RÀNDUIALA BISERICII

1103

Rânduiala Bisericii
` Noi tocmai am âncheiat marele miting, de cinci seri ân
tabernacol, unde, prin harul lui Dumnezeu ãi prin ajutorul
Lui, am âncercat din greu, prin Scripturá, ca sá aãez ân
rànduialá Biserica Domnului Isus Cristos, aãa cum credem noi
ân Tabernacolul Branham.
2 Primul lucru pe care doresc sá-l spun este cá pastorul este
ântotdeauna ân depliná âmputernicire a tabernacolului, ân
absenäa mea, ãi eu má uit doar la pastor cànd má reântorc.
Astfel, el este ân depliná âmputernicire sá schimbe sau sá facá
orice crede el cá este mai bine sub cáláuzirea Duhului Sfànt, ân
timp ce eu sunt plecat.
3 Noi credem ântr-o Bisericá apostolicá, ânváäànd
Binecuvàntarea apostolicá pentru poporul din aceste zile. Noi
credem ân deplina Evanghelie, ãi credem cá toate semnele ãi
minunile despre care s-a vorbit, prin Domnul nostru Isus
Cristos, va ânsoäi Biserica Lui pàná cànd se reântoarce El. Noi
credem ân acele lucruri, ãi credem cá ele sunt ca sá fie puse ân
rànduialá, cá Biserica âãi are rànduiala Ei. Ãi fiecare bisericá
âãi are ânváäátura ei, ãi rànduiala, ãi disciplina ei.
4 Biserica noastrá nu are membri ca aderanäi. Noi credem cá
ântreaga Bisericá universalá a viului Dumnezeu, sunt fraäii
noãtri ãi surorile; ãi cá toäi oamenii sunt ântotdeauna bineveniäi,
indiferent de ce denominaäiune aparäin ei, la Tabernacolul
Branham, ân a 8-a ãi Penn Street ân Jeffersonville, Indiana.
5 Noi credem ân “justificarea prin credinäá”, Romani 5:1. Noi
credem cá, dupá ce o persoaná este justificatá prin credinäá, el
are pace cu Domnul Isus Cristos. Dar este posibil ca aceeaãi
persoaná poate sá aibe patimi ca báutura, fumatul, fácànd
lucruri pe care nu ar trebui sá le facá, pofte murdare ale cárnii.
6 Apoi noi credem cá Sàngele lui Isus Cristos sfinäeãte
aceastá persoaná pentru slujirea Domnului. Ãi, aceasta este, cá
noi credem ân “sfinäire” ân acord cu Evrei 13:12 ãi 13, “Unde
Isus de asemenea, ca El sá poatá sfinäii poporul cu Propriul Lui
Sànge, a suferit ân afara poräii.” Ãi noi credem cá sfinäirea este
ânváäatá ân Noul Testament, ãi este pentru credincioãii din
epoca Noului Testament, ân care tráim noi acum. Ãi noi de
asemenea credem cá dupá ce persoana a fost sfinäitá, patimile
necurate s-au dus de la acea persoaná.
7 El este un credincios ân Domnul Isus Cristos, ãi patimile lui
sunt duse, noi credem cá atunci el este un candidat pentru
“botezul cu Duhul Sfànt,” care vine ca o umplere a
credinciosului. Ãi atunci cànd credinciosul^
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8 Aceasta este ântocmai, aãa cum de multe ori v-am ânváäat,
ca ãi cum s-ar lua un pahar din curtea gáinilor. Justificarea,
este ridicarea lui, gata ca sá fie folosit, cu un scop ân inimá.
Aceasta este ceea ce face Dumnezeu unui pácátos. El âncá este
murdar.
9 Apoi el este curáäit prin Sàngele lui Isus Cristos. Iar
cuvàntul sanctificat este un cuvànt compus, care ânseamná,
“curáäit, ãi pus deoparte pentru slujbá.” Ân Vechiul Testament,
altarul a sanctificat vasul, ãi acesta a fost pus deoparte pentru
slujbá.
10 Noi credem cá Duhul Sfànt pune acelaãi vas ân slujbá. Cá,
Duhul Sfànt nu este a altá treaptá de har, ci mai mult din
acelaãi har, care umple pe credincios pàná la másura unde
acele semne ãi minuni, astfel ca darurile apostolice despre care
se vorbeãte ân Ântài Corinteni 12, se manifestá ele ânsele prin
acest credincios, cànd Duhul Sfànt intrá ca sá ia sus darurile.
11 Eu cred cá Scriptura ânvaäá cá “darurile ãi chemárile sunt
fárá pocáinäá,” cá atunci cànd ne naãtem ân aceastá lume, noi
suntem trimiãi aici cu un scop, care este, din Dumnezeu. Ãi cá
ânainte chiar sá devenim noi aduläi, ân timp ce âncá suntem
copii, darurile pe care le avem din Dumnezeu sunt ân noi
atunci, ãi numai umplerea Duhului Sfànt pune aceste daruri ân
operaäiune; ânsá noi le avem de la ânceput, astfel ca ânváäátori,
ãi apostoli, ãi_ãi profeäi, ãi darurile limbilor, ãi cele nouá
daruri spirituale ân acord cu Ântài Corinteni 12. Acum, noi
credem cá aceste daruri sunt ân operaäiune astázi, ãi ele ar
trebui sá fie ân fiecare bisericá localá.
12 Deãi, ân aceasta, noi am aflat, prin toatá lumea, cá existá
mult fanatism prins de oameni care pretind a fi credincioãi
apostolici. Tocmai aãa cum sunt ei ân alte rànduieli, ãi aãa mai
departe, noi avem fanatici. Aceasta a fost ântotdeauna, noi iam avut pe aceia de-a lungul epocilor. Ei au avut aceasta ân
zilele apostolice; ãi cum a spus acolo Pavel, cáci cum acei
càäiva au venit ãi i-au “convins depártàndu-i, dupá alte
ânváäáturi,” ãi aãa mai departe. Dar ân propria lui Ânváäáturá,
el a spus, “Dacá un Ânger din Ceruri v-ar ânváäa altceva,” decàt
ceea ce i-a ânváäat el, “sá fie anatema.”
13 Astfel, noi, ca Tabernacolul Branham, pe a 8-a ãi Penn
Street aici, âncercám sá urmám Ânváäáturile Noului Testament.
Cáci noi credem Aceasta, “Isus Cristos, fiind Fiul lui
Dumnezeu.” Ãi Pavel apostolul era un vas ales ãi chemat, prin
alegerea lui Dumnezeu, ca sá fie trimis la Biserica Neamurilor,
sá o aãeze ân rànduialá.
14 Acum, noi credem ân “botezul ân apá,” ân Tabernacolul
Branham, prin scufundare, “Ân Numele Domnului Isus
Cristos,” care este Ânváäátura apostolicá a Bibliei. Ãi fie ca toäi
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membri dintre noi, sau veniäi la Tabernacolul Branham, care
doresc astfel, pot oricànd (la cerere) sá fie scufundaäi, ân
Numele Domnului Isus. Fie ca ei sá consulte pastorul; dacá ei
s-au pocáit, ãi au crezut ân Domnul Isus Cristos, pastorul, atàt
de curànd càt este posibil, chiar atunci dacá el poate, âi va
boteza imediat. Aceasta âi aduce pe ei ân pártáãia
credincioãilor. Noi credem cá prin botezul ân apá suntem aduãi
ântr-o pártáãie.
15 Ânsá, prin botezul cu Duhul Sfànt, suntem aduãi ântre
membri, fiind membri ai Trupului lui Isus Cristos, care sunt ân
toatá lumea.
16 Acum un alt lucru pe care-l credem noi, cá, Manifestarea
Duhului este datá fiecárui om ca sá foloseascá âmpreuná.
Acum, noi credem cá atunci cànd aceste daruri, ãi aãa mai
departe, opereazá ân Bisericá; dupá care, noi ràvnim ãi dorim
ca oamenii care au daruri, prin Duhul, sá viná ãi sá se ânchine
cu noi.
17 Acum, ân cele mai multe locuri, noi aflám cá atunci cànd
aceste daruri ân oameni, oamenii nu ânäeleg cum ãi cànd sá
foloseascá aceste daruri, ãi, fácànd aãa, ei aduc numai un
reproã; care noi credem cá ar fi tocmai ce ar putea face Satan
ca sá-i facá pe cei dinafará, pe necredincioãi, ãi aãa mai
departe, sá le fie teamá de aceastá minunatá Binecuvàntare pe
care Dumnezeu a dat-o Bisericii ân aceste zile.
18 Pavel a spus, “Cànd vine un stráin ântre noi, ãi ar vorbi toäi
ân limbi, nu ar pleca omul ãi ar spune cá suntem ‘nebuni’? Dar
dacá unul ar profeäii, ãi ar face cunoscut taina inimii, atunci ei
ar cádea jos ãi ar spune, ‘Cu adevárat, Dumnezeu este cu voi.’”
19 Acum, noi credem cá darurile duhovniceãti, printre
credincioãi, sunt rànduiala zilei. Noi nu putem crede cá un om
poate predica sub Inspiraäie ãi (apoi) sá fie un ânváäátor
inspirat, ãi apoi sá nege darul vindecárii, sau darul profeäiei,
sau vorbirea ân limbi, sau tálmácirea limbilor, sau oricare din
celelalte daruri.
20 Astfel, de aceea, aici este credinäa mea ân Cuvàntul lui
Dumnezeu, ân felul Tabernacolului Branham, ân a 8-a ãi Penn
Street, aici ân Jeffersonville, sá fie ân operaäiune. Eu cred,
primul lucru, ãi cred cá aceste lucruri pe care le spun eu sunt
esenäiale ãi trebuiesc ândeplinite ân felul acesta, ân
Tabernacolul Branham, ca acesta sá prospere ân Domnul. Ãi
dacá vreodatá aceste, Aceasta, ar fi ândoielnic, persoana care se
ândoieãte despre Aceasta má poate consulta pe mine dacá ei nu
pot ajunge la pastor, sau ei pot consulta pastorul. Dacá eu sunt
acasá, liber de unele din cálátorii, eu voi fi bucuros sá_sá ajut
sau pe laic sau pe pastor, oricànd. Ãi aceste lucruri dupá
Scripturá, ãi eu cred cá aceasta este rànduiala Bisericii.
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21 Eu gàndesc, mai ântài, cá fiecare membru, sau fiecare
ânchinátor, din Tabernacolul Branham, ar trebui sá fie atàt de
mult ân dragoste Diviná unul cu altul pàná ce (aceasta ar)
inimile lor s-ar dori unele pe altele cànd ar trebui sá plece, sá
se despartá unii de aläii la serviciul, de seará. Eu sunt un
adevárat credincios ân “iubirea Diviná.” Apostolul Pavel a
spus cá aceasta, era evidenäa Duhului Sfànt. “Prin felul
acesta, vor cunoaãte toäi oamenii cá voi sunteäi ucenicii Mei,”
a zis Isus, “cànd voi aveäi dragoste unul pentru altul.” Ãi noi
credem cá aceasta a fost dragostea lui Dumnezeu care a trimis
pe Isus Cristos pe pámànt, ca sá moará pentru noi toäi.
“Dumnezeu a iubit atàt de mult lumea, âncàt El ãi-a dat pe
singurul Sáu Fiu, ca oricine crede ân El sá nu piará, ci sá aibe
Viaäa veãnicá.” Ãi aici Viaäa veãnicá este “Propria Viaäá a lui
Dumnezeu,” deoarece noi devenim fii ãi fiice ale lui
Dumnezeu, prin botezul cu Duhul Sfànt; care este Sámànäa lui
Abraham, ãi ne dá credinäa pe care a avut-o Abraham, cànd el
a crezut pe Dumnezeu chiar ânainte ca el sá fie mácar táiat
âmprejur.
22 Acum, urmátorul lucru, noi credem cá aceãti ânchinátori sá
se “ântàlneascá laolaltá, aceãti oameni cu daruri,” astfel ca
limbile, ãi persoanele care primesc descoperiri ãi tálmáciri, ãi
aãa mai departe. Aceãti membri, sau aceãti credincioãi, mai
degrabá, sá viná âmpreuná cu cel puäin patruzeci ãi cinci de
minute sau cu o orá ânainte ca serviciile sá ânceapá. Biserica sá
fie deschisá devreme, ãi credincioãii sá viná âmpreuná ân aceste
seri, ãi cu cel puäin patruzeci ãi cinci de minute pàná la o orá
ânainte ca serviciul sá ânceapá.
23 Eu cred, cá Tabernacolul Branham ân toate timpurile sá aibá
un pianist umplut cu Duhul, care sá viná devreme, umplut cu
Duhul Sfànt, ãi sá cànte lin, foarte lin, muzicá duhovniceascá
astfel ca, “Jos la cruce unde a murit Salvatorul, acolo jos unde
am plàns pentru curáäirea pácatelor; acolo inimii mele Sàngele
a fost aplicat, glorie Numelui Sáu!” Ceva ân ordinea aceasta.
“Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine.” “Stàncá de Veacuri,
despicatá pentru mine.” Sau, “Làngá Cruce,” sau ceva ân
ordinea aceasta; lin, âncetiãor, aãa cum el mediteazá constant la
Duhul Sfànt, el sau ea, oricare ar putea fi.
24 Apoi eu cred cá ânchinátorii, venind ânáuntru, sá fie
ântàmpinaäi, ãi acolo sá-ãi agaäe paltoanele ãi páláriile, sá li se
arate locurile, cu ospitalitatea cu care numai uãierii sau
diaconii umpluäi cu Duhul Sfànt pot s-o facá, ãi ân dragoste, sá
vadá Biserica viului Dumnezeu mergànd ânainte.
25 Aceãti ânchinátori sá nu vorbeascá unii cu aläii, ãi sá
converseze peste tot, ãi sá facá gálágie ân bisericá.
26 Ei sá viná âmpreuná. Mai ântài, sá coboare ân rugáciune ân
tácere, poate la altar, pentru càteva momente. Nu rugàndu-vá
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tare, sá ântrerupeäi pe altcineva; rugáciune ân liniãte, voi
sunteäi ân ânchinare. Lásaäi ca aceasta sá pátrundá.
Ânchinàndu-vá, ân duhul vostru, apoi ântoarceäi-vá la scaunul
vostru.
27 Sau, voi nu trebuie sá vá duceäi la altar. Doar intraäi ãi
luaäi loc, aãezaäi-vá, ãi ascultaäi la muzicá; ânchideäi-vá ochii,
plecaäi-vá capul; ãi, fiind liniãtiäi, vá ânchinaäi lui Dumnezeu,
âncontinuu.
28 Apoi dacá Duhul descoperá ceva pentru altul, sau_sau
cineva este umplut cu Duhul pàná la un punct unde ei ar
vorbi ân limbi, atunci aceastá persoaná sá se ridice ãi sá dea
mesajul. Ãi fiecare trebuie sá stea ân pace pàná cànd vine
tálmácirea.
29 Cànd vine tálmácirea, aceasta nu trebuie sá fie doar citarea
unei Scripturi, sau ceva ce nu are ânäeles. Acesta trebuie sá fie
un mesaj ândreptat cátre Bisericá, sau noi credem cá aceasta ar
fi din fire; noi vedem atàt de mult din aceasta. Ãi acum, cum
cred eu_Duhul era sá vorbeascá numai pentru “zidirea
Bisericii.”
30 Ãi acum, acesta ar fi un mesaj, cu ceva ân ordinea aceasta,
poate. Poate poporul se aduná cam ân timpul acesta, ãi ceva
persoane bolnave au venit ânáuntru. Poate este un om culcat,
paralizat sau ceva. Voi nu l-aäi vázut niciodatá ânainte. Dar
cànd ar veni tálmácirea, aceasta ar fi ceva ân ordinea aceasta;
cànd tálmácirea, sau acela care tocmai a vorbit, ar spune, “Pái,
AÃA VORBEÃTE DOMNUL, omul care este ân mijlocul nostru
a venit din cutare-cutare loc,” ãi descrie locul. Ãi ar spune
aceasta, “El este paralizat din cauzá cá, cu trei sau patru ani ân
urmá,” sau orice ar putea fi, sá fie cazul, “el a fácut ceva ráu,”
cá, “ãi-a párásit soäia ãi copiii, ãi a plecat de la ei. Ãi el a cázut
de pe un camion,” sau ceva ân ordinea aceasta, “ãi s-a ránit, ãi
aceasta l-a paralizat. AÃA VORBEÃTE DOMNUL. Dacá el se
va cáii de aceasta, ãi va promite sá meargá la soäia lui ãi sá se
âmpace cu ea, atunci el va fi vindecat acum ãi se va ântoarce la
familia lui.”
31 Ãi atunci ânainte ca cineva sá spuná ceva acolo, trebuie sá
fie cel puäin doi, sau mai muläi, oameni sau persoane ân cládire,
care sunt solid spirituali ân Ânváäátura Evangheliei, care au o
buná deosebire a duhului, sá se ridice sus ãi sá spuná cá
“Aceasta este de la Domnul.”
32 Ãi dacá acest lucru nu are loc, atunci limbile sá nu fie
menäionate ân bisericá. Dacá persoana vorbeãte ân limbi, Pavel
a spus, “Dacá nu este cine sá tálmáceascá,” ãi aãa mai departe,
“sá vorbeascá acasá,” sau oriunde ar putea fi, “cáci ei se
binecuvànteazá doar pe ei ânãiãi, ãi aceasta nu este pentru
zidirea Bisericii.”
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33 Ãi aceastá persoaná, dupá ce vorbeãte, ãi se tálmáceãte; ãi
atunci doi sau trei judecá, ân acord cu Ânváäátura Sfàntului
Pavel din Biblie, cá aceasta trebuie sá fie “judecat de cátre doi
sau trei judecátori.”
34 Atunci lásaäi persoana pe care Acesta o cheamá, sá plece.
Ãi poate Acesta sá numeascá o anumitá persoaná, sau pe pastor
sau pe cineva, sá meargá ãi sá puná màinile pe aceastá
persoaná, ãi acesta care este bolnav sau nenorocit, ãi ei vor fi
vindecaäi. Apoi lásaäi ca pastorul sau cealaltá persoaná, oricine
ar fi care a fost numit de Duhul Sfànt sá meargá “sá se roage
rugáciunea de credinäá,” lásaäi-i sá meargá ãi sá spuná la acea
persoaná ân acord cu ce a spus Duhul. Atunci la acel timp,
persoana peste care^Ãi orice a spus Duhul Sfànt, aceasta va
avea loc, imediat atunci, ântocmai cum Duhul Sfànt a dat
aceasta.
35 Ãi atunci poporul ar putea sá se bucure, ãi sá fie muläumiäi,
ãi sá laude ãi sá se ânchine lui Dumnezeu, cáci Dumnezeu vrea
sá i se ânchine.
36 Apoi ei trebuie_atunci ei trebuie sá-ãi plece capetele ãi sá
fie ân rugáciune iaráãi, sá vadá dacá o sá mai fie un alt mesaj
pe care Duhul Sfànt ar vrea sá manifeste aceste daruri, mai
ânainte.
37 Ãi atunci dacá oricànd o persoaná ar vorbi ân limbi, ãi ar
tálmáci, ãi_judecátorii ar trimite persoana sá ia, sá facá
indiferent ce i s-a spus sá facá, ãi aceasta nu se âmplineãte,
atunci ântregul lor grup sá se ducá la altar ãi sá se roage acolo
lui Dumnezeu sá ândepárteze acel duh de la ei, deoarece acolo
nici unul nu ar vrea un duh ca acesta. Noi am ãti cá acesta ar fi
fals, ãi ar fi de la vrájmaãul, ãi nu de la Dumnezeu, cáci
Dumnezeu poate sá spuná numai adevárul. Lásaäi ca aceasta sá
fie clar ânäeles de cátre bisericá, ânainte ca sá âncepeäi aceasta,
aceastá nouá rànduialá.
38 Atunci, posibil, poate aceasta ar fi ceva cam aãa, mesajul ar
spune unui anumit frate, poate aãa, zicànd, “A locuit làngá o
cale feratá,” sau aãa ceva, “ãi trebuie sá se mute, deoarece
urmeazá sá se ântàmple un carambol pe linie,” sau ceva, sau
orice de felul acesta.
39 Ãi lásaäi ca judecátorii, dupá ce dau permisiune bisericii sá
vorbeascá, sau sá exercite acest mesaj care tocmai ieãise, dacá
judecata lor este, “Aceasta-i de la Dumnezeu,” apoi priviäi ãi
vedeäi dacá aceasta se âmplineãte.
40 Ãi dacá aceasta se âmplineãte, muläumiäi lui Dumnezeu, ãi
fiäi foarte recunoscátori, recunoscátori ân inimile voastre faäá
de El. Ãi daäi-i Lui laudá, ânchináciune, ãi fiäi smeriäi.
Deasupra tuturor lucrurilor, fiäi smeriäi.
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41 Niciodatá sá nu deveniäi ângàmfaäi ântr-o poziäie unde voi
ãtiäi mai mult despre aceasta decàt pastorul vostru sau biserica
ân care vá ânchinaäi. Dacá ajungeäi la acea poziäie, atunci eu vaã sfátui pe fiecare din voi ca sá-ãi caute un alt loc ca sá se
ânchine. Deoarece, eu cer pastorului ca niciodatá sá nu permitá
ceva ân afará de rànduiala Bibliei, ân felul ân care am vázut-o
noi aici ân bisericá. Ãi atunci noi vrem ca aceste daruri sá fie ân
funcäie, ãi la loc, ãi ânchinátorii. Dacá acestea sunt ânfáptuite
corect, ân acord cu Cuvàntul, veäi vedea o puternicá, ãi
minunatá bisericá ân operaäiune pentru Domnul nostru Isus
Cristos.
42 Acum, apoi urmátorul lucru care va avea loc, va fi cá dacá
aceãti oameni care au, care au ieãit din ordine ân acest interval
de timp, ca un diacon sau uãier care este umplut de Duhul
Sfànt ãi are mult har ân inima lui, sá meargá la persoaná,
reverent, párinteãte, ãi sá-i corecteze ân felul acesta. Sau,
pastorul, oricare ar fi acesta, care va fi mai esenäial pentru
diaconi sá facá astfel; cáci pastorul, ân acest timp, ân timp ce
aceste servicii spirituale au loc, sá fie ân camera de rugáciune,
sau undeva, rugàndu-se.
43 Aceste mesaje, apoi, dacá nu sunt mesaje ân desfáãurare,
nici descoperiri, atunci oamenii vor fi privilegiaäi, dacá ei
doresc, sá se ridice ãi sá dea o márturie, o márturie numai spre
slava lui Dumnezeu. Ei nu sunt legaäi sá facá aceasta, dar
márturisirile sá fie date ânainte ca mesajul sau serviciul de
càntári sá ânceapá, sau orice, márturisiri ân aceste servicii de
ânchinare.
44 Voi ânäelegeäi, bisericá, cáci, fácànd aceasta, aveäi toatá
biserica ân duhul de ânchináciune, ânainte ca sá intre Cuvàntul
ca sá se ânveäe? Atunci Duhul Sfànt intrá ân Cuvànt, ãi
manifestá pe Dumnezeu prin Cuvànt, ca sá fie o confirmare pe
ânchinarea voastrá.
45 Acum, apoi dupá aceasta, un timp pentru pastor ca sá viná.
Dacá mesajele se desfáãoará, sá zicem,^Pastorul sá iese afará
exact, sá zicem, la ãapte treizeci, ãi, sau la opt fárá un sfert. Ãi
dacá aceste mesaje âncá se desfáãoará, ânainte ca pastorul sá
viná la a lui^afará din âncáperea lui, sau de oriunde ar fi, ca
sá-ãi ia locul la platformá; vreun frate sá-l ânãtiinäeze, deoarece
sfinäii ãtiu cá atunci cànd pastorul vine pe platformá, atunci
este timpul lui pentru serviciu. Ãi aceasta âi dá suficient, destul
timp pentru toate manifestárile darurilor, ca sá aducá Duhul
lui Dumnezeu ân_adunare.
46 Ãi dacá s-ar ântàmpla sá fie acolo ceva necredincioãi, ãi sá
conturbe; o persoaná amabilá se va duce la ei, astfel ca un uãier
sau un diacon, ãi le va spune cá lor_cá lor li s-ar^cere sá se
äiná cuviincioãi, sau sá fie cuviincioãi ân timp ce serviciul este
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ân ordine. Deoarece, Duhul este ân cládire, ãi darurile lui
Dumnezeu se manifestá pentru zidirea Bisericii. Ãi acestei
persoane trebuie sá i se spuná ân dragoste, ãi nu cu asprime. Ân
afará doar dacá se ajunge la o poziäie unde ei au báut, sau vreo
nesupunere, sau altceva care s-ar interfera cu ânchinarea la_la
Domnul, ân care darurile sunt atunci ân manifestare; atunci
persoana sá, ar fi, sau sá fie condusá afará la o parte, la una
din camerele din spate, sau undeva, ãi sá i se vorbeascá, ãi sá
fie tratat, amabil.
47 Acum, ân timp ce pastorul vine la platformá. Cum pastorul
vine la platformá, eu aã sugera, aici la Tabernacolul Branham,
ca pastorul sá conducá adunarea ân cel puäin una sau douá
càntári bune. Cáci noi am aflat aceasta aãa, cá atunci cànd
âncearcá prea muläi sá opereze ân bisericá, aceasta aduce numai
necaz. Eu aã sugera, aãa cum am fácut ân timp ce pástoream ân
bisericá; am condus càntárile, eu ânsumi. Ãi eu simt cá acesta
ar fi un lucru bun dacá pastorul a fácut aãa, el ânsuãi.
48 Ãi ân toate adunárile de rugáciune, unde ei sunt adunaäi
âmpreuná, grup, o adunare de rugáciune, pastorul trebuie sá fie
la fiecare. Aceasta sá nu fie niciodatá lásat vreunui individ sá
meargá sá conducá astfel de adunári. Cáci noi am aflat aceasta
aãa, cáci ei coboará de pe linie, ân ânváäáturá, ãi atunci ei
cauzeazá, ãi aduc ânapoi ân bisericá, ãi, de multe ori, aduc
erezii, ãi aãa mai departe, care nu aparäin de Biserica viului
Dumnezeu. Ãi pastorul sá fie la toate adunárile de rugáciune, ãi
aãa mai departe, unde sunt aduná-^sau ântruniri.
49 Ãi pastorul sá nu ia niciodatá partea unui grup de adunare,
prin a spune cá un grup este ân felul acesta ãi altul ân celálalt.
Pastorul sá stea ântre amàndouá, ãi sá meargá la ele, ãi sá le
âmpace, imediat. Ãi dacá el nu-i poate âmpáca, sá ia cu el un
diacon. Ãi atunci dacá ei nu vor asculta nici pe pastor nici pe
diacon, atunci aceasta sá fie spusá bisericii, ãi, aãa cum a spus
Isus, “Acesta sá fie pentru voi ca un págàn ãi ca un vameã.” “Ãi
orice legaäi voi pe pámànt,” a zis Isus, “Eu voi lega ân Ceruri, ãi
ce veäi dezlega pe pámànt, Eu voi dezlega ân Ceruri.”
50 Acum, cànd pastorul vine la platformá, lásaäi pastorul
atunci sá conducá, cel puäin, una sau douá càntári, ãi sá
meargá drept la Cuvànt.
51 Nu este timp pentru aceste adunári lungi de márturisiri, ãi
fiecare sá se ridice, ãi sá spuná un cuvànt. Aceasta nu prosperá
ân Tabernacolul Branham.
52 Dacá vreo persoaná, care ascultá ea aceastá casetá, ãi, voi,
dacá aceasta a prosperat ân biserica voastrá, ei bine, aceasta
este perfect ân ordine. Ãi noi suntem foarte bucuroãi de aceasta,
cá aceasta prosperá ân biserica voastrá.
53 Dar aici ân a noastrá, aceasta nu, aceasta cauzeazá numai
confuzie. Eu am pástorit aici douázeci ãi ceva de ani, ãi eu am

RÀNDUIALA BISERICII

1111

aflat cá aceasta cauzeazá doar confuzie. Dacá voi aveäi o
márturie, daäi-o ânainte, ân adunarea poporului, ân timp ce
Duhul este o binecuvàntare, ãi aãa mai departe.
54 Sau, adevárata cale de a márturisi, nu este ân bisericá, ci
afará ân locurile ântunecoase. Lásaäi ca Lumina voastrá sá
stráluceascá unde este ântuneric. Duceäi-vá la marginea
drumurilor ãi ân diferite locuri, unde pácatul ãi alte lucruri
sunt ângrámádite, apoi lasá ca Lumina ta sá stráluceascá.
Acolo este locul sá o faceäi.
55 Ânsá, oricum, dacá Domnul te-a binecuvàntat ãi äi-a dat
ceva mare binecuvàntare specialá, sau ceva ce tu ai sá spui
poporului, fá aceasta ân timpul altui serviciu, pre-serviciul, ân
prealabil, sau cànd Duhul binecuvànteazá ãi dá márturisiri ãi
descoperiri, limbi ãi tálmáciri, ãi aãa mai departe, ân ânchinare
a sfinäilor, ânainte ca sá fie adus ânainte Cuvàntul lui
Dumnezeu.
56 Atunci pastorul, dupá ce conduce acest imn, sá conducá
imediat biserica ân rugáciune, o rugáciune de adunare, el
ânsuãi, aãa cum stá el la platformá, ceràndu-le celorlaläi sá-ãi
plece capetele ân rugáciune.
57 Noi am aflat aceasta ca fiind o mai mare binecuvàntare, ãi
o mai mare ordine ân a opera ân bisericá.
58 Ãi apoi, urmátorul lucru pe care sá-l facá pastorul atunci,
dupá aceea. Dacá ei au o adeváratá adunare spiritualá, cu
darurile fácànd sá se manifesteze multe secrete ale inimii
oamenilor, ãi lucruri care sá se facá prin daruri ân adunare;
atunci Duhul lui Dumnezeu este ân adunare, ãi aceasta este
foarte uãor atunci pentru pastor sá gáseascá Duhul lui
Dumnezeu (care este deja ân adunare) ân Cuvàntul lui
Dumnezeu, aãa cum el citeãte ãi âncepe sá predice. Atunci
pastorul va predica orice âi va pune Duhul Sfànt pe inima lui,
orice doreãte el sá facá, stànd acolo.
59 Dar adunarea este numai ca sá^Ei pot sá se bucure, cum
predicá el, desigur, sau sá spuná “amin” cànd vine Cuvàntul.
Dar, atàt càt sá se ridice ãi sá dea un_un mesaj ân limbi ãi
tálmácind, ân timp ce Duhul Sfànt lucreazá prin pastor,
Scriptura condamná aceasta, ãi spune, “Duhul prorocului este
supus prorocului.”
60 Atunci pastorul trebuie sá cheme pe acest individ sá stea
jos, ãi sá le ceará sá fie reverenäi ãi sá-ãi äiná locul lor. Pastorul
trebuie sá fie un bárbat care are un fel foarte umilit privindu-l
pe el, dar nu prea umilit ci ceea ce poate fi ca Domnul Isus
Cristos cànd El a vázut ce era ráu petrecàndu-se ân bisericá, El
a âmpletit frànghii ãi i-a izgonit afará din bisericá. Ãi acum
Biserica lui Dumnezeu este cea mai ânaltá judecatá, ãi pastorul
este cel mai ânalt ordin ân Bisericá. Bátrànul este cel mai ânalt
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lucru ân Biserica apostolicá, ân afara Duhului Sfànt. Duhul
Sfànt âãi aduce Mesajul Sáu direct bátrànului, iar bátrànul Âl
dá poporului.
61 Sfinäii ãi darurile lor vor avea locul lor, ântài, sá se ânchine
ãi sá se adune âmpreuná, care aduce (cum am spus mai ânainte)
Duhul Domnului, ân cládire, pentru pastor. Ãi aceasta o face
mult mai uãor pentru Duhul Sfànt sá lucreze atunci prin el,
cànd o mare adunare spiritualá tocmai a precedat ânváäátura
lui; ãi apoi Duhul Sfànt intrá ân Cuvànt ãi vá ânvaäá Cuvàntul;
tocmai era manifestat prin daruri.
62 Ãi apoi este fácutá chemarea la altar, mai tàrziu, ãi atunci
muläi vor vedea ãi ãti, ân acord cu lucrarea Duhului Sfànt, ãi
Cuvàntul lui Dumnezeu, pe care pastorul Âl aãeazá, cáci voi
sunteäi Biserica viului Dumnezeu. Ãi aãa cum a spus Pavel, din
vechime, “El va cádea jos zicànd, ‘Cu adevárat, Dumnezeu este
cu voi.’” Acum, ân aceste lucruri, lásaäi ca ele sá fie fácute cu
reverenäá.
63 Ãi acum cátre pastor, fratelui nostru Neville, la acest timp.
Amintiäi-vá, el este capul deplin al bisericii. Fratele Neville are
dreptul sá exercite orice autoritate care ar vrea Duhul Sfànt,
orice i s-ar spune de cátre Duhul Sfànt sá zicá, cu alte cuvinte.
Ân bisericá, el are dreptul la orice l-ar cáláuzi Dumnezeu sá
facá. El de asemenea are dreptul peste comitetul diaconilor. El
poate schimba comitetul diaconilor, administratorii, sau_sau
pianistul, sau orice altá funcäie ân bisericá pe care el doreãte so schimbe, simäindu-se cáláuzit de Duhul Sfànt sá facá aãa. Ãi
orice face el, eu voi recunoaãte aceasta, cum el (eu cred) de a fi
un om cuvios. Eu voi recunoaãte aceasta ca fiind de la Domnul,
ãi voi autoriza la fel, de aceea aceasta âi dá lui atunci
autoritatea sá coordoneze biserica ân felul ân care se simte el
cáláuzit sá o facá. Acum, sau, orice funcäie ân bisericá, la care
el doreãte sá_sá_sá schimbe poziäiile oamenilor, el are
autoritatea sá facá aceasta. Care, eu am âncredere cá aceasta va
fi ântotdeauna plácutá ãi niciodatá nu va trebui sá fie folosit.
64 Acum fie ca Domnul sá vá binecuvànteze pe toäi. Ãi am
âncredere cá aceasta va fi ânfáptuit càt ãtiäi voi mai bine. Ãi fie
ca Duhul Sfànt sá priveascá peste fiecare din voi.
65 Ãi fie ca fiecare funcäionar din bisericá sá-ãi ocupe postul
lui de datorie, ãtiind aceasta, cá Dumnezeu o sá vá äiná
ráspunzátori de felul cum vá äineäi funcäia ân bisericá. Fiecare
va trebui sá dea o socotealá.
66 Ãi cátre laici, ãi scumpii sfinäi cu daruri care sunt ân
biserica noastrá, acei care_care profeäesc, sau vorbesc ân limbi,
sau tálmácesc, sau au descoperiri, noi suntem atàt de fericiäi sá
vá avem pe voi ân serviciu. Iar noi vá vom da deplina cooperare
ân fiecare lucru pe care Duhul Sfànt âl va dovedi cá El vi l-a
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spus vouá. Iar noi vá iubim. Ãi noi credem cá aceste daruri sunt
ân voi, ãi, dacá aveäi ocazia potrivitá, ãi o prezentare
Scripturalá despre ea, cá veäi fi mari lucrátori ân mijlocul
nostru. Ãi fie ca Domnul sá vá binecuvànteze pe toäi, este
rugáciunea mea sincerá.
67 Creãtinilor, de moment ce ascultaäi la aceste benzi, eu am
un singur lucru pe care am vázut cá l-am omis, ãi care este
acesta: cá, ân timp ce oamenii vorbesc ân limbi, aceasta trebuie
sá fie ân curs “de doi sau trei,” ân acord cu Scriptura. Aceea
este, cá sunt douá sau trei mesaje ca sá fie date ân fiecare
serviciu. Dupá aceasta ân conformitate cu Scriptura, cá,
“Aceste succesiuni trebuie sá fie numai de doi, sau trei.” Astfel
fie ca voi sá ândepliniäi aceste lucruri, ân acord, cu felul ân care
Duhul Sfànt a ândrumat aceasta ân Biblia Lui. Ãi aceasta este,
dupá cea mai buná cunoãtinäá a mea, calea de a o face. Pavel a
spus, “Lásaäi-i sá vorbeascá pe rànd, doi sau trei, “cànd ei
vorbesc.” Domnul sá vá binecuvànteze.
`
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anunţ pentru Dreptul de autor
Toate drepturile rezervate. Această carte se poate tipări pe
un imprimator într-o casă pentru folosire personală sau să fie
distribuit, gratuit, ca un mijloc de răspândire a Evangheliei
lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la
Voice Of God Recordings®.
Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale
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