului; ea are_ puterea, puterea de tragere,
purtátoarea de poveri ca un bou; ea are severitatea ãi
ândrázneala unui leu. Vedeäi, sunt cele patru Evanghelii, care
sunt cele patru puteri din Apocalipsa, capitolul al 4-lea.

Ân ordine, acum textul:

69. Cine sunt cei douázeci ãi patru de bátràni? Ân regulá, eu
cred cá aceea ar fi pe^Cine sunt cei douázeci ãi patru de
bátràni?

689 Acum aceea este doar simplá, noi putem ajunge la ea. Cei
douázeci ãi patru de bátràni státeau ânaintea Tronului. Aceea
este ân^Eu cred cá este ân versetul 4, este unde se aflá. “Ãi
acolo a mers afará o altá^” Eu trebuie sá^Sá vedem, eu
am^4:10.

690 Ân regulá, Apocalipsa, capitolul al 4-lea, ãi versetul al 10-
lea. Asta-i adevárat. Noi vom ajunge la el.

Ãi cei douázeci ãi patru de bátràni au cázut jos
ânaintea celui ce ãedea pe tron, ãi i s-au ânchinat celui
ce tráieãte ân veci de veci, ãi ãi-au aruncat coroanele
ânaintea tronului zicànd,
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Tu eãti vrednic, O Doamne, sá primeãti slavá ãi
onoare ãi putere; cáci tu ai creat toate lucrurile, ãi ele
sunt ãi au fost create pentru plácerea ta.

691 Acum cei douázeci ãi patru de bátràni. Un bátràn este un
supraveghetor. Acum observaäi, ei erau doisprezece patriarhi ãi
doisprezece apostoli. Ãi ei ãedeau, doisprezece pe o parte ãi
doisprezece pe cealaltá. Acolo erau cei douázeci ãi patru de
bátràni, care erau: cei doisprezece patriarhi pe o parte, Vechiul
Testament; cei doisprezece apostoli pe cealaltá parte, a Noului
Testament. Nu a spus Isus, “Voi veäi ãedea pe douásprezece
tronuri, judecànd pe cele douásprezece seminäii ale lui Israel”?

692 Ãi cum arátau temeliile. Existá chiar ãi un pom acolo. Ãi
pomul pe oricare parte rodeãte douásprezece feluri de roade. Ãi
ei âãi dau rodul o datá pe luná, care este douásprezece luni pe
an. Ele au dat douásprezece feluri de rod ân fiecare an aãa cum
trece. Doisprezece, ân numárul de “ânchinare,” vedeäi. Ãi existá
douázeci ãi patru, vor fi douázeci ãi patru, doisprezece apostoli
ãi doisprezece patriarhi. Ei stau la Tron.

693 Ân regulá, acum versetul al 4-lea^sau a patra ântrebare:

70. Ce a reprezentat aäa stacojie ân Geneza 38?

694 Aäa stacojie, dacá veäi observa, acesta era Iuda. Ãi el avea
fii, ãi unul din fiii lui s-a cásátorit cu o femeie Cananitá. Ãi
aceastá femeie Cananitá nu a avut nici un copil, ãi fiul lui a
murit. Apoi, legea atunci era sá ia^fiul urmátor trebuia sá ia
nevasta fratelui sáu, ãi sá-i ridice sámànäa mortului. Ãi celálalt
om nu a cooperat ãi sá facá aãa cum ar fi trebuit sá facá, ãi
Domnul l-a omoràt. Apoi el a avut un fiu tànár; astfel Iuda a
zis, “Aãteaptá pàná cànd acest fiu ândeplineãte^creãte mare
pàná la locul unde te poäi cásátori cu el.”

695 Ãi cànd el a crescut la un loc cànd el trebuia sá se
cásátoreascá cu fosta nevastá a celor doi fraäi ai lui, ei bine, el
trebuia sá o ia atunci, sá ridice sámànäa fraäilor lui care au
fost^care au murit ânaintea lui. Iuda nu a dat femeii (femeii
Cananite) fiul, báiatul, ãi doar l-a lásat sá meargá ânainte.
Astfel ea a vázut cá ea fácea ráu, astfel ea a mers afará ãi ãi-a
ânfáãurat un vál pe faäa ei, ãi a ãezut ântr-un loc public aãa cum
ar ãedea o curvá.

696 Iuda a trecut pe acolo ãi a luat femeia de nevastá, ãi ea era
o curvá, ãi a tráit cu ea. Ãi a zis, ea a zis, “Ei bine, ce tàrg ai
face cu mine?” Ãi el^ ea a zis^
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697 El a zis, “Eu âi dau un_un ied.” El a zis, “Ei bine, dá-mi un
semn cá o vei face.” Astfel ea i-a luat toiagul ãi sigiliul ãi aãa
mai departe, ãi l-a pástrat.

698 Ãi cànd ei au adus iedul, ei nu au putut gási curva, cáci ea
nu a fost o curvá.

699 Dupá un timp, ea s-a arátat cá ea urma sá fie o mamá. Ãi
cànd ea s-a arátat cá ea urma sá fie o mamá, ei au venit ãi i-au
spus lui Iuda, “Nora ta a jucat partea unei curve.” A zis, “Cáci
ea_ea urmeazá sá fie mamá, ãi amàndoi báieäii tái sunt moräi.”

700 El a zis, “Ei bine, ea va fi chematá ânainte ãi arsá.”

701 Ãi astfel ea a trimis vorbá lui Iuda, ãi a zis, “Omului care a
fácut aceasta, âi aparäine acest toiag ãi aceastá pecete.” Bine,
acela era socrul ei.

702 Ãi el a zis, “Ea este mai ândreptáäitá decàt mine.”

703 Acum, cànd ea a ãtiut cá copiii ei urmau sá se nascá, ei
erau gemeni. Ãi cànd gemenul^Primul copil care urma sá fie
náscut, vechiul obicei Iudaic, primul copil are dreptul de ântài
náscut, primul copil sá iasá. Ãi acela, reäineäi, era primul ei
copil. Nici unul din restul báieäilor nu a avut vreun copil prin
ea. Ea nu a avut niciodatá un copil pàná la timpul acesta.

704 Ãi cànd primul ei copil a ieãit, era doar o màná. Ãi moaãa a
pus o aäá stacojie ân jurul ei, cáci aäa stacojie vorbea despre
ráscumpárarea pe care ântàiul fiu al fecioarei Maria va fi^
avea aäa stacojie a ráscumpárárii.

705 Ãi cànd el ãi-a tras màna ânapoi, celálalt a ieãit primul. Ãi
cànd el a ieãit, au zis, “De ce ai fácut aceasta? Celálalt are
dreptul de naãtere.”

706 Astfel aceea este ce ânseamná Geneza 38, vedeäi. Cá primul
copil âncá a rámas pàná la venirea Domnului Isus Cristos. Cáci
primul a fost sub legea ráscumpárárii.

707 Voi ãtiäi cá am zis^micuäul catàr, voi ãtiäi, despre care
am spus, cá ochii lui erau^càte altele, urechile lui s-au rupt,
dar el era náscut cu un drept de naãtere. Un miel nevinovat,
perfect a murit ân locul lui. Acolo este.

708 Astfel aceea era pentru dreptul de naãtere. Primul bebeluã
care a ieãit din mamá, ãi ei au vázut màna aceea (ãi au ãtiut cá
aceea ar putea sá se ântoarcá iaráãi ânapoi). Ãi cànd el ãi-a
âmpins màna ânainte sá arate cá el âl avea, el era primul, moaãa
a legat aäa stacojie ân jurul ei ãi el ãi-a tras màna ânapoi.
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Vedeäi? Dar, absolut, el era primul. Aceea era fàãia stacojie,
fàãia stacojie are^tot drumul prin Biblie, ea ânseamná
ráscumpárare; care indica ânainte spre primul copil care va
veni.

709 Primul cal náscut, prima vacá náscutá, orice era aceasta,
orice s-a náscut primul (care ieãea) era sub ráscumpárare,
trebuia sá fie ráscumpárat; totul trebuia sá fie ráscumpárat!
Aleluia! Oh, aceea doar má cutremurá. Voi o pricepeäi? Primul
trebuia sá fie ráscumpárat. Aceasta era o lege. Binecuvàntat fie
Numele Domnului!

710 Ãi cànd Isus Cristos a fost náscut, El a ráscumpárat toatá
lumea. Desigur, El a ráscumpárat. El a fost ráscumpárátorul
fiecárei creaturi care a fost vreodatá creatá pe pámànt. El era
Ráscumpárátorul. Ãi la^toatá ráscumpárarea zace ân El, ãi
prin nici o altá cale deloc nu poäi veni vreodatá prin fapte
bune, prin a adera la bisericá, sau orice este; voi trebuie sá
veniäi prin acea fàãie stacojie, acel Ráscumpárátor, acel
Ráscumpárátor rudenie.

Ân regulá, acum urmátoarea este:

71. Unde sunt darurile^Ce sunt darurile care urmeazá sá fie
trimise privind moartea celor doi martori, ân Apocalipsa
11?

O Frate Palmer, dacá tu nu poäi pune niãte ântrebári!

711 Acum, ráscumpárarea, aceste fàãii aici, aceastá fàãie
stacojie, noi vedem cá ea ânseamná ráscumpárare.

712 Acum urmátoarea ântrebare este:

Ce sunt darurile ân Apocalipsa 11?

713 Acolo va veni un timp^Acum aici urmeazá sá ráspund la
o ântrebare care a fost ráspunsá seara trecutá, pe care un
predicator prieten de-al meu a scris despre Iudei, cum va fi
aceasta.

714 Acum aceãti Iudei au trei ani ãi jumátate promiãi pentru ei.
Càäi ãtiäi aceea? Ãaptezeci de sáptámàni au fost promise. Zicea,
“Mesia va veni ãi va fi stàrpit ân mijloc.” Cristos a predicat trei
ani ãi jumátate, a fost omoràt exact ân trei ani ãi jumátate, trei
ani ãi ãase luni El a predicat.

715 Ãi apoi uràciunea face pustiire, musulmanul lui Omar a
fost pus pe Pámàntul Sfànt; aãa cum a zis Dumnezeu, cu douá
mii cinci sute de ani ânainte de a se ântàmpla, cá el va sta acolo.
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Profetul l-a vázut, ãi l-a vázut, ãi a zis, “Ei vor^Neamurile
vor fi ân posesie acolo pàná cànd perioada Neamurilor se va
sfàrãi.”

716 Acum mai sunt âncá trei ani ãi jumátate promiãi. Dacá
observaäi, aceãti martori din Apocalipsa 11 profeäesc o mie,
douá sute ãaizeci de zile, exact trei ani ãi jumátate. Acum^ãi
ei erau âmbrácaäi ân sac. Acum, priviäi slujba lor, ce sunt ei.
Acum, aceãti doi martori sunt omoràäi.

717 Acum, cei^Ei s-au reântors la Iudei dupá Rápirea
Bisericii Neamurilor. Biserica Neamurilor se duce Acasá
pentru cina nunäii, ãi cum Rebeca a fost dusá ân casa lui
Abraham cu Isaac ãi acolo s-au cásátorit. Ãi Rebeca ãi Isaac au
ieãit cu stápànire depliná a tot ce avea Abraham, toate acestea
au mers la Isaac. Absolut! Ãi aceasta nu putea veni la Isaac
pàná cànd mai ântài Isaac era cásátorit. O Aleluia! Acolo
sunteäi.

718 Ãi Cristos devine^Dumnezeu locuieãte ân acel trup
perfect, marcat, vátámat complet pentru totdeauna ãi prin
Eternitate. Cànd Mielul ãi Mireasa sunt cásátoriäi ân Cer, ea
páãeãte afará ân posesie depliná. Absolut! Isaac ãi Rebeca au
venit ân posesiune depliná.

719 Ãi ân timp ce aceastá ceremonie se petrece ân Cer, a Miresei,
Mireasa Neamurilor fiind cásátoritá cu Prinäul (Fiul lui
Dumnezeu), ân Slavá; ân timp ce ei sunt cásátoriäi, mai existá
trei ani ãi jumátate care au loc ân timp ce^Moise ãi Ilie^

720 Care, Moise nu a fost niciodatá absent^nu, trupul lui a
fost luat. Ingerii l-au luat, el nu s-a mortificat, el nu a putrezit.
El a fost un model perfect al lui Cristos. El a murit ãi Ângerii l-
au luat, ãi chiar Diavolul nu ãtie mácar unde a fost el
ânmormàntat, ãi a âncercat sá se certe cu Arhanghelul Mihail
despre ânmormàntarea lui. Aceea este ce a spus Biblia.
Dumnezeu l-a luat sus ân rápire.

721 Ãi Ilie, cànd el umbla acolo, un profet al lui Dumnezeu, a
umblat jos la Iordan, ãi-a luat mantaua ãi a lovit apele, ãi ea s-a
despáräit la dreapta ãi la stànga. El a urcat sus pe munte. Elisei
a zis^Zicea, “De ce má urmáreãti?”

722 El a zis, “Eu vreau o poräie dublá din Duhul táu.”

723 A zis, “Tu ai cerut un lucru greu, dar dacá tu má vezi cànd
eu má duc.” El âãi äinea ochii pe el.
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724 Ãi dupá un timp, din Cer a coboràt un car de foc ãi Ângeri
de foc, cai de foc, ãi Ilie a urcat ãi a plecat sus ân Slavá. El nu a
gustat moartea, el a fost strámutat, el trebuie sá moará!

725 Ãi dacá veäi urmári pe aceãti doi profeäi din Apocalipsa 11,
ei fac chiar acelaãi lucru pe care l-au fácut Moise ãi Ilie. Voi
ziceäi, “Frate Branham, vrei tu sá-mi spui cá Ilie ãi Moise âncá
sunt vii?” Absolut!

726 Pái, ânainte de Muntele Transfigurárii^La Muntele
Transfigurárii, ânainte ca Isus sá meargá la Calvar, acolo
státeau ãi Moise ãi Ilie stànd acolo vorbind cu El. Desigur, ei au
stat, ei nu sunt moräi. Ãi ei niciodatá nu au murit; ei sunt
muritori, ei trebuie sá moará. Astfel ei sunt doar ântr-o stare
glorificatá aãteptànd pentru acel timp.

727 Ãi atunci cànd ei vin ânapoi ãi predicá exact trei ani ãi
jumátate sub ungerea Botezului Duhului Sfànt, ân timp ce
binecuvàntárile sunt luate de la Neamuri (ãi Biserica este luatá
sus); ãi biserica rece, formalá este urmáritá ca ãi càinii, de cátre
comuniãti ãi partidul Roman, ãi cànd ei sunt vànaäi ãi omoràäi.
Ei_ei sunt omoràäi atunci; aceãti profeäi predicá trei ani ãi
jumátate, ãi Biblia a zis cá ei au fost omoràäi ân marea^ân
stradá, numitá spiritual, Sodoma ãi Egipt, unde Domnul nostru
a fost rástignit. Aceea este ânapoi ân Ierusalim; vedeäi, ânapoi ân
Ierusalim, numit spiritual.

728  Ãi ei au zácut pe stradá pentru trei zile ãi nopäi. Ãi apoi la
sfàrãitul celor trei zile ãi jumátate, duhul de viaäá vine ân ei ãi
ei au ânviat. Ei au trebuit sá moará ca ceilaläi muritori, ei
trebuiau sá o facá. Ãi cànd ei au omoràt pe aceãti doi
predicatori^

729 Ei au predicat âmpotriva ráului, ãi au adus foc din cer. Cine
a fácut aceea? Vedeäi? Ei au adus plági din cer, ãi au lovit
pámàntul aãa de repede cum^ãi la orice vreme cànd ei voiau.
Ãi ei au coboràt foc din cer. Ãi ei au oprit cerurile sá nu ploaie,
atàt timp càt ei au vrut. Cine era acela? Exact Moise ãi Ilie. Ãi
acolo sunt cei doi martori.

730 Ãi cànd ei au chinuit biserica, sau lumea, prin predicarea
lor; ãi primind ânapoi pe Iudei, ãi aducàndu-i ânapoi la
pocáinäá, aducàndu-i ânapoi sá creadá ân^Cànd ei vád pe
Isus venind dupá Mireasá, ei vor zice, “Iatá, acesta este
Dumnezeul nostru dupá care am aãteptat. Acela-i El!” Dar El
nu vine pentru ei; El vine dupá Mireasa Lui. Ãi Mireasa Lui^
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731 Cànd Iosif a mers ân Egipt, el nu ãi-a luat fraäii cu el, dar el
ãi-a luat mireasa de acolo. Absolut! Dar cànd el s-a fácut
cunoscut fraäilor lui, acolo nu era nimeni prezent. Aceea este
exact corect. Ãi cànd El Se face cunoscut acestor Iudei, acolo
nu va fi nimeni decàt Iudei. Acolo sunt cei ce l-au omoràt pe
Iosif, stànd acolo; ãi el a zis, “Ei bine, Eu sunt Iosif, fratele
vostru.” Ãi el a plàns.

732 Ãi ei au zis, “Acum noi ãtim cá noi am âncurcat-o pentru
aceasta, deoarece noi l-am omoràt.”

733 Acelaãi lucru, vor avea acei Iudei ân timpul acela mare de
necaz chiar ânainte de venire acum, a persecuäiei ducàndu-i
ânapoi ân patria lor. Âi goneãte ca pe o grámadá de oi ânapoi la
Muntele Carmel acolo.

734 Cànd Domnul Isus va veni dupá Mireasa Lui, ãi ei Âl vád, ei
vor zice, “Acela-i Cel dupá care noi am aãteptat, iatá-L acolo!”
El se va ridica cu vindecare ân aripile Lui. Asta-i adevárat.

735 Ãi biserica, rámáãiäa Iudeilor, cànd ei ân sfàrãit vor omorà
pe aceãti doi profeäi, ãi ei zac ân strada numitá spiritual
Sodoma ãi Egipt, unde Domnul nostru a fost rástignit, ei trimit
daruri unul altuia (lumea trimite).

736 Acum, Frate Palmer, poftim. Priveãte ânapoi ân istoria
Romaná ãi vei afla cá existá numai o naäiune ân toatá lumea
care trimite totdeauna daruri dupá o bátálie, acela-i Imperiul
Roman.

737 Acela-i motivul cá eu zic cá anticristul iese din Roma.
Fiara iese din Roma, ea nu poate ieãi din Moscova. Ea vine din
Roma, balaurul roãu care a stat la femeie sá-i mánànce copilul
imediat ce era náscut. Acel diavol, unde era acel diavol? Cine
era el? Cezar August care a trimis ãi a omoràt toäi copiii de la
vàrsta de doi ani ân jos. Balaurul roãu, balaurul, fiará ânseamná
“putere.” Puterea Romaná a persecutat ãi a âncercat sá afle
acel Copil Cristos.

738 Ãi acelaãi lucru! De fiecare datá cànd Romanii, vechii
Romani págàni aveau o victorie mare, ei âãi trimiteau pietre
albe ãi de toate unul altuia, ca daruri ân felul acela, ca o
amintire. Astfel acele pietre care erau^Ceea ce era, erau
daruri mici trimise ântre biserica Romaná. Absolut! Exact.
Trebuie sá fie.

739 Eu am stat chiar acolo ân Cetatea Vatican ãi am verificat-o
cu Biblia. Papa purta o coroaná triplá, Vicarivs Filii Dei, toate
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lucrurile acelea pe care le-am auzit ãi aãa mai departe, este
absolut adevárul; un grup religios care guverneazá fiecare
naäiune de sub Cer, ãi o face. Acolo este ea, aãa este.
740 Nimic âmpotriva oamenilor Catolici (nu, domnule), ei sunt
tot aãa de buni ca oricare altul, dar religia lor este greãitá
conform cu aceastá Biblie. Dacá aceastá Biblie este corectá, ei
sunt greãiäi. Ei spun cá ei nu^ “Nu conteazá ce spune Biblia,
este ce spune biserica.” Noi credem cá Biblia vorbeãte cu
autoritatea supremá! Absolut, ea este Cuvàntul lui Dumnezeu.
741 Astfel voi vedeäi acolo, aceste pietre care au fost trimise
atunci, din Apocalipsa aici, sunt_pietrele care erau daruri
trimise unul altuia. Care merge numai sá arate^Biblia a zis,
Apocalipsa aici, a zis, “Cel ce are ânäelepciune sá socoteascá
numárul fiarei. Cel ce are ânäelepciune sá facá aãa-ãi-aãa. Cel
ce are duhul de anumite daruri sá facá aãa-ãi-aãa.” Voi vedeäi
càt de scurtá este biserica?
742 Un tànár m-a ântrebat azi dimineaäá despre darurile
spirituale, despre vorbirea ân limbi. Un tànár, foarte sincer, eu
cred cá el va fi un predicator ântr-una din aceste zile. Ãi despre
bisericá, am zis, “Existá aãa de mult din el care este fire. Noi
nu vrem aceea, ci noi vrem lucrul real. Noi tànjim sá-l avem.”
743 Voi nu puteäi merge sá-l ânváäaäi ân bisericá; primul lucru
ce-l ãtiäi, voi obäineäi, unul are o limbá, unul are un psalm, apoi
voi trebuie sá luptaäi sá scoateäi lucrul afará. Dar cànd
Dumnezeu a dat un dar ân mod suveran, acesta se va manifesta.
Asta-i adevárat. Vedeäi, acelea sunt darurile lui Dumnezeu,
aceea este ceea ce trimite El la Bisericá pentru biruinäá.
744 Acum, anticristul are ceva ca pro ãi contra, el are_felul
pervertit de-a o face. Ãi acela-i Imperiul Roman care trimite
daruri unul altuia, daruri naturale. Dumnezeu trimite daruri
spirituale la biruitori; Romanul trimite daruri naturale unul la
altul.
745 Noi credem cá Duhul Sfànt este un Duh, noi Âl primim
printr-un botez care vine de Sus.
746 Biserica Catolicá ânvaäá, “O âmpártáãanie sfàntá care este
trupul lui Cristos; cá atunci cànd voi primiäi aceastá pàine ãi
kosher, acesta este Duhul Sfànt, Duhul Sfànt, sfànta
âmpártáãire.” Ânäelegeäi?
747 Noi credem cá este o bucatá de pàine, noi nu credem cá ea
este trupul lui Cristos, (noi urmeazá sá o luám ân càteva minute).
Noi credem cá ea reprezintá trupul lui Cristos. Dar ea nu este^
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748 Aceea este diferenäa ântre doctrina Catolicá ãi Protestantá.
Vedeäi? Biserica Catolicá zice, “Trupul este^Pàinea este
trupul literal. Biserica are putere sá o transforme.” Aäi vázut
vreodatá un Catolic trecànd pe làngá bisericá, âãi apleacá
capul, face cruci? Ãi pentru cá acea luminiäá arde ân bisericá
acolo sub acel cort mic. Ea are o luminiäá acolo, ãi pàinea aceea
kosher stá ânáuntru acolo. “Ãi acela este trupul lui Cristos.” Ãi
cànd voi luaäi aceea, voi absolut luaäi literal trupul lui Cristos
la prima voastrá âmpártáãire ãi márturisirile voastre ãi aãa mai
departe. Voi luaäi, literal, trupul lui Cristos.”

749 Noi zicem cá aceasta reprezintá trupul lui Cristos, vedeäi,
aceea nu este nimic ân lume decàt o bucatá de pàine. Ãi nu
conteazá dacá aceasta nici mácar nu era pàine, dacá a fost
orice altceva, ea urma sá reprezinte tot la fel. Doar_doar
exact. Fie cá ei^

750 Ca ãi aceãti oameni care zic, “Eu nu voi fi botezat ântr-un
bazin, eu vreau sá fiu botezat ân ràu.”

751 Ce conteazá aceasta, atàt timp càt tu eãti botezat? Dacá
este ântr-un bazin, ãi^Pái, Filip a botezat ântr-un bazin^
cànd famenul a fost botezat. Cànd Filip a botezat famenul ân
bazin, Duhul Sfànt l-a rápit aãa de mult âncàt El l-a luat pe
Filip departe, el nu a fost vázut pentru douá sute de mile. L-a
luat ân Duhul, i-a dat un_un car chiar din Cer pentru douá
sute de mile. Amin. Minunat!

Acum:

Unde vor fi sfinäii dupá domnia de o mie de ani? Ãi ce fel
de trup vor avea ei? Eu voi ajunge ânapoi la aceea ântr-un
moment [Fratele Branham ráspunde la aceasta âncepànd la
paragraful 820, ca ântrebarea 74_Ed.]. Ei vor fi cu Isus.

752 Ân regulá, ântrebarea a ãaptea:

72. Cum vom judeca noi ângerii?

753 Aceea se aflá ân^Cum vom judeca noi ângerii? Prin a fi fii
ãi fiice ai lui Dumnezeu. Ângerii sunt slujitori; noi suntem fii ãi
fiice ai lui Dumnezeu. Ãi Biblia a zis cá noi vom judeca ângerii.
Aceea este corect. Acum, acum dacá voi^

Ântrebarea a 8-a:

73. De ce párul din cauza ângerilor din I Corinteni?

754 Acum cineva sá-mi ia I Corinteni, al_al 11-lea capitol, ãi
noi vom vedea acolo, cá voi veäi afla cá al_al^Ân I Corinteni,
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al_al 11-lea, noi aflám cá Pavel vorbeãte. Lásaäi-má sá ajung
acolo la el doar un minut, ãi apoi noi âl vom citi foarte repede ãi
apoi noi âl vom_âl vom avea jos.

755 Eu am ceva de spus la celálalt verset de aici, cá eu sper cá
Domnul ni-l dá ân felul cum trebuie sá-l avem. Dacá cineva l-a
gásit^Eu cred cá acela este capitolul al 11-lea, da, ân regulá.
Acum ascultaäi atenäi, foarte atenäi acum, aãa ca voi sá-l
ânäelegeäi. Acum sá luaäi toatá conãtiinäa voastrá ãi sá o puneäi
ân buzunarul de la vestá pàná dupá ce citesc aceasta, ânäelegeäi,
comentànd asupra Acestuia. Ascultaäi foarte atenäi, aceasta
este AÃA VORBEÃTE DOMNUL:

Voi urmaäi-má pe mine, tot aãa cum eu^sunt al lui
Cristos. (Pavel a zis, “Voi sá má urmaäi pe mine, tot
aãa cum eu âl urmez pe Cristos.”)

Acum eu vá laud, fraäilor, cá voi vá amintiäi de mine
ân toate lucrurile, ãi äineäi poruncile, aãa cum le-am
dat^cátre voi.

Dar aã vrea ca voi sá ãtiäi, cáci capul fiecárui bárbat
este Cristos; ãi capul femeii este bárbatul; ãi capul lui
Cristos este Dumnezeu.

756 Vedeäi cum este? Dumnezeu, Cristos, bárbatul, femeia.
Acum:

Orice bárbat care se roagá sau profeäeãte, avàndu-ãi
capul acoperit, necinsteãte pe Cristos.

Dar orice femeie care se roagá sau profeäeãte cu
capul dezvelit âãi necinsteãte capul ei:^

757 Acum noi luám doar un minut, ãi vá arátám cá párul la
femeie este ânvelitoarea ei:

^cáci acela^chiar ca totuna care ar fi rasá.
(aceea ânseamná cá dacá_dacá ea âãi va táia párul,
atunci sá-l tundá de tot)

Cáci dacá femeia nu se ânveleãte, ea de asemeni sá fie
tunsá: (tunsá ânseamná rasá, ânäelegeäi)^dar dacá
este o ruãine pentru o femeie sá fie tunsá sau rasá, ea
sá fie ânvelitá.

758 Acum noi ajungem chiar jos la ântrebarea de aici care o
ântrebaäi. Vedeäi? Ân regulá, acum este greãit pentru o_o
doamná sá-ãi taie párul, conform cu Biblia. Acum ascultaäi
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chiar aici ãi vedeäi dacá Biblia nu-i dá unui bárbat dreptul
legal sá-i dea drumul nevestei lui dacá-ãi taie párul, vedeäi
dacá aceasta este drept sau nu.

Dacá un bárbat^Cáci un bárbat ântr-adevár nu ar
trebui sá-ãi acopere capul (aceea este, sá aibe párul
lung), ântrucàt el este ân chipul ãi slava lui Dumnezeu:
dar femeia este ân slava bárbatului. (v-aäi gàndit
vreodatá la aceea?)

759 Acum vreau sá má opresc aici, cáci aã vrea ca aceasta sá
pátrundá foarte bine, ânäelegeäi. Ãi acum amintiäi-vá, eu am
vázut zeci de mii de femei dráguäe (le cunosc chiar acum, ãi
multe din ele stau ân aceastá bisericá) care au pár scurt, care
sunt Creãtine. Ãi pe seama cui o pun eu nu sunteäi voi, este
felul cum aäi fost voi ânváäate. Vedeäi? Asta este. Predicatorul
vostru nu v-a spus niciodatá aceasta. Dar dacá careva dintre
femei ân jurul Tabernacolului ân felul acela, atunci ele sunt
vinovate. Vedeäi, cáci noi siguri cá le spunem despre aceasta.

760 Acum, acum priviäi aceasta:

^un bárbat^Cáci^(versetul al 7-lea)^Cáci un
bárbat^

761 Acum, cine vorbeãte aici? Acum, càndva o doamná a zis,
“Oh, Pavel a fost un bátràn uràtor de femei.”

762 Ei bine, acum ân timp ce noi suntem la aceea, sá deschidem
doar aici la Galateni 1:8, ãi sá vedem ce spune Pavel despre
aceea. Vedeäi, ân Galateni 1:8, veäi afla cá Pavel a zis aici ân
Galateni 1:8:

^chiar dacá noi, sau un ânger din cer, predicá vreo
altá evanghelie decàt aceasta pe care deja aäi auzit-o,
sá fie anatema.

763 Acum sá nu má blamaäi pe mine, blamaäi-l pe El, vedeäi.

Cáci un bárbat ântr-adevár nu trebuie sá-ãi acopere
capul, ântrucàt el este ân slava ãi chipul lui Dumnezeu:
dar femeia este ân slava ãi chipul bárbatului.

764 Acum priviäi urmátorul verset:

Cáci bárbatul nu este din femeie; ci femeia este din
bárbat.

Nici nu a fost creat bárbatul pentru o femeie; ci
femeia  a fost creatá pentru un bárbat.
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765 Acum, eu vreau sá spun aceasta cu dragoste realá ãi
dulceaäá, ãi eu sper cá voi o ânäelegeäi ân acelaãi fel cum eu
spun aceasta. Dar America^Ca un cálátor internaäional,
America are unele dintre cele mai decázute, reguli degradate
pentru femeile lor dintre orice naäiune din lume. Parisul,
Franäa poate fi sus la zgàrie-nori pe làngá felul cum America
lasá femeile lor sá facá. Este o dizgraäie!

766 V-aäi dat seama cá zeul Americii este femeia? Eu vá pot
dovedi aceea prin aceastá Biblie. Asta-i adevárat. Vá daäi
seama cá aceasta trebuie sá viná ân felul acela astfel ca biserica
Catolicá sá-ãi poatá aduce ânáuntru doctrina lor despre
fecioara Maria?

767 Acum, dacá o femeie nu a fost fácutá pentru un bárbat,
nu^Dacá un bárbat nu a fost fácut pentru femeie, ci femeia
fácutá pentru un bárbat, atunci cum o sá vá ânchinaäi la o
femeie? Vedeäi? Acum, ce a fácut-o, aceasta a ânceput ân Paris
ãi a aterizat ân Hollywood. Acum Parisul trebuie sá viná la
Hollywood sá-ãi ia manechinele lor ãi sá-ãi ia modele lor ãi
lucrurile, este degradarea femeilor noastre Americane.

768 Ce este aceasta? Naäiunea noastrá a venit aãa de micá âncàt
ei au luat chiar serviciile de la bárbaäi, ãi a pus femei aici ân
aceste locuri, pàná cànd nouázeci la sutá din ele, aproape, sunt
prostituate. Ãi vorbim despre bárbaäi fiind aãa puäini, cáci ei
au pus femei acolo ân serviciile lor. Ãi ei au ajuns aãa de jos
âncàt au pus femei ca ofiäeri de pace [poliäiste_Trans.] pe
strázi. Aceea este o dizgraäie la orice naäiune! Da, domnule. Ce
veäi face voi privitor la aceea?

769 “Ce faci tu privitor la aceasta, Frate Branham?” Eu trebuie
sá o respect, eu sunt un cetáäean American, eu fac ce zice ãeful
cel mare sá fac. Dacá vreodatá eu^Dacá o_dacá o familie
vreodatá âãi pierde respectul ei pentru familie (copiii âãi pierd
respectul pentru párinäi), familia aceea este sfàãiatá ân bucáäi.
Dacá o_dacá o bisericá vreodatá âãi pierde respectul pentru
pástorul ei, pái biserica aceea este dusá. Ãi dacá o naäiune âãi
pierde vreodatá respectele lor pentru curtea supremá ãi decizia
ei, naäiunea aceea se face bucáäi. Aceea este exact corect. Noi
trebuie sá respectám lucrurile acelea pentru cá ei sunt ãeful cel
mare, ânäelegeäi. Dar aceasta nu este chiar la ânceput. Absolut!

770 Aäi ãtiut cá un bárbat ân Biblie^din Geneza, 1-ul capitol,
cànd Dumnezeu a creat femeia ãi_ãi bárbatul, ãi l-a fácut pe
bárbat ãi femeie, ãi Dumnezeu i-a zis Evei cá “bárbatul táu va
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stápàni peste tine, va fi stápànitorul táu”? Vorbiäi aceea ân
America ãi vedeäi unde veäi ajunge! Báiete, nu este aceea,
femeia stápàneãte peste bárbat; ele trebuie sá facá aceea,
locurile publice sunt aranjate^

771 Eu aã putea aduce femei, dacá ar trebui, din camera mea
acolo, cu grámezile, de femei decente^eu nu spun cá toate
femeile nu ar trebui sá lucreze uneori; poate cá ele au un soä
bolnav sau ceva, ãi ele trebuie sá lucreze. Dar dacá ele nu
trebuie, ele nu trebuie sá o facá. Locul lor este acasá, castelul
lor mic, este exact unde ar trebui ele sá fie.

772 Ãi femeile noastre Americane au fost privilegiate sá meargá
ãi sá mánànce porc sau sá moará. Chiar ân toate animalele ãi
aãa mai departe, cànd lucrul acela biruieãte, aceasta ia loc ãi
degradeazá toatá rasa acestuia.

773 Existá o pasáre micá ân Africa, ãi ea este o pasáre micá
ciugulitoare.

774 Acum, de obicei, femela este cea mai uràtá din cele douá.
Masculul este ântotdeauna cel mai frumos, cerbul, elanul
mascul, fazanul mascul, masculul la gáini, ãi ântotdeauna este
cel mai^Cáci, femela este pasárea de casá. Ea stá pe cuib, ea
âãi creãte puii. Ea este mascatá de ãoim, de ãarpe, de càini de
preerie, ãi càte altele, ânäelegeäi, sá-ãi creascá puii.

775 Dar ân rasa unde cá^sau ân sex acea_acea_acea femeie,
sau femela, biruieãte ân frumuseäe, este ântotdeauna un fel
degradant. Ân Africa, voi luaäi o pasáre^Existá o pásáricá
acolo, ãi singura ân continentele despre care ãtiu eu, cá femela
este mai frumoasá decàt masculul. Ãi cànd ea este^Acea_
acea pasáre este o prostituatá constantá. Ea va alerga ân jur ãi
va afla o pereche, ãi pleacá afará ãi depune grámada de ouá
dupá ce ea s-a âmperechiat cu unul, ãi lasá perechea sá stea pe
ouá ân timp ce ea merge ãi cautá o altá pereche. Aceea este
exact corect. Vedeäi? Vedeäi ce vreau sá spun?

776 Ea^Acum priviäi ân America astázi, despre femeile
noastre. Un bárbat tànár din Kentucky mi-a spus, cu càteva
zile ân urmá, cá erau opt sute de femei lucrànd la o anumitá
uziná aici ân Kentucky. Ãi el a zis, “Eu aã putea sá pot sá má
simt ân siguranäá sá jur cá patru sute din ele sunt absolut
prostituate de stradá, ãi femei cásátorite cu copii.” Un om ãi-a
luat soäia acolo ãi a páruit-o cu o scàndurá, ãi apoi el a vrut sá
o omoare. Ãi un altul a pornit sá âmpuãte un om. Ãi un altul sá
taie ãi sá se batá. Aceea nu ar trebui sá fie. Aceea nu este drept.
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777 Puneäi femeia ânapoi ân bucátárie unde aparäine ea, atunci
totul va fi ân ordine. Dar voi o puneäi acolo ân lucrul public, ea-
i dusá. Abso-^Eu nu spun cá^

778 Femeile Americane âãi necheazá sus nasul ãi zic, “Nu este
nimic de Aceea.” Ãi, “Arátaäi-mi voi.” Desigur, voi trebuie sá o
faceäi, cáci Biblia a prezis cá voi o veäi face. Voi trebuie sá o
faceäi.

779 Ãi aici cànd^Se obiãnuia sá fie, cu mult timp ân urmá,
ântr-o bisericá Metodistá, dacá o femeie ãi-a táiat párul, ea a
fost datá afará din bisericá. Desigur, ei au fácut-o. Da, ântr-
adevár. Nazarinenii, Sfinäenia Pelerinilor, Penticostalii, toäi
dintre ei o fáceau. Ce s-a ântàmplat?

780 Ãtiäi de ce? Voi aveäi niãte sissi dupá amvon. Aceea este
exact corect. La cineva âi este teamá cá bonul lor de masá^se
tem cá âi veäi excomunica, âi veäi da afará din bisericá. Ei nu au
avut chiar ândrázneala sá stea, sá stea pe Cuvàntul lui
Dumnezeu dacá El ráneãte sau dacá El nu ráneãte. Aceea este
exact corect.

781 Ascultaäi aici, bárbatul este stápànitorul, sá nu vá gàndiäi
cá voi puteäi sá stápàniäi casa. Voi nu sunteäi stápànul casei.
Voi sunteäi absolut^Voi nu sunteäi o sclavá acum, ci voi
sunteäi un ajutor. Ãi Adam^Bárbatul are stápànirea peste
nevasta lui, ãi el este singur ráspunzátor pentru nevasta lui.
Dumnezeu âl face pe bárbat sá ráspundá pentru nevasta lui.
Acum, citiäi ãi vedeäi dacá Dumnezeu zice aceea acum.

Cáci un bárbat ântr-adevár nu trebuie sá-ãi acopere
capul, ântrucàt el este ân chipul ãi slava lui
Dumnezeu:^

782 Dumnezeu nu este o femeie, Dumnezeu este un bárbat. Voi
ãtiäi cànd ei o fac pe fecioara Maria ãi toate acelea, ãi
mijloci^sau mijlociri ãi fiecare lucru ca acela, ãi se roagá la
fecioara Maria, voi ãtiäi de ce âmi aminteãte aceasta? Marea
zeiäá Diana, pe care Pavel a mustrat-o ãi a dat-o afará. Asta-i
adevárat. El a zis, “Pái, Dumnezeu nu este femeie!”

783 O piatrá a cázut afará ân càmp, ãi ei au zis cá zeiäa a
aruncat jos imaginea lor, acela-i motivul cá femeia la Corint, ãi
sus ânáuntru acolo,^care s-au ânchinat la Diana, ele au vrut
sá deviná predicatoare.

784 Ele au zis, “Pái, duhul ne-a spus cá noi putem predica.”
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785 El a zis, “Ce? A venit Cuvàntul lui Dumnezeu din voi, ãi a
venit numai de la voi? Dacá vreun om crede cá este spiritual
sau un profet, el sá ia seama cá ceea ce spun eu sunt poruncile
Domnului: o femeie sá tacá ãi sá fie ân supunere ân bisericá, sá
nu ânveäe sau sá aibe vreo autoritate.” Aceea este exact! Aceea
este ce a spus Scriptura. Vedeäi? Ãi Dumnezeu va face o
grámadá de predicatori sá ráspundá pentru aceea la Ziua
Judecáäii.
786 Ei bine, ascultaäi! Voi ziceäi, “Ei bine, eu vá spun, eu am
fost ânváäat aãa.” Voi ãtiäi mai bine acum! Asta-i adevárat.
Dacá tu sau cineva âncepe sá ia o dozá de medicament, ãi
cineva âäi spune cá este arsenic, ãi tu_ãi tu mergi ânainte ãi âl
iei oricum, aceea este greãeala ta dupá aceea. Vedeäi?
787 Acum ascultaäi la aceasta:

Cáci bárbatul nu este din femeie; ci femeia este din
bárbat.

Din aceastá cauzá femeia trebuie sá aibe putere peste
capul ei din cauza ângerilor.

788 Careva din voi o citiäi? I Corinteni, al 11-lea capitol, ãi
versetul al 10-lea. Dacá observaäi, “putere, puterea ângerilor,” I
Corinteni, deoarece ângerii este omul, mesagerul. Priviäi, este
un mic “â” din nou. Unde-i privitor la Ângeri, despre Ângerii
Cereãti, este un “Â” mare, “Â” mare. Unde este un “â” mic,
acesta este ângeri oameni.

Cu toate acestea nici nu existá bárbat^sau femeie,
^nici femeia nu este fárá bárbat_bárbat, ân Domnul.

Cáci aãa cum femeia este din bárbat, tot aãa este
bárbatul de asemeni prin femeie;^toate lucrurile
sunt din Dumnezeu.

Judecaäi^ânãivá: este plácut ca o femeie sá se roage
lui Dumnezeu (cu párul scurt) dezvelitá? (gàndiäi-vá la
aceasta acum)

789 Acum priviäi:
Nu vá ânvaäá chiar natura ânsáãi, cá, dacá un bárbat

are párul lung,^
790 Astfel la ce a aparäinut acesta? Párul! Nu vedeäi voi despre
ce vorbeãte Pavel? Pár, pár lung! Dacá^Femeia trebuie sá
aibe párul lung. Versetul al 14-lea acum:

Nu vá ânvaäá chiar natura ânsáãi, cá, dacá un bárbat
are párul lung, este o ruãine pentru el?
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791 Voi o pricepeäi? Este o ruãine ca un bárbat sá aibe párul
lung, dar o fem-^acela-i locul unei femei. Dumnezeu a fácut
pe bárbat diferit de femeie, sex ãi ân ânfáäiãare, ãi ân toate
celelalte. Ea nu ar trebui sá poarte o âmbrácáminte^Biblia a
zis cá “Dacá o femeie se va âmbráca cu o pereche de pantaloni
sau orice âmbrácáminte care aparäine bárbatului, este o
priveliãte uràcioasá ãi murdará ãi stricatá ânaintea lui
Dumnezeu.” Ãi Dumnezeu o va face sá pláteascá pentru
aceasta. De cine veäi asculta voi? Dar aceasta este Biblia!

792 Iar voi alergaäi ân jur ãi ziceäi, “Pái, eu cred cá este frumos
ca^sá vezi femeile sá poarte pantaloni.” Dar Dumnezeu le-a
fácut diferit, El vrea ca ele sá fie âmbrácate diferit.

793 Ãi Biblia a zis, “Dacá o femeie se va âmbráca numai cu o
âmbrácáminte care aparäine bárbatului, este o uràciune.” Voi
ãtiäi ce este uràciunea? Ea este “ceva care este scàrbos ânaintea
lui Dumnezeu.” Iar Marele Iehova care priveãte ân jos spre voi
ca fiind un lucru scàrbos^Ãi Biblia a zis^

794 Ãi voi care aäi zis^Unele din voi doamnelor acum, la fetele
voastre tinere ân jurul adolescenäei, optsprezece, douázeci de
ani, le lásaäi sá alerge pe aici âmbrácate aãa cum este ea!

795 Ãi tu, la fel, mamá! Vedeäi? Cànd voi ieãiäi ãi purtaäi
pantalonii aceia ãi lucruri ãi tráiäi^ãi mergeäi pe stradá, ãi_ãi
aveäi hainele acelea vechi care sunt aãa de goale ân zilele
noastre, ãi vá face sá arátaäi ca ceva ce nu sunteäi. Vedeäi? Ãi
voi mergeäi acolo afará pe stradá arátànd cu totul sexual, tu ai
putea fi tot atàt de nevinovatá ãi curatá ânaintea soäului táu ãi
fiecare lucru, dar dacá tu mergi pe stradá ãi un bárbat se uitá
la tine pentru cá tu te-ai prezentat ân felul acela, tu eãti
vinovatá, ãi vei ráspunde la Ziua Judecáäii pentru comiterea de
adulter cu fiecare bárbat care s-a uitat la tine ân felul acela.
Aceea este ce a spus Biblia.

796 Biblia a zis, “Oricine priveãte la o femeie sá pofteascá dupá
ea, a comis deja adulter cu ea ân inima lui,” ãi tu eãti vinovatá
ãi vei^

797 Tu vii la judecatá ãi zici, “Doamne, Tu cunoãti inima mea;
eu niciodatá nu am comis adulter, eu am tráit devotatá faäá de
soäul meu.”

798 Dar aici va fi un bárbat, aici va fi altul, aici altul, altul,
altul, cinsprezece, douázeci, treizeci, patruzeci din ei stànd
acolo zicànd, “Vinovatá de adulter!” De ce? Ceva bárbaäi s-au
uitat la tine.
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799 “Ei bine, eu nu am avut nimic de-a face cu acesta.” Ei bine,
pentru ce te-ai prezentat ân felul acela? Cànd Dumnezeu äi-a
spus sá nu-i âmbraci, aceasta era o uràciune sá o faci, ãi tu
mergi sá asculäi la Cine o Iubeãte pe Susie? Sau ce este
aceea^

800 Aäi aflat ce a avut loc cu acel Cine o Iubeãte pe Susie? cu
soäul ei? Voi toäi aäi vázut aceea aici recent ân ziar. Cànd noi
am fost afará ân Casper, Wyoming, a venit afará. Ãi cum âl
cheamá? Omul acela care^la acel Noi Iubim pe Susie, sau ce
ân_ce mai era ãi aceea? Cel^Oh, la ce voi toäi staäi acasá
miercuri seara ãi pierdeäi adunarea de rugáciune sá o vedeäi.
Ce este aceea acum? Noi Iubim^Care este numele la acela? [O
sorá zice, “Eu Iubesc pe Lucy”_Ed.] Eu Iubesc pe Lucy, soäul
ei trebuia sá^bátea ân jur, a fost prins acolo afará la Reno,
Nevada, cu o fatá de culoare, a tráit cu ea de muläi ani. Ãi de
aceea staäi voi acasá sá vedeäi ân loc sá mergeäi, sá ascultaäi
Evanghelia. Femeia a márturisit-o. Oh, milá! Nu existá nimic
curat ân afará de Isus Cristos!

801 Binecuvàntatá sá-äi fie inima, frate, eu_eu âäi spun äie_äie
omule, unele din^Voi ziceäi, “Oh, vai, priviäi la clasá.” Unii
din_chiar cei mai rái corbi pe care-i avem, care se hránesc cu
hoituri, sunt pásári frumoase. Voi nu puteäi judeca o pasáre
dupá penele ei, vedeäi. Astfel doar amintiäi-vá aceea. Oh,
Doamne!

802 Acum priviäi:

Nu chiar ãi natura^(acela-i versetul al 14-lea)^vá
ânvaäá, cá, este o ruãine ca un bárbat sá aibe párul
lung? (acela aparäine unei femei)

Dar dacá o femeie  are párul lung, este o slavá
pentru a ei:^

803 Acum despre ce vorbeãte el? O pálárie pe care voi Catolicii
o purtaäi ân bisericá? Nu ântr-adevár! O acoperitoare micá
peste vàrful capului vostru, cu un batic? El vorbeãte despre
párul vostru!

804 Acum! Ãi dacá o femeie âãi taie párul, ea âãi taie slava ei, ãi
nu este ângáduitá la altar sá se roage. Voi^doar ce spune aici,
“Este un lucru obiãnuit ca o femeie sá se roage cu capul
dezvelit?” Zice aici, zice, “Ei bine, ea trebuie sá-ãi taie párul.”
Astfel lásaäi-o ca ea sá se radá de tot atunci. “Ãi dacá ea va fi
rasá de tot,” a zis, “ aceea este o dezonoare, este o ruãine ca o
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femeie sá facá aceea.” Apoi a zis, “Ea se cuvine sá fie ânvelitá.”
Acum, eu doar_eu doar citesc epistola lui Pavel. Voi toäi,
depinde de voi sá ânäelegeäi.

Dar dacá femeia are párul lung, este o slavá pentru
ea: cáci párul i-a fost dat ca ânvelitoare.

805 A zis cá ei i s-a dat o pálárie? Voi Catolicii sau voi
Protestanäii, oricare, care merg la bisericá ãi vor sá poarte o
pálárie, zic, “Ei bine, eu merg la bisericá, se cuvine sá-mi pun o
pálárie.” Nu, voi ar trebui sá vá lásaäi párul sá vá creascá.
Aceea este diferenäa. Vedeäi?

^cáci párul i-a fost dat ca ânvelitoare. (ãi este o
ruãine ca ea sá viná ân bisericá dezvelitá, sá meargá la
altar sá se roage)

Dar dacá un bárbat se pare sá fie_sá fie^(Eu nu
cred cá pot pronunäa acel cuvànt, c-o-n-t-e-^)^
Ceartá_ceartá (voi ãtiäi ce ânseamná certáreä), noi nu
avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu.

806 Acum dacá vreäi sá vá certaäi despre aceasta, voi certaäi-vá
cu Acela. Ân regulá, voi vreäi sá fiäi certáreäi privitor la aceasta,
“Oh, aceasta nu conteazá. Sá le lásám sá meargá ânainte. Pái,
eu cred cá nu este nimic. Eu^Nu este ceea ce este párul,
oricum, depinde cum este inima.” Aceea este adevárat; dacá
inima este corectá, párul va fi corect (aha).

807 Mergi ânainte, tu vrei sá fii certáreä, Pavel a zis, “Noi nu
avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu.” A zis,
“Dacá vreäi sá aparäineäi de partea lui Cain, ei bine, doar
mergeäi ânainte.” Dar Aceasta este ce a spus Pavel.

808 Oh, ãi eu nu vreau sá o spun ân ràs, cáci nu este o treabá de
ràs. Dar eu vá spun prieteni, este o ruãine sá vedeäi felul cum
aceste lucruri au fost permise sá se facá. Eu^

809 Ascultaäi! Cátre voi, surorile mele scumpe, eu vreau sá
arátaäi cel mai bine ãi sá fiäi càt mai bine, aceea este ce se
cuvine sá fiäi. Aceea este ce se cuvine sá fiäi. Ãi voi se cuvine sá
fiäi aãa de bune ãi proaspete ãi totul càt puteäi cànd vine soäul
vostru, tot la fel cum acela era iubitul vostru. Ãi voi se cuvine
sá-l ântàmpinaäi la uãá cu doar_cu doar cu un sárut aãa de
dulce pentru el aãa cum a fost ân ziua cànd l-aäi sárutat la altar
sá vá fie soä. Asta-i adevárat. Eu nu vá blamez pentru cá
arátaäi cel mai bine ãi sá fiäi cel mai bine. Ãi eu vreau sá fiäi ân
felul acela, Dumnezeu ãtie cá eu vreau.
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810 Aici cu un timp ân urmá, eu vorbeam cu Jack Schiller. Cine
a auzit de Jack Schiller? Cel mai renumit predicator pe care-l
au Metodiãtii. El a zis, “O femeie a venit ãi a zis^párul tot
murdar, ãi mesteca gumá de mestecat, ãi hainele ei pe jumátate
pe ea, zicea. ‘Ãtiäi, soäul meu nici mácar nu má mai suferá.’”
acum.”

811 El a zis, “Eu nu-l ânvinuiesc.”

812 Asta-i adevárat, acum. Dar ceea ce trebuie sá faci, tu
trebuie sá fii ân felul corect. Sá nu-äi iei âmprospátarea ãi
frumuseäea din Hollywood, ia-o din Biblie. Ânaintea lui
Dumnezeu: fii o doamná, comportá-te ca o doamná, âmbracá-te
ca o doamná, fii curatá. Comportá-te ca o doamná, nu purta
acei^

813 Orice bárbat care âãi lasá nevasta sá iese ãi sá poarte acele
lucruri micuäe ânaintea bárbaäilor, ãi lucrurile acelea micuäe
^iese afará pe iarbá ãi taie iarba ân curte, ãi lucruri ca acelea,
domnule, eu âäi spun, frate! Eu nu_eu nu o spun sá fiu ráu,
eu^Dumnezeu ãtie cá aceea este inima mea. Dar eu va trebui
sá^Eu va trebui sá schimb foarte multe ânainte ca eu sá o las
pe a mea sá o facá. Eu am sá fiu ãef sus pe deal acolo sus atàt
timp càt pot eu, ânäelegeäi; ãi cànd eu nu pot, eu má voi duce
jos. Asta-i adevárat.

814 Oh, frate, aceea este o ruãine ãi o dizgraäie ca femeile sá
facá aceea. Ãi eu_eu nu vreau sá spun, sorá^eu_eu nu vá
degradez, eu doar âncerc sá spun^Biserica noastrá de aici nu
are membri, oamenii doar vin aici. Dar aceasta este o casá a lui
Dumnezeu, ãi noi absolut spunem oamenilor sá nu poarte
lucrurile acelea. Cá aceasta este^voi veäi ráspunde pentru
aceasta la Ziua Judecáäii. Acum priviäi aici. Ãi lásaäi párul sá
vá creascá, ânäelegeäi, ãi fii o doamná.

815 Acum:

Acum ân aceasta cá este^Eu vá márturisesc cá nu
vá laud, pentru cá voi veniäi âmpreuná pentru^nu
pentru mai bine, ci pentru mai ráu.

Cáci ânainte de toate, cànd voi veniäi âmpreuná ân
bisericá, aud cá acolo sunt dezbinári ântre voi; ãi aãa
mai departe,^(aceasta se petrece acum la masa de
âmpártáãire)

816 Acum ascultaäi la Aceea. Aceea era cum cá ângerii^
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817 Acum, Frate Palmer, eu nu-äi spun pe aceastá bandá, ca tu
sá predici acelaãi lucru acolo jos pe care-l predic eu aici. Dar
tu ãtii clar ãi bine, ãi tu fiind un predicator, ãtii cá acela-i
Adevárul, frate. Ân ordine.
818 Astfel ângerii aici sunt “oamenii.” Dacá tu observi aceasta,
Frate Palmer, este cu literá micá, “ângerii.” Ãi Biblia merge
ânainte^El vorbeãte despre bárbat ãi nevasta lui, ânäelegeäi,
acela este de fapt subiectul.
819 Acela-i felul cum oamenii ajung aãa de confuzi ân Biblie, ei
spun, “Ei bine, Dumnezeu spune aici un lucru, ãi unul^” Nu,
voi_voi ieãiäi din subiect. Staäi chiar asupra aceluiaãi subiect,
asta-i tot. El vorbeãte despre bárbat ãi nevastá.
820 Acum âncá un lucru eu vreau sá ating chiar ânainte de a
âncheia, aceasta âmi va lua vreo douá minute:
74. Unde vor fi sfinäii dupá cei o mie de ani de domnie? Ãi ce

fel de trup vor avea ei?
821 Eu cred cá aceea este cea mai dulce ântrebare, eu doar o
iubesc. Acum sá privim chiar drept ân ea.
822 La ânceput, Dumnezeu^Noi vom merge ânapoi la
ânváäátura Ebraicá a noastrá doar pentru càteva minute.
Dumnezeu era acest máreä, mare izvor de ãapte culori. Càäi
ãtiäi aceea? Vedeäi? Ãi càäi ãtiäi cá Dumnezeu are ãapte Duhuri?
Absolut, ãapte Duhuri. Ãi acolo erau ãapte ochi in miel, ãi aãa
mai departe, toatá aceea vine âmpreuná acum. Vedeäi? Acum,
acela era Dumnezeu.
823 Acum cànd El (Logosul) a ieãit din Dumnezeu, care era
Dumnezeu venind din acest mare izvor ântr-un trup ân forma
unui_unui om; ãi aceasta a fácut Logosul, pe care noi âl numim
teofanie.
824 Acum, dacá luaäi teofania cànd voi priviäi la acela, acela
este un om. Acum cá noi^Acum, aceea este unde noi eram la
ânceput. Acum, voi nu o ânäelegeäi acum, dar voi aäi fost acolo
ân urmá la ânceput ân felul acela. Cànd omul fácut^Cànd
Dumnezeu a fácut pe om ân chipul Lui, El l-a fácut o teofanie.
Ãi El doar l-a pus ân trup^Cànd Dumnezeu a fácut omul ân
chipul Lui, ân asemánarea Lui, ei erau^Ân Geneza 2, acolo
era^sau Geneza 1:28, eu cred cá este, “Acolo âncá nu era om
sá are pámàntul,” ãi Dumnezeu a fácut deja pe bárbat ãi
femeie. Aceea este corect. “Nimeni care sá are pámàntul.”
825 Apoi Dumnezeu a adus omul puäin mai jos ãi l-a pus ân
viaäá animalá, aceea este acest trup, chiar ca animalele aãa ca
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el sá poatá lucra pámàntul, sá poatá atinge. Acea teofania nu
atinge, ea nu vede, gustá, miroase, aude; aceste simäuri pe care
le avem noi. Astfel Dumnezeu l-a pus pe om acolo jos pentru ca
sá_sá atingá ãi sá simtá.

826 Ãi_ãi aãa cum el umbla prin Grádina Edenului, mai ântài
ca o teofanie, (cum este Duhul Sfànt aici acum umblànd aici
ânáuntru), el conducea viaäa animalá. El a controlat totul, dar
el nu putea lucra pámàntul, ânäelegeäi. Astfel Dumnezeu l-a
pus ân trup aãa ca el sá poatá lucra pámàntul. I-a dat cele cinci
simäuri ale lui, sá lucreze pámàntul ãi sá aranjeze_viile ãi_ãi
aãa mai departe, ãi apoi omul âncá párea singuratic. Oh,
aceasta este o imagine frumoasá.

827 Priviäi, cáci atunci cànd el a fost fácut mai ântài, el a fost
fácut douá persoane âmpreuná. El a fost fácut ãi bárbat ãi
femeie, omul a fost. Biblia zice cá el era. Dumnezeu l-a fácut
pe om ãi bárbat ãi femeie, “El l-a creat.” Observaäi acum, cànd
omul a fost separat de teofanie ãi pus ân trup, el era_el nu era
ântru totul acolo; parte din fiinäa lui era âncá o teofanie, astfel
aceasta nu aráta corect.

828 Acolo mergea femela ãi masculul la vacá, acolo mergea
calul, ãi acolo a mers boul, ãi acolo a mers toate celelalte,
perechi. Dar Adam, el^el era^Vedeäi, acolo era ceva lipsá.
Tocmai acea dorinäá aráta cá exista o pereche care-l aãtepta.
Voi o pricepeäi? Ãi tocmai gàndurile pe care le avem de a muri
aici, cá suntem necájiäi ãi nedumeriäi, ãi tànjim dupá o Viaäá
care nu are moarte, aceasta aratá cá ea ne aãteaptá. Vedeäi?

829 Ãi Adam era singuratic. Ãi Dumnezeu, sá arate cá ei nu
puteau fi despáräiäi^Acum eu voi ajunge ânapoi ân acelaãi
lucru, doar ântr-o secundá.

830 Priviäi, El nu a mers ãi a luat tiná ãi a fácut o Evá, ci El a
fácut din tina originalá, Adam. El a luat o coastá din partea
lateralá ãi i-a fácut un ajutor, ãi aceea era Eva. Ea a fost fácutá
pentru bárbat, ãi parte din bárbat. Ea era parte din el la
ânceput, ân creaäie, ântr-o teofanie. Ea era parte din el aici jos
ân aceastá creaäie. Ea nu putea fi âmpáräitá ântr-o altá creaäie,
ea trebuia sá fie fácutá ân aceeaãi creaäie.

831 Aceea este exact de ce Cristos ãi Dumnezeu trebuia sá fie
tocmai aceeaãi Persoaná, nu putea fi ceva diferit. Dacá El era
un om bun sau un profet, El nu ar fi fost un Ráscumpárátor; El
trebuia sá fie Creatorul Ânsuãi. Dar El âncá este o teofanie
acum, vedeäi, ãi ân felul cum a fost El atunci.
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832 Acum un om a venit aici jos ãi el_el a fost minunat; ãi
Dumnezeu a iubit aceea, El a zis, “Asta-i frumos, ei sá fie pe
pámànt ãi sá tráiascá acolo pentru totdeauna. Asta-i tot;
pentru_pentru Eternitate, ãi ânainte ãi ânainte ãi ânainte. Ãi
doar sá creascá, ãi fiecare plantá sá rodeascá, ãi totul ân felul
acela. Ãi omul sá tráiascá, ãi fiarele sá tráiascá, ãi toate
celelalte, ân veci de veci. Aceea este ân ordine.” Vedeäi?
833 Ãi apoi a intrat pácatul. Ãi eu vreau sá fac aceastá
afirmaäie. Ân^Aãa de muläi oameni fac o greãealá aãa teribilá
la aceastá singurá Scripturá, ãi aceea este la Psalmul al 23-lea.
Ei Âl citesc ân felul acesta, “Da, deãi umblu prin valea
ântunecoasá a umbrei moräii.” Acum, nu existá un astfel de
lucru. Biblia nu zice, cá, “Umbra ântunecatá a váii^valea
ântunecoasá a umbrelor moräii.”
834 Zice, “Deãi umblu prin valea umbrei moräii.” Acum,
ânainte sá poatá fi o umbrá, ea trebuie sá aibe o luminá sá facá
umbra. Vedeäi, David fiind un profet ãi sub ungere, el nu a
fácut o greãealá, el doar a spus Adevárul: “Da, deãi eu^” (nu
umblu prin ântunecata vale) “ci prin valea umbrelor moräii.”
835 Apoi voi trebuie sá aveäi un anumit procentaj de luminá sá
facá o umbrá. Ãi ân acest fel este aici. Noi suntem ãi natural ãi
supranatural. Acest trup este supus moräii, ãi a fost náscut de o
femeie; prin nimic altceva decàt prin^Nu de Dumnezeu, voi
sunteäi o reproducere de la Adam ãi Eva. Fie negru, alb, sau
orice sunteäi voi, voi sunteäi o reproducere, un vlástar de la
Adam ãi Eva. Aceea vá face trupul “náscut ân pácat, format ân
nelegiuire, venind ân lume vorbind minciuni.” Voi sunteäi
osàndiäi ãi condamnaäi la ânceputul vieäii voastre, nici^chiar
fárá o ãansá.
836 Acum, pentru cá duhul pe care-l aveäi a venit la voi prin
naturá, ãi prin naturá aäi venit din relaäie sexualá, dorinäa prin
bárbat ãi femeie produce un copil pámàntesc. Ãi lásaäi copilul
acela ân pace, ãi nu-l ânváäaäi nimic bine, el va merge greãit.
Nu-l ânváäaäi nici bine nici ráu, el va lua rául. Pentru cá este
natura lui sá facá aãa.
837 Priviäi un bebeluã mic, nu mai mare decàt atàt, doar se
inerveazá aãa de tare; el doar va^el_el âãi va frànge màinile,
ãi se ânroãeãte la faäá, ãi âãi äine rásuflarea. Sigur. Ce este
aceasta? Este natura lui. El a primit-o de la táticul sau mámica
lui, unul; ea a avut suficientá mànie sá se lupte cu un bàzàit de
fierástráu, sau táticul lui. Dacá nu ei, bunicul sau bunica lui a
avut. Vedeäi, el este vlástar.
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838 Astfel aceea face^Voi sunteäi náscuäi ân lume. Voi veniäi
prin naturá, ãi toatá fiinäa voastrá este neagrá ãi murdará, ãi
condamnatá, ãi blestematá ãi merge la iad. Asta-i adevárat!
839 Dar cànd sunteäi náscuäi din nou, atunci Lumina lui
Dumnezeu stráluceãte jos ân acel suflet (aleluia) atunci nu mai
este o vale ântunecoasá, ci este o vale cu o umbrá ân ea. Voi
puteäi fi ânváluiäi aici cu trup, ãi lucrurile peste faäa noastrá,
dar existá suficientá Luminá acolo. Ãi ântr-o zi acea Luminá ãi
ântunericul trebuie sá se despartá! Ãi cànd lumina stráluceãte,
ântunericul fuge. Ãi cànd noi mergem sá fim cu Cristos ân acel
trup, ântunericul ãi moartea dispar, iar noi izbucnim ân Luminá
perfectá. Glorie lui Dumnezeu! Acolo suntem; nu-i mai boalá,
nu-i mai ântuneric amestecat cu aceasta.
840 Chiar acum noi avem ãi boli ãi bucurie, ãi avem sánátate ãi
tárie, ãi avem intrári ãi ieãiri, ãi urcuãuri ãi coboràãuri, ãi
bucurie ãi tristeäe, ãi aãa mai departe. Ei bine, aceasta este doar
o umbrá. Noi avem suficientá luminá sá ãtim cá existá Luminá
acolo; ãi noi âncá suntem ân trup, ân carne. Dar ântr-o zi Ziua va
izbucni. Aceea este cànd ângerul moräii stá la capátul patului,
aceea este cànd doctorul zice cá totul s-a sfàrãit; ãi acest natural
vine din cel supranatural, iar lumina äàãneãte ânapoi la Luminá,
ãi ântunericul merge ânapoi la ântuneric. Atunci acest muritor se
âmbracá ân nemurire. Aceea este cànd aceastá putrezire se
âmbracá ân neputrezire. Aceea este cànd acest muritor se
âmbracá cu nemurire, iar noi devenim dintr-o creaturá a
timpului ântr-o creaturá a Eternitáäii. Voi nu puteäi merge acolo
afará cu ântunecime totalá, voi trebuie sá aveäi luminá ân
ântuneric. Acolo sunteäi. Acela este acel trup pe care-l primiäi.
841 Ce facem noi? Ei bine, scumpul meu frate sfinäit, scumpa
mea sorá sfinäitá, ânainte de ântemeierea lumii, cànd Dumnezeu
te-a creat ân chipul Sáu, sau a creat_omul ân chipul Lui, ãi a
creat femeia ân chipul bárbatului pentru slava bárbatului, El
v-a fácut o teofanie. Ântocmai ca pe Sine, cànd El a zis “hai sá”
cátre creaturile pe care El le-a fácut, “sá facem om ân chipul
nostru, ân asemánarea noastrá, o teofanie.” Dumnezeu nu a
devenit âncá trup, El era ântr-o teofanie.
842 Ãi Moise L-a vázut. Moise a strigat, “Doamne, lasá-má sá
Te vád.”
843 El a zis, “Du-te acolo ãi ascunde-te ân stàncá, ân crápáturá.
Ãi Moise a mers ânapoi ân acea crápáturá; ãi cànd Dumnezeu a
trecut pe acolo, fulgerul ãi tunetul^Ãi aãa cum Dumnezeu a
trecut pe acolo, El ãi-a avut spatele Lui ântors ân felul acesta.
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Ãi Moise a zis, “Acesta era spatele unui Om.” Aleluia!

844 Cine era El? Melchisedec care a coboràt, Âmpáratul
Salemului, fárá tatá sau mamá, fárá ânceput de zile sau sfàrãit
de viaäá. Acela este El! Ãi El a coboràt, acela este cel care a
vorbit cu Abraham. Ei I-au adunat un trup mic de carne ân
felul acela, ãi [Fratele Branham suflá_Ed.] a suflat ân el; a
páãit ân el, ãi a venit jos ãi a màncat carne de viäel, a báut lapte
de vacá, ãi a màncat ceva unt ãi ceva málai. Ãi cei doi Ângeri.

845 Ãi cànd ei au páãit acolo afará, ãi toate lucrurile acelea
doar [Fratele Branham suflá_Ed.] au dispárut ãi au plecat.

846 Eu niciodatá nu m-am gàndit la aceea. Aici cu un timp ân
urmá, âncárcànd un cartuã de puãcá, eu aveam o puãcá de .22,
ea este una .220 Swift. Ãi voi fraäii puãcaãi de aici ãtiäi.
Glontele mic, este un glonä de patruzeci ãi opt de alice, doar
cam aãa de lung, glonä .22 obiãnuit. Este âncárcat aproape
pentru o putere de äeavá de .30_06. Acum eu^Fabrica
âncarcá aceea numai pàná cam la patru mii patru sute de
picioare pe secundá. Ân regulá, dar tu poäi pune suficient^sá
o âncarci singur, ãi tu o poäi pune pàná la cinci mii de picioare
pe secundá. Ãi_ãi de altfel, dacá tu puãcai^Noi âmpuãcam,
zilele trecute, la douá sute de iarzi, ãi glontele atingea
pámàntul, el zbura ânainte ca puãca sá facá mácar ecou. Aãa
este de rapidá.

847 Apoi voi luaäi o scobitoare (ãtiäi, partea platá pe o
scobitoare) ãi-äi iei din praful táu ãi-l faci lucrul acela plin de
praf, doar cam patru sau cinci boabe mici, ãi-l pui acolo
deasupra, ãi apoi âäi pui glontele acolo. Stai aici, ãi tu ai un
glonte ân màna ta ântr-o secundá. Ãi âmpuãcaäi acolo afará
popàndául care stá la douá sute de picioare de voi, ãi
popàndául nici nu s-a miãcat. Glontele se ântoarce ânapoi la
starea lui originalá, ânapoi ân gaze. Aici este un glonte care este
cupru ãi plumb amestecat âmpreuná, ãi o fracäiune de secundá,
este ânapoi âncàt voi nu-l veäi mai gási din nou. El a mers
ânapoi aãa cum era cu o sutá de miliarde de ani ân urmá, ânapoi
ân gaze. Acele gaze trebuie sá se formeze ãi sá viná ânapoi ân
cupru ãi ân plumb, ãi aãa mai departe, ân felul acela. Acele gaze
trebuie sá se stabileascá.

848 Acum, iatá unde era. Ân acel fel sunteäi voi aici, noi venim
dintr-o fiinäá mai ânaltá. La ânceput noi eram ân chipul lui
Dumnezeu. Válul ãi ântunericul ne äine de la a ãti aceasta acum.
Dar Isus le-a spus ucenicilor cá El “era cu ei ânainte de
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ântemeierea lumii.” Vedeäi? Noi eram! Voi nu o puteäi ãti acum,
dar voi aäi fost la ânceput. “Ãi dacá acest tabernacol pámàntesc
este dizolvat, noi avem unul care ne aãteaptá deja!” Aleluia! Ãi
apoi noi ne mutám ân aceastá teofanie, ân care odatá am tráit,
aãa ca noi sá putem mànca ãi sá dám màinile. Iar sufletele de
sub altar strigá, “Pàná cànd, Doamne?”

849 Existá ãapte trepte care merg la Dumnezeu, pentru cele
ãapte Duhuri aãa_aãa cum Acesta coboará. Bine, aãa cum
mergeäi sub altarul lui Dumnezeu, ele strigau, “Doamne, pàná
cànd? Putem noi merge ânapoi?” Ele sunt aici jos.

850 Dumnezeu a zis, “Doar pentru puäiná vreme, pàná cànd
confraäii voãtri suferá acelaãi lucru pe care l-aäi suferit voi.”
Vedeäi?

851 Ãi apoi sufletele se ântorc ânapoi, ãi ele devin bárbaäi ãi
femei din nou, ãi tráiesc pentru totdeauna cànd tot ântunericul
ãi moartea ãi bolile ãi tristeäea ântunecimii s-au ãters; acolo nu
mai existá umbrá, este absolut lumina soarelui!

852 Ascultaäi. Iatá ce este. Sá se facá atàt de ântuneric càt vrea
sá se facá; nu se poate face prea ântuneric pàná cànd soarele va
sfáràma fiecare párticicá din ântuneric. Ântunericul ãi lumina
nu pot locui mult âmpreuná. Cáci^Care este cea mai
puternicá? Este lumina. Ãi cànd lumina stráluceãte, ântunericul
fuge. Amin. Nu sunteäi voi bucuroãi? Nu sunteäi voi fericiäi cá
ãtiäi? Fárá ândoialá, cá nu existá nici o umbrá nicáieri. Dar
aceastá Luminá binecuvàntatá care este ân inimile noastre
chiar acum, ceva care márturiseãte ânapoi: Fiul lui Dumnezeu,
puterea lui Dumnezeu.

853 Ãi noi umblám aici, privim puterea Duhului Sfànt venind
jos ãi merge ântr-o adunare, ãi zice, “Tu erai D-na Aãa-ãi-aãa,
cá ai fácut un anumit lucru, la un anumit loc. Tu ai fost
pláguitá cu aceasta aãa de mult, dar AÃA VORBEÃTE
DOMNUL, ‘Ridicá-te ân picioare, tu eãti vindecatá.’” Ãi ologul
ãi orbul se ridicá ân picioare. Ãi o umbrá de om, màncat de
cancer, se ridicá la viaäá ãi sánátate nouá din nou.

854 Nu existá ândoialá, Isus a zis, “Aceste lucruri pe care le fac
Eu, le veäi face ãi voi.” Ãi El a zis, “Eu nu fac nimic pàná cànd
Tatál Âmi aratá.”

855 Ce este aceea? Aceea este Lumina care vine amestecàndu-se
ân acest ântuneric, vedeäi, sá ne ráscumpere. Pricepeäi ce vreau
sá spun?
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856 Acum, ântr-o zi merge chiar ânapoi acolo, ãi atunci cànd
teofania devine iaráãi trup nemuritor aãa cum a fost la ânceput,
atunci Isus vine, ãi Dumnezeu^cànd Cristos va fi unul.
Cristos va ãedea pe Tron, ãi toäi oamenii vor fi umani. Cristos
va fi pe tronul lui David, un om, Domnul Isus; sá nu moará
niciodatá. Nici noi nu vom muri, nici nu vom fi bolnavi, nu
vom mai avea tristeäe, ãi noi vom trái prin mia de ani.

857 Ãi cànd se expirá mia de ani pe acest pámànt, atunci
Diavolul vine sus; ãi vine a doua ânviere, ânvierea celor
nedrepäi. Ei aduná o armatá mare ca nisipul márii, ãi ei vin sus
sá ânconjoare tabára sfinäilor, ãi cànd o fac, Dumnezeu plouá
foc ãi pucioasá din cer ãi-i distruge.

858 Ãi Ioan a zis, “Am vázut un cer nou ãi un pámànt nou, cáci
primul cer ãi primul pámànt au trecut, ãi acolo nu mai era
mare. Ãi eu, Ioan, am vázut Cetatea Sfàntá, Noul Ierusalim,
coborànd de la Dumnezeu din Cer, pregátitá ca o mireasá
âmpodobitá pentru soäul ei.” Acolo sunteäi.

859 Acolo el a zis, “Soäia^Mielul ãi Mireasa vor fi acolo
pentru totdeauna.” Acolo va fi un pámànt nou, milioane ãi
milioane de mile pátrate. Oh, Doamne. Cetatea, Biblia másoará
Cetatea de cinsprezece mii de mile pátrate. Este de cinsprezece
mii de mile lungime, cinsprezece mii de mile láäime, ãi
cinsprezece mii de mile ânáläime. Aceea este exact descrierea
datá de Biblie despre Cetate. Nu-i de mirare cá nu mai existá
mare, nu mai era loc pentru ea.

860 Oh, acolo va fi o aãa frumuseäe! Ãi acolo ânáuntru, este un
izvor chiar la Tronul lui Dumnezeu, care curge ânaintea
Tronului. Acolo este un pom pe fiecare parte a pomului^a
ràului Vieäii. Ãi ân acest pom locuieãte rugáciune^
douásprezece feluri de roade, ãi âãi dá rodul ân fiecare luná.

861 Acolo sunt cei douázeci ãi patru de bátràni. Acolo este
Mireasa. Acolo sunt cei patruzeci ãi patru de mii, famenii
templului. O frate, noi ne ducem undeva! Lucrurile stau
ânaintea noastrá. Cei patru^Cei douázeci ãi patru de bátràni.
Cei o sutá patruzeci ãi patru de mii de fameni. Mireasa ãade cu
Cristos. Doamne, voi vorbiäi^Casa mea, dulce Casá! Amin.

862 Sá má gàndesc cá am privilegiul de a merge acolo, ãi voi
aveäi privilegiul de a merge acolo. Ãi de ce aäi alege voi sá
umblaäi ân acest ântuneric ãi sá nu vedeäi Luminá, ãi sá muriäi
ãi sá mergeäi ân haos ãi sá deveniäi nimic? Cáci cànd Lumina âãi
ia autoritatea supremá, nu mai existá loc pentru ântuneric.
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Mergeäi aflaäi unde a mers ântunericul cànd vine lumina. Aãa
este felul cum este cànd toate lucrurile sunt redate ânapoi lui
Dumnezeu ân aceea. Ântunericul a avut un ânceput, ântunericul
are un sfàrãit. Lumina niciodatá nu a avut un ânceput sau ea
niciodatá nu are un sfàrãit. Dumnezeu niciodatá nu a avut un
ânceput sau niciodatá nu are un sfàrãit. Astfel, ântr-o zi, toatá
lumea desfrànatá cu tot pácatul ei ãi frumuseäea ei, aãa zisá, ãi
toate fanteziile ãi senzaäiile ei, ãi toatá strálucirea ei ãi fiecare
lucru se va ãterge ân nimic, ãi ea nu va mai fi. Ea nu va mai fi,
nici nu se va mai gàndi de ea! A zis, chiar, “Aceasta nici nu va
mai veni ân amintire.”

863 Dar cei binecuvàntaäi ai Domnului vor fi ântotdeauna cu
El. Noi vom avea un trup ca trupul Lui glorios; ãi vom trái cu
El, ãi vom mànca cu El, ãi vom ãedea cu El, ãi vom locui cu El
ân veci de veci ãi pentru veãnicii de timp; ãi veacurile Eterne se
vor rula ânainte cu lume fárá de sfàrãit.

864 Ãi voi aveäi o alegere ân seara aceasta. Dacá nu sunteäi
pregátiäi sá ântàlniäi locul acela, nu conteazá càt de mult
mergeäi la bisericá, ce membru bun sunteäi, voi sunteäi pierduäi
pàná cànd Cristos v-a dat Viaäá nouá ân acel ântuneric ân care
umblaäi. Tu poäi fi religios. Religios^Ei bine, ascultá
prietene, religia este intelectualá. Vedeäi? Toäi copiii lui Cain
au avut ântotdeauna religie. Acei Iudei au avut o religie cànd a
venit Isus, dar ei au respins salvarea.

865 Tu poäi fi foarte religios ân seara aceasta. Tu poäi fi
Prezbiterian, Metodist, Penticostal, Nazarinean, Sfinäenia
Pelerinului. Tu poäi fi tot aãa de religios; sá mergi la biserica ta
ãi sá márturiseãti, tu poäi cànta ãi striga ãi sá-L lauzi pe
Domnul, poäi sá-äi aduci zeciuielile tale la bisericá, tu poäi
trata pe vecinul táu corect, aceea nu are nimic de-a face cu
destinaäia ta Eterná. Cain a fácut fiecare párticicá din aceea.
Absolut.

866 Biblia a spus cá “gràul ãi neghina vin âmpreuná.” Micuäul
gràu státea, el murea dupá ploaie, ãi_márácinii la fel. Cànd a
venit ploaia, márácinii sunt tot aãa de fericiäi sá primeascá
ploaia cum este gràul. “Dar, este dupá roadele lor, voi âi veäi
cunoaãte.”

Acum sá ne rugám ân timp ce vá examinaäi roadele voastre:

867 Acum, Tatá, Dumnezeule, au fost niãte ântrebári grele aici
ân seara aceasta. Eu poate cá nu am fácut lucrul corect, dar din
càte am ãtiut mai bine; Tu cunoãti inima mea. Má rog,
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Dumnezeule, ca Tu sá o primeãti. Ãi acum, poate, ân unele din
aceste ântrebári, dacá eu nu le-am fácut corect, atunci Tu
vorbeãte inimii oamenilor, ãi fá-le Tu chiar unde ar trebui ele
sá fie. Eu simt cá Tu mi-ai spus. Dar dacá eu aã putea fi greãit,
Tu iartá-má atunci.

868 Ãi má rog, Dumnezeule, ca fiecare din aceãtia sá ia aceste
lucruri ân inima lor, ãi fie ca ei sá cugete la ele ãi sá se
gàndeascá aãa, “Da, acolo este biserica, acolo sunt aceste
lucruri. Aceea este ce a spus Biblia.”

869 Poate doamnele, Doamne, Tu ãtii cá eu nu am vrut sá spun
nimic personal prin a le spune. Dar, Dumnezeule, eu_eu iubesc
pe surorile mele, ãi Tu ãtii asta, Tatá. Tu ãtii cum gàndesc eu
despre ele. Dar sá stau ãi sá le spun ceva greãit, eu aã fi un_un
ânãelátor pentru ele. Eu nu doresc sá fiu un ânãelátor pentru
surorile mele, eu vreau sá le spun Adevárul. Ãi, Tatá, Eu Âl iau
chiar din Cuvàntul Táu.

870 Ãi acum eu nu condamn pe fraäii mei, dar, Doamne, eu
spun cá ei au fost greãiäi cànd ei permit aceste lucruri. Ãi dacá
doamna a ãtiut diferit ãi a mers ãi a fácut-o, atunci depinde de
ea, pástorul nu este vinovat.

871 Ava Tatá, lucrurile acelea sunt Cuvàntul Táu, ãi ele sunt la
Tine. Acum Tu sá vorbeãti inimilor oamenilor. Eu âi predau pe
toäi Äie. Eu voi vedea ce ai fácut Tu, Tatá; Tu ãtii. Vorbeãte
fiecárei inimi. Noi cerem ân Numele lui Cristos.

Ãi cu capetele noastre aplecate:

872 Má ântreb dacá cineva ãi-ar ridica màna, zicànd, “Frate
Branham, doar aminteãte-má ca eu sá pot fi un biruitor
complet, ãi ân ziua din urmá sá port âmbrácámintea de nuntá ãi
sá fiu cu Cristos.” Vreäi sá vá ridicaäi màna, zicànd, “Roagá-te
pentru mine”?

873 Fiecare sá-ãi äiná capul ân jos acum, ãi doar aplecaäi.
Dumnezeu sá vá binecuvànteze, aceea este bine. Acolo,
Dumnezeu sá vá binecuvànteze, surorile mele; ãi fraäii mei, la
fel, ridicàndu-vá màinile. Aceea este minunat.

874 Acum, Tatá, Tu vezi màinile lor. (Eu ãtiu, cá uneori vá
gàndiäi, “Ei bine, doar o micá rugáciune ca aceea?”)
Dumnezeule, eu má gàndesc la mama aceea, care a zis ieri,
“Doar o micá rugáciune acolo ân casa ei ân ziua aceea cànd
báiatul acela era pe moarte, trei sáptámàni de tráit, acea
vátámare pe creier, ãi acum schimbarea a venit.”
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875 Má gàndesc la Ezechia, aplecàndu-ãi faäa spre perete, ãi
plàngànd, “Doamne, eu Te implor, sá fii milostiv cu mine.
Cerceteazá-má, cáci am umblat ânaintea Ta cu o inimá
perfectá.” Aceasta a schimbat din moarte la viaäá.

876 Un strigát de la Fiul lui Dumnezeu, “Lazáre, ieãi afará!” ãi
un om mort a ieãit afará.

877 O Dumnezeule, Tu ai zis, “Vorbiäi, cereäi, ãi vi se va da.
Cànd spuneäi ceva, credeäi cá ceea ce spuneäi se va âmplini, voi
veäi avea ce ziceäi.”

878 Acum, Tatá, má rog ca fiecare care ãi-au ridicat màna vor
primi pentru ceea ce ãi-au ridicat màinile. Ãi fie ca ei sá fie
binecuvàntaäi. Ãi Dumnezeule, má rog ca Tu sá ajuäi pe
surorile noastre, ca ele sá fie^lasá-le sá se comporte, acel
Satan prin televiziune ãi reviste de Povestiri Adevárate ãi aãa
mai departe, care au fost mànuite aãa de liber, ãi programe
necenzurate, cum murdária ãi vulgaritatea la televizoare ãi aãa
mai departe, care ar^Ar putea fi un instrument sá càãtige
milioane de suflete pentru Tine, dar cum nu sunt ele cenzurate,
ãi pun toate aceste lucruri murdare pe care ei^Oh, ce pácat!
Ãi sá ãtim cá duhul Diavolului a ajuns ânáuntru ãi ân jurul
surorilor noastre, ãi âncearcá sá le facá modá ãi sá se âmbrace ân
felul acela.

879 Ãi noi aflám cá ân^ân fraäii noãtri, de asemeni, Doamne,
cáci cum socotesc ei cá ei pot fuma ãi bea, ãi sá se poarte ân
felul acela, ãi âncá sá fie Creãtini pentru cá ei zic cá ei “cred.”
Fá ca ei sá ãtie cá “Diavolul crede, de asemeni.” Ãi el nu este
salvat, “el crede ãi tremurá.”

880 Ãi acum, Tatá, ne rugám ca Tu sá fii milostiv cu noi toäi, ãi
iartá-ne de pácatele noastre, ãi poate cá unii nu ãi-au ridicat
màinile, O Dumnezeule, fii milostiv. Fie ca urmátoarea ocazie
pe care o au ei, fie ca ei sá-ãi ridice màinile.

881 Noi ne pregátim sá luám âmpártáãirea, Doamne. Iartá-ne
de fárádelegile noastre ãi trecutul vieäii noastre. Ãi fie ca noi sá
primim din binecuvàntárile Tale, cáci noi o cerem ân Numele
lui Cristos. Amin.

882 Domnul sá vá binecuvànteze. Âmi pare ráu sá vá äin ân felul
acesta. Eu doar má ântreb, chiar ânainte de âmpártáãire, dacá
existá cineva sá viná sá ne rugám pentru el, ar vrea sá ne
rugám pentru el, ei bine, noi am fi bucuroãi sá facem aceea
chiar la timpul acesta, dacá existá cineva pentru care sá ne
rugám.
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883 Ân regulá, frate, sá o aduci chiar sus, aceea va fi bine. Ãi
doar un moment, ãi apoi noi vom_noi vom elibera. Ãi atunci
cànd eliberám, atunci acei care vor sá stea pentru âmpártáãire,
pot sta. Dar chiar acum noi vom oferi rugáciune pentru
bolnavi. Ce a spus Biblia?
884 Dacá fratele nu se poate ridica^Aceea este ân ordine,
doar lásaäi-l sá ãadá acolo, noi vom veni la el. Aceea este ân
ordine, doar lásaäi-l sá ãadá chiar acolo. Ãi noi vom veni jos ãi
ne vom ruga pentru el. Aceea este bine. Ân regulá, domnule,
doar lásaäi_lásaäi-l sá ãadá chiar acolo. Este greu pentru el sá
stea aici, pái, noi vom fi bucuroãi sá venim chiar la el.
885 Acum aã vrea sá fac aceastá menäiune micá, prietenul meu
drag. Vedeäi, eu_eu ãtiu cá Domnul a dovedit aceasta iaráãi ãi
iaráãi de aãa multe ori. Vedeäi? Eu nu sunt aãa de mult un
predicator, eu nu am ãcoalá ãi aãa mai departe. Eu iubesc pe
Domnul Isus, Dumnezeu ãtie cá eu Âl iubesc. Dar un lucru am
fost chemat sá fac, sá má rog pentru bolnavi. Voi credeäi asta?
Chiar ânainte ca eu sá ãtiu despre dar, eu mergeam aici la
spital; ãi âmi amintesc de surorile acelea zicànd, “Acum tu te
vei face bine.” Vedeäi? Ãi doar ceva, cá Dumnezeu a fost aãa de
ândurátor sá-mi onoreze rugáciunile pentru oameni.
886 Âmi imaginez, ân seara aceasta, cá dacá aceasta ar fi cerutá,
doar o explozie din toatá lumea peste tot ân lume. Ãi sá zicá,
fiecare pentru care Fratele Branham s-a rugat, sá viná aici, mi-
ar place ca voi sá daäi un ráspuns guvernului Statelor Unite, cu
o scrisoare. Ãi aceea ar fi o transmisiune ân toatá lumea. Eu
presupun, cá poate patru sau cinci milioane de oameni ar
ráspunde chemárii aceleia dacá aceasta ar fi cunoscutá. Vedeäi?
887 Ãi oamenii aceia, sau unii din ei care au fost deja moräi,
ântinãi làngá doctor, ãi_ãi antreprenorul de pompe funebre.
Unii din ei au fost omoràäi ân accidente; unii din ei au murit o
moarte naturalá. Unii din ei sunt orbi, ãchiopi, schilozi,
deformaäi, nenorociäi, mintal^ân spitale, nici mácar nu au
ãtiut cá noi eram ân spital sá ne rugám pentru ei. Âi aduce
ânáuntru, trebuie sá-i ia. Ei se luptau sá-ãi croiascá drum ãi se
táiau ân bucáäi, fárá sá ãtie unde se aflá. Ân cinci minute, sá fie
normal, blànzi, oameni iubitori, ãi ântregi pentru restul zilelor
lor. Vedeäi?
888 Aceasta este^Ce este aceasta? Acesta nu este Fratele
Branham. Este Isus Cristos, El m-a trimis sá má rog pentru
bolnavi. Acum iatá ce este aceasta. Nu a fost prea cu succes ân
Jeffersonville, pentru cá, iatá de ce. Acum, eu vreau sá ãtiäi cá



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI DESPRE EVREI, PARTEA III 317

eu am pe unii din cei mai apropiaäi ãi cei mai buni prieteni ai
mei chiar aici ân acest oraã. Deãi oraãul ân sine, starea oraãului,
mie nu mi-o place. Mie nu-mi place aceastá situaäie, ãi
niciodatá nu mi-a plácut; cànd am fost un báieäaã, ãezànd,
citeam cáräile mele de istorie, am zis, “Ântr-o zi eu voi locui
aici.” Vedeäi?

889 Mie nu-mi place Jeffersonville, el este o mlaãtiná, este aici
jos. El este doar foarte mláãtinos, ãi_ãi este foarte ráu. Mergeäi
aici sus pe vàrful Spickert Knobs-ului sau undeva, ãi priviäi jos
spre New Albany ãi Jeffersonville, dacá vreäi sá vedeäi. Priviäi
aici, chiar doctorii spun acum, cá, “Oamenii din aceastá vale
devin anemici din cauza situaäiei.”

890 O domniäá de aici sus, D-na Morgan, a fost vindecatá de
cancer, ãi-a dus càinele aici la clinicá, a crezut cá are ràie. Voi
ãtiäi ce era? Sedimentele de la Colgate ãi lucruri de pe buruieni
pe unde a mers. Este cel mai nesánátos loc.

891 Un om a fost ân Armatá, a mers aici jos ãi a luat^El avea
astmá. A mers aici jos ân Florida ãi ochii i-au devenit foarte
negri, ãi a mers acolo la doctor, ãi el a zis, “Doctore^”

892 Doctorul a zis, “Acum, tu ai fost ântr-o bátaie, nu-i aãa?”

893 El a zis, “Nu, domnule, nu am fost.”

894 Dacá vreäi sá ãtiäi cine este, numele lui este Herby. Acum,
dacá eu pot doar sá má gàndesc^Este_este ân Union
National Bank, ân New Albany, el este un casier. Doar mergeäi
acolo ãi vedeäi pe acela care se zice  “Herby,” ântrebaäi-l.

895 Ãi el a zis^El a mers, el a zis, “Doctore,” el a zis, “eu am
sinuzitá.”

896 Ãi el l-a examinat, a zis, “Asta-i adevárat.” El a zis, “Am
gàndit cá ai fost ântr-o bátaie.” A zis, “Báiete, unde locuieãti?”

897 El a zis, “Dvs. aäi putea acum cunoaãte locul,” zicea, “eu
locuiesc ântr-un oráãel dincolo de Louisville, Kentucky, numit
New Albany, Indiana.”

898 A zis, “Vrei sá-mi spui cá ai luat boalá de sinuzitá din apa
aceasta sáratá de aici din Miami, de la venire?” Zicea, “Dacá ai
putut trái ân Jeffersonville, Indiana, sau New Albany, Indiana,
tu poäi trái oriunde te-ar trimite ân lume Armata Statelor
Unite.”  Asta-i tot. Vedeäi?

899 Este cel mai nesánátos loc care existá ân lume, despre care
ãtiu eu, afará doar dacá ar fi ân ceva mlaãtiná de malarie.
Vedeäi? Ãi eu_eu_eu_eu am prieteni aici.
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900 Priviäi aici, eu pot doar sá merg sá-i numesc ân felul acesta.
Priviäi la Dr. Sam Adair, prietenul meu. Bine, acolo este Mike
Eagen, ãezànd acolo. Oh, Doamne, càt de muläi aã putea numi!
Doar sute de prieteni buni adeváraäi, ortacii mei vechi, cu care
m-am âmprietenit^Nu conteazá càäi prieteni noi gásesc, nu
existá nimic care sá ia locul unui prieten vechi. Voi ãtiäi aceea.

901 Acolo este mama mea bátràná ãezànd ân spate acolo, nu
mai are multe zile pe pámànt, ea este peste ãaizeci de ani acum.
Acolo este mama soäiei mele, ãaptezeci, mergànd pe ãaptezeci ãi
unu; ãezànd aici ân spate pe undeva, eu cred, ân seara aceasta.
Ãi acolo, o lasá. Tatál meu este ângropat aici; soäia este
ângropatá aici afará la Walnut Ridge; bebeluãa mea zace acolo
afará. Vedeäi ce vreau sá spun?

902 Eu_eu_eu nu-mi place^eu_eu_eu_eu nu vreau sá stau
aici, ãi cred cá ân curànd, chiar imediat, eu va trebui sá plec.
Vedeäi, pentru cá aceasta âmi vine la mine, eu spun aceasta
peste amvon ãi Biblia mea, ân mod constant.

903 Cànd i-am spus soäiei, cànd ei ne-au dat banii sá zidim
acea casá parohialá pe care am predat-o acestei biserici^
Aceastá bisericá posedá acea casá parohialá; mergeäi aici jos,
aflaäi dacá nu este aãa. Vedeäi, eu nu aã lua-o pentru mine.

904 Acum, cànd eu urma sá construiesc acolo, Meda a zis, “Eu
vreau sá stau aici din cauza mamei mele.”

905 Eu am zis, “Dragá, tot aãa de sigur cum noi vrem, ne va
pare ráu de aceasta. Vedeäi, aceasta doar nu merge. Dumnezeu
a zis, ‘Separáte,’ eu trebuia sá o fac.”

906 Ãi a zis, “Ei bine, mama mea!”

907 Eu am zis, “Mama mea, tot la fel. ‘Dar acela care nu-i
páráseãte pe ai sái, ãi sá Má urmeze, nu este vrednic sá fie
numit al Meu.’ Ãi aceea este adevárat.”

908 Ântr-o zi, curànd, eu simt cá eu va trebui sá má mut, aceea
este, sá má duc. Dar aici este felul, adunárile nu vor merge aici.
Aceasta nu va merge aãa cum merge oriunde ân altá parte, ãi
oricine care a fost vreodatá ân adunare ãtie cá aceea este
adevárat, pentru cá este chiar aici ân oraãul meu propriu.
Aceea este.

909 Isus a spus acelaãi lucru cànd El a venit.

910 Ei au zis, “Cine este acest om? Nu este acela fiul
tàmplarului de aici? La ce ãcoalá a mers el vreodatá? De unde a
obäinut el aceastá ânváäáturá? Acum lasá-má sá te vád
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fácànd^Tu ai spus cá ai fácut minuni aici, sá te vád cá faci
acelaãi lucru aici. Ce ai fácut ân Capernaum, sá te vád cá-l faci
aici.”

911 Isus a zis^“El s-a mirat de necredinäa lor.” El s-a ântors
ãi a zis, “Adevárat, adevárat, vá zic Eu, un profet nu este mai
nerásplátit nicáieri decàt ântre poporul lui propriu ân äinutul
lui propriu.” Este adevárat?

912 Ãi noi ãtim^priviäi la^Luaäi-l pe Finney, luaäi-l pe
Sankey, Moody; luaäi-l pe John Wesley, niciodatá nu a putut
face o pornire din aceasta, vedeäi, pàná cànd a párásit äara lui.
Priviäi la_priviäi la_la_la Moody. Cànd Moody, un pantofar
din Boston, nu putea merge de loc, el a venit la Chicago ânainte
de a deveni renumit. Vedeäi? El a trebuit sá o capete de la ai
lui. Voi ântotdeauna trebuie sá o faceäi.

913 Dar acum, aici, Dumnezeu va ráspunde rugáciunilor dacá
veäi uita cá acesta este William Branham; vedeäi, dacá veäi uita
cá William Branham are ceva de-a face ân aceasta, numai doar
unul care stá ãi se roagá pentru voi. Este Isus Cristos care deja
a fácut ceea ce aäi cerut sá facá, dacá doar o veäi crede. Vedeäi?
Nu este nimic de fácut^eu nu am nimic de-a face cu aceasta,
doar sá fiu martor. Dar se pare cá dupá ce am crescut aici cu
voi, ãi voi cunoaãteäi fiecare slábiciune pe care o am, ãi fiecare
greãealá pe care o am^Ãi voi ãtiäi ce a fácut Dumnezeu, chiar
ân acest oraã.

914 Acest oraã, la Ziua Judecáäii, va ráspunde cu un mare preä
ântr-o zi, cáci au existat sute ãi sute de vindecári remarcabile
chiar aici. Aceea era chiar, chiar aici. Semne ãi minuni, ãi
apariäia Ângerului acolo jos, ãi ziarele au suflat ânainte ãi
fiecare lucru. Ãi totuãi oamenii nu^De ce este aceasta?

915 Acum, ântr-o zi, eu voi pleca de aici. Má ântreb, “Care va fi
sfàrãitul meu?” S-a terminat? Este cam pe terminate? Eu am
patruzeci ãi opt de ani. Este cam aproape terminat? Má ântreb
aceasta, dacá este.

916 Priviäi, de ce nu ãi-a dat lumea seama de acea fotografie
acolo? De ce nu au prins ei aceea chiar repede? De ce nu prind
ei astealalte lucruri? De ce nu prind ei aceste profeäii ãi lucruri?
Ãtiäi, ei nu o pot face acum, dar ântr-o zi eu voi párási lumea, ãi
cànd eu plec, atunci ei O vor recunoaãte. Unii din voi oameni
tineri vá veäi da seama de aceea dupá ce eu sunt plecat. Vedeäi?
Dar Dumnezeu nu vrea sá permitá sá fie fácutá acum. `
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