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Întrebári îi Ráspunsuri

` Unul a zis ân Vechiul Testament, “Eu eram fericit cànd ei
ne ziceau, ‘Sá mergem la casa Domnului.’”

1 Ãi acum, este ântr-adevár o seará caldá. Ãi pentru voi
vizitatorii care sunteäi cu noi, voi puteäi vedea de ce este greu
sá tráieãti ân Indiana pe aici jos ân acest_aceastá mlaãtiná. Eu
vá spun, este numai 93° la acela, 93°. Astfel voi vedeäi, cànd
ajungeäi ân jur la 120° aãa cum este ân Louisiana ãi Arizona, vá
puteäi da seama ce este atunci, cum ajungeäi de fapt ânáuntru.
Dacá aceea_aceea era aici, noi doar am pieri, asta ar fi tot.
Dar este bine sá fim aici sá punem ânáuntru acest timp de
ânchinare.
2 Dupá ce am plecat acasá azi dimineaäá, eu m-am simäit
doar foarte, foarte bine despre^Eu cred cá muläi au fost
vindecaäi azi dimineaäá care_care nu-ãi dau seama de aceasta,
poate, pàná la timpul acesta, dar ei se vor face bine; deoarece
Cuvàntul Domnului a fost scump azi dimineaäá pentru inimile
noastre.
3 Eu am fost doar^Cànd am pornit sá plec, se párea cá
aceste ziduri aproape cá respirau cu_cumva se umflau cu
Duhul Sfànt aãa ânáuntru aici. Ãi eu eram aãa de fericit pentru
aceea.
4 Eu l-am auzit pe Fratele Smith, prietenul meu, rugàndu-se
doar cu càteva momente ân urmá, pástorul din Biserica lui
Dumnezeu, Anderson. Ãi Fratele Smith are o broãurá micá, eu
nu cred cá le-am âmpáräit aici la Tabernacol. Dacá careva din
voi nu are acea broãurá micá, voi sá o citiäi. Aceea este o
broãuricá uimitoare; este absolut Adevárul Scriptural. Ãi eu
am luat multe din ele la Chicago ãi diferite locuri sá le
distribui, cáci ele sunt ântr-adevár demne de âncredere, broãurá
minunatá. Ãi eu ãtiu cá ele au fost scrise dintr-o inimá care este
loialá ãi iubeãte pe Dumnezeu. Fárá motive egoiste ân spatele
Fratelui Smith, doar total Creãtin. Deci noi suntem fericiäi sá
fim asociaäi ân seara aceasta cu oameni de calibrul acela.
5 Eu cred cá âl vád pe prietenul meu bun, Fratele Borders
aici de_de sus din California. Ãi el a_a fácut un lucru mare
pentru mine doar recent_pentru Domnul_sus ân_acolo_
âncepànd cu adunarea din San Jose âmpreuná. Eu sper cá tu vei
face tot aãa de bun lucru la urmátoarea care vine Frate
Borders. Ãi âmi place de Fratele Borders, deoarece eu gásesc ân
el un duh smerit, blànd. Ãi eu_eu cred cá acela este un mare
preä. Eu cred cá un om care are felul acela de duh ar trebui sá
fie foarte fericit.
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6 Sunt foarte muläi aläii aici ânáuntru, pe care eu doar nu-i
pot enumera cine sunt ei. Eu âl vád pe Fratele Collins acolo ân
spate, fratele nostru, ãi_apoi aläi predicatori, ãi bunul nostru
prieten Fratele Sothmann, familia lui, din Saskatchewanul de
Nord. Ãi eu ãtiu cá Fratele Evans este aici; eu nu l-am vázut
pàná acum, dar i-am vázut familia, ãi_de jos din_din Georgia.
Ãi acolo este Fratele Palmer acolo ãi_de jos din Georgia, ãi_ãi
Fratele West, cred eu, din Alabama sau Georgia. De unde eãti
Frate West? Eu^Este^Oh, Huntsville. Ãi apoi^Oh, eram
doar fericit sá vá vád pe toäi aici ânáuntru.

7 Ãi acum, Fratele Lyle, ânapoi acolo, Wood, de la_sus din
Indiana de nord, ãi cei dragi ai lui. Ãi eu cred cá Fratele
Charlie este aici, partenerul meu vechi_partener de vànátoare
de jos din Kentucky (cel mai bun pe locul doi vànátor de
veveriäe din Kentucky, cel mai bun pe locul doi vànátor de
veveriäe. El má va face sá plátesc pentru asta. Ân regulá!) ãi
soäia lui ãi familia. Ãi la voi toäi, salutári Creãtine.

8 Un fráäior de aici, eu nu pot sá-mi amintesc numele lui_
aici, aläii diferiäi. Dar voi toäi ãtiäi cá eu desigur apreciez cá voi
aäi venit ân seara aceasta sá vá ânchinaäi cu noi la tabernacol.

9 Ãi acum, ân seara aceasta este o seará neobiãnuitá la
tabernacol, deoarece este seará de ântrebári ãi ráspunsuri. Ãi
aceea de obicei vine cam o datá la un an sau doi. Ãi motivul cá
eu fac aceea, este sá pástrez ân minte ce este ân mintea
oamenilor, aãa âncàt eu sá ãtiu doar ce este ântrebarea lor. Sá
am ca fiecare doar sá arunce o ântrebare ânáuntru, ãi apoi sá o
ráspund de la platformá.

10 Acum, ân aceasta eu nu am obäinut_m-am gàndit cá ar fi
foarte tare, dar eu am doar foarte puäine ântrebári. Astfel nu ne
va lua mult sá le ráspundem. Má gàndeam cá voi lua o tavá
pliná, dar doar foarte puäine ãi foarte simple. Dar unele din ele
aparäin de ânváäáturá.

11 Ãi ân aceastá ânváäáturá eu va trebui sá ráspund la
ântrebarea oamenilor fárá sá ãtiu cine sunt ei (cáci muläi nu ãi-
au pus numele pe ântrebári); ãi de aceea, eu va trebui sá le
ráspund conform cu ânváäátura pentru care noi stám la
tabernacol. Ãi ân a face astfel^Ãi dacá se ântàmplá cumva sá
ântretaie o sàrmá micá la unii din fraäii ãi surorile noastre care
ne viziteazá, noi nu am fi fácut aceea pentru nimic. Noi nu
credem ân cineva care se ceartá asupra punctelor mici
Scripturale. Noi credem cáci Cristos a murit sá ne salveze pe
toäi, ãi noi toäi suntem salvaäi prin Sàngele Lui.

12 Dar ca o bisericá ãi ca un_un popor, o adunare, noi trebuie
sá avem o ânváäáturá pentru care noi stám pentru a fi o_o
bisericá. Ãi aceastá ânváäáturá pentru care noi stám, este dupá
cea mai buná cunoãtinäá a noastrá la Cuvàntul lui Dumnezeu,
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Adevárul lui Dumnezeu. Acum, voi aveäi un drept perfect sá
priviäi la ea ântr-un fel diferit dacá doriäi. Ãi de aceea, dacá
eu^

13 Cineva punànd ântrebári aici^Douá din ele sunt cam tari.
Ãi eu le voi ráspunde acum doar din càte ãtiu mai bine.

14 Acum, iatá felul cum âncerc sá mànuiesc o ântrebare. O
ântrebare^Dacá_o persoaná poate lua doar o Scripturá ãi ar
putea aproape sá O facá sá spuná orice vreäi voi ca Ea sá
spuná. Dar Scriptura, fiecare Scripturá este Adevárul. Ãi Ea
este aãa de perfectá, âncàt Dumnezeul infinit Care a vorbit
Scriptura, Ea este aãa de perfectá âncàt Ea nu are un sfàrãit.
Astfel de aceea, Ea va traversa de la Geneza la Apocalipsa,
acelaãi lucru. Ea niciodatá nu se va modifica. Ãi apoi, dacá
Biblia este Cuvàntul inspirat al lui Dumnezeu, Ea niciodatá nu
Se ântretaie ân nici un loc. Ea va merge tot drumul prin
Scripturá.

15 Acum, de multe ori^Aãa cum am fost puäin cam dur azi
dimineaäá ân predicarea Samson ãi Dalila ãi o bisericá
lumeascá, dar eu nu vreau sá fiu dur, dar eu vreau sá fiu onest,
tot aãa de onest cum eu_este convingerea mea.

16 Acum, ân Scripturi, Ele fiind Cuvàntul lui Dumnezeu
infailibil, eu cred cá existá numai un lucru care poate sá
interpreteze corect Scriptura, acela este, Duhul Sfànt. Eu cred
cá acela este^Ãi Duhul Sfànt Care a scris Scripturile, ãi a zis
cá Ele nu sunt de interpretat particular^De aceea, dacá
aceasta va merge tot drumul prin Scripturi, El trebuie sá fie
acelaãi Duh Sfànt atunci, peste tot pàná la capát, sá O
interpreteze.

17 Dar acum, muläi oameni ân bisericile lor ãi credinäele lor,
au deosebiri, ceva mic de care ei se äin de aceea care ar putea fi
doar puäin contradictoriu. Dacá ele sunt, doar sá o faceäi aãa
cum fac eu cànd mánànc plácintá cu cireãe. Eu nu mánànc
sàmburii. Cànd ating un sàmbure, eu doar arunc sàmburele
afará ãi continui sá mánànc plácintá. Astfel aceea este ceea ce
faceäi voi.

18 Eu vád cá Sora noastrá Wooten are copilaãul ei stànd
acolo. Dacá âi este cald, Sorá, ãi tu nu ai un scaun, má ântreb
dacá unul din fraäii noãtri nu ar putea sá ia un scaun dináuntru
ãi sá-l aãeze ânapoi acolo làngá ventilator aãa ca Sora sá aibe
un loc rácoros sá ãadá jos. Noi am fi bucuroãi sá facem aceea,
eu sunt sigur, careva din aceãti fraäi^Ventilatorul ân spate
acolo, Sorá, chiar_suflá âncoace ãi acolo este un scaun. Dacá
vrei sá-l foloseãti, tu doar mergi drept ânainte.

19 Acum, oricare din voi fraäilor care doriäi sá vá daäi
vestoanele jos, doar mergeäi ânainte, faceäi-vá sá vá simäiäi bine
ãi fericiäi.
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20 Acum, eu voi ântreba trupul, dacá ei se vor ruga pentru
mine. Aceastá sáptámàná urmátoare eu trebuie sá merg la
California, tot drumul pàná acolo, pentru o seará de serviciu.
Doar o singurá seará sá predic la Convenäia Internaäionlá a
Oamenilor de Afaceri Creãtini. Dar ei au anunäat aceasta, ãi
noi aãteptám multe mii de oameni sá fie acolo. Ãi eu nu aã vrea
sá-i dezamágesc. Ãi eu le-am spus cá eu aã veni dacá eu nu aã fi
ân Australia la timpul acesta, ceea ce eu am fost programat sá
fiu. Deci rugaäi-vá pentru noi.
21 Ãi oricare din voi dragi pelerini ai acestui pámànt care
sunteäi ân concediul vostru de la datoria voastrá zilnicá ãi v-ar
place sá fiäi ântr-una din ântàlniri, acolo va fi un serviciu de
trei zile la Cleveland, Tennessee, Biserica lui Dumnezeu. Eu
cred cá aceea este Biserica lui Dumnezeu Penticostalá,
miãcarea Tomlinson. Fratele Littlefield, David Littlefield, este
pástor, un foarte bun gentleman Creãtin. El este un Yankee din
Nord, din Bangor, Maine, dar un Creãtin real, frate bun.
22 Ãi astfel, dacá sunteäi ân cálátoria voastrá ãi v-ar place sá
veniäi sus, poate luni seara va fi dedicarea tabernacolului,
uriaã mare pe care ei l-au zidit. Ãi apoi, maräi ãi miercuri seara
din sáptámàna urmátoare, cu voia Domnului_nu aceastá
sáptámàná care vine, sáptámàna urmátoare_vor fi servicii de
vindecare, care vor fi ân 6, 7, ãi 8.

Acum, ânainte sá deschidem Cuvàntul, mi-ar place dacá voi
aäi vrea sá ne plecám capetele doar un moment pentru
rugáciune.
23 Doamne Dumnezeule, Tatá scump pentru noi toäi, Care ai
adus din nou pe Domnul Isus din moräi ãi ni L-ai prezentat ân
forma Duhului Sfànt. Dupá ce a fost rástignit, a murit,
ângropat, ânviat a treia zi, ãi ânáläat ân slavá, unde ãade acum la
dreapta Máririi ân ânáläimi, tráind veãnic sá facá mijlocire, un
Mare Preot care poate fi atins de simäurile infirmitáäii noastre
ãi cunoaãte chiar cea mai micá vrabie care ar cádea pe stradá,
cum ar putea El trece pe làngá credincioãia copiilor Lui care
stau ân seara aceasta ân aceastá cládire caldá doar sá asculte
Cuvàntul. Sunt sigur, Doamne Dumnezeule, cá dacá noi nici
mácar nu am fi cerut, cá Tu ai turna binecuvàntárile Tale peste
ei pentru galanteria lor de a sta la postul lor de datorie ân seara
aceasta.
24 Existá vizitatori aici, Doamne; ne rugám pentru ei ãi
bisericile lor. Acolo sunt predicatori ordinaäi ai Evangheliei_
ordinaäi de Dumnezeu_care stau prezenäi, care sunt cu mult
mai capabili sá ráspundá la aceste ântrebári decàt mine. Ãi má
rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu sá laãi Duhul Sfànt sá viná la
noi ân seara aceasta ãi sá ne dea lucrurile potrivite sá le
spunem, care sá aducá bucurie negráitá ãi pliná de slavá ân
inimile noastre aãa cum stám âmpreuná ân locurile cereãti ân
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Cristos Isus, studiind Scripturile fárá prejudecatá, fárá vreun
sentiment ráu, ci numai sá ãtim ce este Adevárul ãi sá ne
ânchinám Adevárului. Oferá-ne aceasta, Doamne.
25 Noi am cere sá binecuvàntezi pe scumpul nostru Pástor,
Fratele Neville, care a stat vitejeãte la postul de datorie an
dupá an prin cáldurá ãi frig sá màne ãi sá pástoreascá oile
turmei care se aduná aici. Má rog ca Duhul Táu sá fie peste el,
ajutá-l. Ãi binecuvànteazá pe toäi cei ce sunt conectaäi cu
tabernacolul. Ãi curànd, Doamne, dacá ar fi voia Ta, noi
aãteptám un tabernacol, mare frumos stànd aici ân coläul unde
noi putem avea o ãcoalá, ca noi sá putem ãcolariza tineri
predicatori ãi sá-i trimitem ân cele patru coläuri ale pámàntului
sá se lupte serios pentru credinäa care a fost datá sfinäilor
odatá.
26 Doamne, noi âmbátrànim, eu ânsumi, ãi curànd eu trebuie
sá trec Biblia ân màinile altcuiva. Ajutá-ne, Doamne, ân acest
efort. Ráspunde ântrebárilor noastre ân seara aceasta prin
Duhul Sfànt, aãa cum ne âncredem ân El, cáci noi o cerem ân
Numele lui Isus Fiul Táu. Amin.
27 Acum, eu ãtiu cá este ângrozitor de cald, dar nu-mi place sá
trec peste o ântrebare pàná cànd eu cred cá am fácut-o drept
ânaintea lui Dumnezeu sá o ráspund. Acum, noi nu avem prea
multe; Eu nu le-am numárat, doar foarte puäine. Dar ar putea
fi cá noi nu putem ajunge la ele toate, dar noi vrem dacá este
posibil. Eu voi cere acestei fetiäe ân roz care stá aici^ Vino
aici, Dragá. Eu cred cá aceea este fetiäa Fratelui Beeler. Eu
vreau ca tu sá iei aceste ântrebári jos acolo ãi doar sá le
amesteci, tu ãtii ce vreau sá spun, doar sá le treci una peste
alta, uite aãa, ãtii tu, aãa_apoi sá le aduci ânapoi la mine.
Ânäelegi? Aãa ca eu sá nu amestec ântrebárile cuiva, voi ãtiäi,
crezànd cá tocmai am ráspuns una, ãi nu am ajuns la cealaltá;
Eu nu aã vrea aceea. Doar lásaäi ca fetiäa sá le amestece
âmpreuná, ãi apoi noi vom lua doar pe cele de deasupra ãi le
ráspundem aãa cum venim.
28 Acum, dacá acolo ar fi (âäi muläumesc, Dragá)_dacá s-ar
ântàmpla sá fie vreo ântrebare ân mintea cuiva, eu vreau sá
spun, cá eu aã fi bucuros ca dupá ce am ráspuns ântrebárii
voastre ãi se pare cá nu satisface, atunci doar ridicaäi-vá màna
ãi ráspundeäi. Cáci eu de asemeni am aici cel Grecesc, Ebraic_
ãi Grec ãi Ebraic ân lexiconul original, pentru informarea
cuvintelor (vedeäi?), cáci unele din ele cer cuvinte_cel Ebraic ãi
cel Grecesc de asemeni.
29 Ãi acum, Domnul sá ne ajute aãa cum ráspundem. Ãi lásaäi-
má sá afirm clar aceasta^(Puteäi sá má auziäi bine ân spate,
ridicaäi-vá màinile dacá puteäi. Asta-i bine.) Lásaäi-má sá
afirm clar acum, cá ân a ráspunde aceste ântrebári, nu este
pentru vreo prejudecatá, dar fiecare âãi aminteãte cá la
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tabernacol dacá aceasta vine la ânváäáturá, noi trebuie sá o
ráspundem conform cu convingerile noastre de aici, nu sá
contrazicem ideile voastre, ci sá_sá aducem convingerile
noastre. Ãi uneori noi o äintuim destul de stràns. Astfel
amintiäi-vá, este numai sá o facem sigurá pentru ânchinátori.
75. Acum, prima de deasupra. Oh, da, aceasta este o ântrebare

micá. Nu este o ântrebare, este o^Ei bine, ea este o
ântrebare. Este cineva care ar vrea un interviu particular
cu mine la ânceput de sáptámàná.

30 Acum, interviul acela, eu vá spun cum facem noi asta. Se
obiãnuia sá fie ca noi doar la ântàmplare sá apuci cum poäi,
care-i primul, acesta, acela, dar noi avem un sistem la aceea. Ãi
de aceea, existá muläi oameni care vin ân ràndurile de
rugáciune, care poate trec printr-un rànd rapid, sau au o
treabá cu care nu ãtie ce sá facá privitor la ea, ãi apoi, ei vor sá
audá de la Domnul. Acum, ei au un drept perfect sá facá asta;
pentru aceea a fost dat acest dar profetic, este pentru aceea,
numai pentru acel scop.
31 Ân Biblie dacá ei voiau sá ãtie ceva, ei au mers jos la profeäi,
ãi ei s-au rugat ãi au càntat imnuri pàná cànd Dumnezeu a
ráspuns. Pái, El nu este un Dumnezeu care ar hráni un grup ãi
ar ânfometa de moarte un alt grup. El este acelaãi ieri, azi, ãi ân
veci. Ãi de aceea, pentru aceea este Acesta.
32 La aceste interviuri particulare, cànd noi luám un caz, eu
nu âl las pàná cànd nu aud de la Dumnezeu ântr-un fel sau
altul. Ele vin âncet. Dacá dureazá ãase luni sau un an, noi stám
chiar cu acesta pàná cànd avem AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
Vedeäi? Ãi de aceea, ele vin âncet, ãi existá mii de chemári. Dar
noi^
33 Ziua trecutá am avut un om acolo pentru_eu cred cá au
fost luni dupá luni cá acest om a cáutat pentru botezul
Duhului Sfànt, un Baptist. Dar noi nu i-am dat drumul, doar l-
am lásat sá viná, ãi ân final prin harul lui Dumnezeu la un
interviu particular^Doar a páãit ânáuntru_el a vrut
ântotdeauna sá vád o viziune despre ce era treaba_ãi viziunea a
atins, ãi el a primit Duhul Sfànt stànd chiar pe scaunul lui.
34 Apoi un_un Catolic, recent convertit, a venit jos din
Chicago zilele trecute care era la interviuri particulare_
âncercànd sá intre ânáuntru_pentru cel puäin doi ani; dar la
primul lui interviu, cinsprezece minute ân camerá, Domnul a
arátat o viziune, motivul ãi totul, a descoperit ântregul lucru, ce
trebuia el sá facá ânainte ca el sá primeascá Duhul Sfànt.
Vedeäi, pentru aceea este el.
35 Acum, dacá vreunul la vreun timp^Cànd vin ânáuntru
chemári ãi ei vor sá vadá sau sá aibe acele interviuri, dacá ei
vor chema, BUtler 2_1519, oficiul vá poate anunäa ântocmai
exact cànd poate fi interviul. Ãi apoi, declaraäi pentru ce este
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interviul vostru, aãa ca ei sá ãtie càt timp sá alocheze pentru el.
Atunci aceea o face drept, ãi fiecare persoaná^Apoi dacá
perioada aceea de timp nu este suficientá, atunci noi venim
ânapoi la cazul acela din nou. El este pus chiar ân evidenäá, ãi
noi âl pástrám pàná cànd auzim de la Dumnezeu printr-o
viziune sau vreun fel cum vorbeãte Dumnezeu. Deci aãa este
cum sunt äinute interviurile noastre.
36 De aceea, vedeäi, cànd eu sunt afará, oamenii se gàndesc
uneori, “Frate Branham, tu nu vezi oamenii suficient.” Tu nu
poäi sá vezi oamenii ãi sá fii cu Dumnezeu ân acelaãi timp.
Vedeäi? Eu am pe cineva ân vedere, ãi eu sunt_eu sunt ân
peãterá sau altundeva rugàndu-má, ãi_ãi^
37 Eu vreau sá vád ce spune aceasta. [Fratele Branham citeãte
biletul singur_Ed.] Oh, da. Da, da acesta era un om (Gene doar
l-a pus aici sus) care^Un om a venit jos din Chicago ziua
trecutá, cáruia doctorul a vrut sá-i taie inima afará, ãi sá-l
deschidá sá vadá care era situaäia ân interior. Ãi Duhul Sfànt a
descoperit chiar exact ce era, ãi el nu a trebuit sá fie táiat
deschis; el a fost vindecat. Deci voi vedeäi, aceea ânseamná
mult. Ãi sá vá arát càt vine de âncet, eu ânsumi am aãteptat
dupá un ráspuns de la Dumnezeu, pentru o viziune, timp de
cinsprezece ani. Dumnezeu^Ãi apoi altul vine ãi nu trebuie
sá aãtepte trei minute. Vedeäi? Aceasta doar^Dumnezeu
ráspunde ân timpul Lui. Noi nu Âl stápànim, El ne stápàneãte
pe noi.
76. Acum, a doua ântrebare care stá deasupra este^Frate

Bill, poate Domnul sá facá lucrare efectivá prin mine ântr-
o adunare unde ei nu cred ân darurile spirituale?

38 Nici un nume pe ea, dar persoana vrea sá ãtie dacá Domnul
poate sá lucreze cu ele aãa cum sunt oficiate ântr-o adunare
care nu crede ân daruri spirituale. Eu má ândoiesc de aceasta
foarte mult.
39 Má ândoiesc foarte mult, dragá prietene, cá Domnul poate
lucra eficient prin tine, pentru cá tu eãti ân legáturá printre
necredincioãi, ãi Biblia a zis, “Sá nu vá ânjugaäi cu
necredincioãi, ci ieãiäi afará dintre ei, ãi fiäi separaäi, zice
Domnul, apoi Eu vá voi primi.” Eu cred cá dacá locuiäi ântr-un
oraã, unde existá o bisericá care crede ân semne ãi daruri
spirituale, ãi tu ai lucrurile acelea lucrànd asupra ta, eu m-aã
duce la biserica aceea unde ei le cred.
40 Apoi eu aã putea spune un alt lucru, aãa cum eu am_de
obicei dau_vreau sá dau o Scripturá. Tu probabil, dragá
prietene, ai âncercat din càte ai putut mai bine sá-i aduci pe
oamenii aceia sá creadá, ai âncercat sá-i faci sá creadá, ãi ei ân
mod simplu nu vor sá o facá, poate. Apoi eu âäi voi da o
Scripturá care eu cred cá Domnul Isus va fi muläumit cu noi sá
o dám.
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41 Dacá tu ai âncercat, dacá ai vorbit cu pástorul, dacá ai
vorbit la diferiäi oameni ãi ei o ignorá complet ãi nu o cred, iatá
ce a spus Isus ân Matei 7:6 despre aceãtia.

Sá nu daäi ce este sfànt càinilor, nici sá nu aruncaäi
^perlele voastre ânaintea porcilor, ca nu cumva sá le
calce sub picioare, ãi sá se ântoarcá^ãi sá vá rupá.

42 Astfel eu nu cred cá eu aã fi afiliat cu o adunare care nu a
crezut ân Evanghelia depliná a Domnului Isus Cristos, sá
creadá cá El era acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. Cànd eu stau ântr-o
adunare ãi-L vád lucrànd ãi fácànd ântocmai exact cum El a zis
cá El va face, eu cred cá m-aã simäi exact ca ãi_ândreptáäit sá
spun oamenilor sá iese afará dintre aceãtia ãi sá vá gásiäi o_o
bisericá buná care predicá toate Scripturile ãi Le crede.
77. Acum, urmátoarea ântrebare este: Este adevárat cá tu nu

eãti salvat dacá nu ai primit Duhul Sfànt?
43 Acolo ar putea lua cam o discuäie buná de cinci ore despre
aceea. Cànd tu accepäi pe Cristos ca Salvatorul táu ãi eãti
atunci gata pentru botezul ân apá, tu âncá nu eãti convertit; tu
crezi doar spre pocáinäá. Convertire ânseamná “sá fii
schimbat.”
44 Acum, sá facá aceasta eficient, Isus i-a zis lui Petru care de
asemeni L-a urmat pentru 3 1/2 ani^Iar ân Cartea lui Matei
capitolul al 10-lea Isus i-a dat putere lui Petru âmpotriva
duhurilor necurate, sá meargá ãi sá le scoatá afará, sá vindece
bolnavii, ãi sá predice Evanghelia. El avea putere sá facá
aceasta. Ãi ân Sf. Ioan 17:17 Isus l-a sfinäit pe Petru prin
Adevár, a zis cáci Cuvàntul era Adevárul, ãi El era Cuvàntul.
Ãi apoi la_ânainte de Rusalii El a zis, “Dupá ce tu eãti
convertit, atunci sá ântáreãti pe fraäii tái.” Voi doar faceäi paãi
spre convertire aãa cum credeäi ãi acäionaäi.
45 Acum, eu ãtiu cá muläi dintre voi, prietenii mei Baptiãti ãi
Prezbiterieni, nu sunteäi de acord cu aceea, pentru cá voi
mergeäi ânapoi la aceastá Scripturá^Acum, iatá unde spun eu
cá trebuie sá o äintuiesc. Vedeäi? Voi mergeäi ânapoi la Scripturá:
Abraham (Romani 4) a crezut pe Dumnezeu, ãi aceasta i-a fost
socotit sau âmpáräit lui ca neprihánire. Abraham a crezut pe
Dumnezeu, ãi Dumnezeu i-a socotit-o ca neprihánire pe baza
credinäei lui sá creadá. Dar sá dovedeascá lui Abraham, El i-a
dat (atribuirea, cáci el a fost absolvit de la pácatele lui, apoi El
a_l-a absolvit de pácatele lui), cáci el a crezut, El i-a dat un
semn. Ãi acolo este unde voi, dragii mei prieteni Prezbiterieni ãi
Baptiãti, nu reuãiäi sá o vedeäi. Vedeäi? El i-a dat pecetea táierii
âmprejur ca o márturie, ca o dovadá, cá El a primit credinäa lui
ân El. Ãi de aceea Pavel ân Fapte 19 a zis cátre acei fraäi Baptiãti,
care âl aveau pe Apolo ca pástor, au crezut Evanghelia aãa cum a
predicat-O Ioan, “Aäi primit voi Duhul Sfànt de cànd aäi
crezut?” Vedeäi, ei au crezut dar nu au fost âncá convertiäi.
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46 Acum, noi luám greãit_ân cuvàntul de convertire astázi.
Noi am spune cá un om care este convertit este un om care s-a
lásat de báuturá ãi totul ãi merge la bisericá, sau aderá la
bisericá. El ar putea adera la bisericá, dar acela nu este semnul
cá el este convertit. El nu este convertit pàná cànd viaäa lui
veche este moartá, ãi el este ângropat ân Cristos, ãi este ânviat
cu El ân ânvierea de ânnoire a vieäii, cànd Duhul Sfànt a creat
ân el o speranäá vie a Vieäii Eterne care vine numai prin Duhul
Sfànt. Ânäelegeäi?

47 Acum, acum, am ãtiut Scriptura aceea mare, eu ânsumi O
folosesc_eu O am scrisá aici_Sf. Ioan capitolul al 5-lea,
versetul al 24-lea. Este o Scripturá favoritá pentru mine. Cáci
Isus a zis aãa: “Adevárat, adevárat, vá spun Eu vouá, ‘Cel ce
crede ân Mine are Viaäá Eterná.’” Lásaäi-má sá o citesc, aãa ca
sá O iau chiar perfect corect. Sf. Ioan 5, ãi eu vreau sá ascultaäi
atent acum aãa cum mergem ân aceastá Scripturá, 5 ãi al 24-lea
verset.

Adevárat, adevárat, vá spun Eu vouá, Cel ce ascultá
cuvintele Mele, ãi crede ân cel ce M-a trimis, are viaäá
veãnicá, ãi nu vine la condamnare; ci a trecut din
moarte la viaäá.

48 “Cel ce crede ân Mine.” Acum, Scriptura zice cá nimeni
nu poate zice cá Isus este Cristosul decàt prin Duhul Sfànt.
Deci voi nu puteäi crede cá Isus este Cristosul pàná cànd aäi
primit botezul Duhului Sfànt. Voi doar márturisiäi sau
spuneäi ce spune Scriptura, zicànd ce spune pástorul, zicànd
ce spune mama, sau ce spune ceva predicator bun. Dar voi nu
o ãtiäi voi ânãivá pàná cànd El v-a márturisit ânvierea Lui. Ãi
nici un om nu poate numi pe Isus Cristosul decàt prin Duhul
Sfànt.

49 De aceea, ântrebarea este, cá un om este salvat, eu cred,
dacá el priveãte spre Calvar, ãi moare ân starea aceea. Cu
certitudine, eu cred cá el va fi salvat; eu cred cá el ar rázbate
dacá el nu a avut ocazia mai ânainte. Dar depinde de^Voi
mergeäi ânapoi la tàlharul murind pe cruce. Dar amintiäi-vá,
aceea a fost prima ãi ultima lui ãansá. Voi aveäi una ân seara
aceasta. Sá nu aãteptaäi pàná ân timpul acela, cáci s-ar putea
sá nu fie ân felul acela cu voi. Voi aäi putea sá nu aveäi o
márturisire pe patul de moarte. Eu vá spun, ele sunt ân ordine,
dar ele sunt prea mult un risc ca sá le luaäi la risc. Sá nu
aãteptaäi pentru patul moräii; lásaäi ca acesta sá fie patul
vostru de moarte chiar acum, ca voi sá muriäi acum ãi sá fiäi
náscuäi din nou de Duhul Sfànt.

Acum, la aceastá urmátoare ântrebare^Acum, dacá existá
o ântrebare la aceea doar ridicaäi-vá màna. Eu aã fi bucuros sá
fac din càte pot mai bine.
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78. Puteäi gási undeva cá apostolii au luat Âmpártáãirea dupá
Cincizecime? A vrut Pavel sá spuná cá oamenii nu
discerneau Cuvàntul? Duhul Sfànt era singura cale sá se
ânchine lui Dumnezeu? Dacá luaäi vin ãi biscuiäi, boala ãi
somnul cad peste voi?

50 Acum, aici este poate un loc cá eu cred cá persoana scumpá
care a ântrebat aceasta este fárá ândoialá adàncitá ãi sincerá ân
aceasta, ceea ce ântreabá ei, sau ei nu ar fi ântrebat-o. Ãi eu_
Fratele meu sau Sorá, oricine era, eu o ráspund tot aãa de
adànc ãi sincer aãa cum aäi ráspuns-o_sau aäi ântrebat-o.
51 Eu vreau acum sá deschideäi cu mine la Cartea Faptelor
capitolul al 2-lea, ãi cu_ noi âncepem cu versetul al 42-lea. Al
2-lea capitol din Fapte, ãi vom âncepe, aãa cum am zis, cu
versetul al 42-lea.
52 Acum amintiäi-vá, eu nu cred cá pot spune chiar exact
unde Scriptura spune cá Pavel a luat Âmpártáãirea, ãi Petru
apoi s-a ântins acolo ãi a luat-o; dar cànd ei vorbesc despre
adunare, aceea era ân ântregime, fiecare. Ãi eu nu cred cá Pavel
sá predice ceva ãi sá spuná altora sá facá, ceea ce el nu ar face.
Astfel ân Fapte aflám aceasta:

Ãi ei stáruiau continuu ân ânváäátura apostolilor,^
(Priviäi! Ei au continuat, ântreaga bisericá, trupul.)^
stáruiau continuu ân ânváäátura apostolilor ãi ân
pártáãie,^(ãi, conjuncäie acolo. Vedeäi?)^ãi ân
fràngerea pàinii,^(Aceea este Âmpártáãirea.)^ãi ân
rugáciuni.

53 Apostolii, care erau predicatorii^Ei au stáruit continuu
ân ânváäátura lor, de fràngere a pàinii (Âmpártáãirea), ãi ân
pártáãie, ãi ân rugáciune. Apoi, dacá aceea taie afará
Âmpártáãirea de la apostoli, aceasta de asemenea taie afará
rugáciunea de la apostoli. Vedeäi? Acum, sá citim doar mai
departe. Vedeäi?

Ãi teama a venit peste fiecare suflet: ãi multe minuni
ãi semne au fost fácute prin apostoli.

Ãi toäi credincioãii erau âmpreuná, ãi aveau toate
lucrurile ân comun;

Ãi ei âãi vindeau averile ãi bunurile, ãi le âmpáräeau la
fiecare om, dupá nevoile fiecárui om.

Ãi ei, continuau zilnic ântr-un acord ân templu,
^(Aceia erau apostoli ãi toäi.)^fràngeau pàinea^
(Âmpártáãire de fiecare datá cànd se ântàlneau)^

54 Aceea era o ânváäáturá a apostolilor ãi a bisericii timpurii,
cá de fiecare datá cànd ei veneau âmpreuná ei luau
Âmpártáãirea. De fiecare datá! Acum, eu ãtiu cá voi oamenii
Creãtini care mergeäi la Biserica Creãtiná (biserica
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Cambellistá, aãa cum o ãtim, ca^Deoarece existá douá din
ele, una este Biserica lui Cristos, ãi cealaltá este Biserica
Cambellistá.), voi ziceäi, “Noi o luám ân fiecare duminicá
dimineaäa. Noi avem Scriptura pentru aceea.” Voi aveäi o
Scripturá mai buná pentru aceasta decàt cum are Tabernacolul
Branham. Tabernacolul Branham o ia o datá pe luná. Dar
Scriptura este, de càte ori veniäi âmpreuná. Aceea este corect.
Aceea este de fiecare datá.

Ãi ei, continuau zilnic ântr-un acord ân templu,^
fràngeau pàinea din casá ân casá, âãi màncau hrana cu
bucurie ãi unitate ân inimá,

55 Vedeäi, de fiecare datá apostolii, äineau aceste grupuri de
rugáciune, adunári ân templu, din casá ân casá; de fiecare datá
cànd se ântàlneau, ei fràngeau pàinea, luau Âmpártáãirea.
56 Acum, Pavel ân I Corinteni noi vom_noi am putea citi de
asemeni capitolul al 11-lea, unde noi folosim aici pentru
Âmpártáãire^Eu aã putea sá-l citesc aãa ca aceasta ar putea fi
ân stare sá vá ajute, I Corinteni capitolul al 11-lea. Ascultaäi la
Pavel vorbind acum, al 23-lea verset.

Cáci am primit de la Domnul ceea ce eu de asemeni
v-am dat vouá, Cá Domnul Isus ân aceeaãi noapte^el
a fost vàndut a luat pàine:

Ãi cànd el a muläumit, el a frànt-o, ãi a zis, Luaäi, ãi
màncaäi: acesta este trupul meu, care este frànt pentru
voi: faceäi aceasta ân amintirea mea.

Tot astfel el de asemeni a luat paharul, ãi cànd a
cinat; a zis,^(paharul acum)^Acesta este paharul
noului testament ân sàngele meu: faceäi aceasta^, ori
de càte ori âl beäi, ân amintirea mea.

Cáci ori de càte ori voi màncaäi aceastá pàine, ãi beäi
acest pahar, voi vestiäi ânainte moartea Domnului
pàná va veni el.

57 Vedeäi? Aceasta este o Âmpártáãire. Eu âmi dau seama ãi
sunt de acord cá_trupul Domnului, Cuvàntul viu, este Cristos
Ânsuãi. Dar acestea sunt simboluri ântocmai ca Botezul, ãi
Spálarea picioarelor, ãi alte porunci ale Bisericii. Dar
Âmpártáãirea este absolut esenäialá pentru pàine, acum, pàine
ãi vin.

De aceea oricine mánàncá aceastá pàine, ãi bea acest
pahar al Domnului, nevrednic,^

58 Acum, ântrebarea a fost pusá aici: “Voi luànd_voi luànd
vin ãi biscuiäi, boli ãi somn peste voi.” Vedeäi, aceea^Eu cred
cá ântrebarea este, cá singura ânchinare care existá, este ân
Duhul Sfànt, ânchinarea ân Duhul Sfànt. Acela este exact
Adevárul. Voi trebuie sá vá ânchinaäi^Toäi se ânchiná ân
Duhul Sfànt, ãi Pavel âncearcá sá spuná aici, cá voi trebuie sá
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fiäi ân Duhul Sfànt ânainte de a face aceasta sau voi màncaäi ãi
beäi condamnarea pentru voi (vedeäi?)_ânainte sá faceäi
aceasta, ânainte ca porunca sá fie ânfáptuitá.

59 Acum, pentru a susäine aceasta, eu am o scriere aici de
Josephus, unde el a pretins cá Creãtinii timpurii dupá moartea
lui_lui Isus, cá ei erau consideraäi canibali, pentru cá ei luau
trupul Domnului ãi-l màncau. Ãi ei s-au gàndit cá l-au
dezgropat, ãi l-au scos afará, ãi l-au táiat ân bucáäi, ãi-l
màncau. Care ei luau Âmpártáãirea. Vedeäi?

Acum, priviäi, de ce aceastá Scripturá_cum spune Pavel
aici.

Dar fiecare om sá se cerceteze pe sine, ãi aãa sá
mánànce el din pàine,^

60 Sá mánànce din pàine. Acum, eu ãtiu cá Isus este Pàinea
Vieäii; asta-i adevárat. Dar aceasta este un simbol ântocmai ca
botezul. Botezul nu vá salveazá; botezul este numai un semn cá
tu márturiseãti ânaintea adunárii cá tu crezi ân moartea,
ângroparea, ãi ânvierea lui Isus Cristos. Acesta nu te salveazá.
Apa nu va salva. Este credinäa voastrá care vá salveazá. Dar
botezul este o poruncá, ãi aceasta trebuie sá fie ândeplinitá,
cáci Dumnezeu nu poate zice sá fii botezat, ãi apoi sá se
ântoarcá ân jur ãi sá spuná cá nu este nevoie sá se facá. El nu
poate sá emitá luarea Âmpártáãirii, ãi sá se ântoarcá ân jur, ãi sá
spuná cá nu este nevoie sá se ia. Voi trebuie sá o faceäi. Este o
poruncá veãnicá cu Dumnezeu.

Cáci cel ce mánàncá ãi bea nevrednic, mánàncá ãi
bea osàndá pentru sine, dacá nu deosebeãte trupul
Domnului,

61 Acum, voi vedeäi acolo? Vine drept ânapoi la Creãtinul care
âncearcá sá ia Âmpártáãirea, care nu este ân Cristos, ne
âmpártáãindu-se ân Duhul; el nu este vrednic sá o ia. Ãi cànd el
ia aceastá Âmpártáãire, el âãi mánàncá ãi bea osànda lui ânsuãi,
dacá el merge afará ãi fumeazá, minte, furá, comite adulter,
sau ceva de felul acela, sau nu tráieãte o viaäá Creãtiná. Ãi
oamenii vád felul de viaäá pe care el o tráieãte, ãi apoi vine
ânáuntru, ia aceastá poruncá a moräii ãi_ãi trupul lui Cristos,
luànd ân el un simbol cá_cá el l-a primit pe Cristos Cuvàntul
ân inima lui, ãi ia acest simbol ânáuntru acolo ân spatele lui, El
a zis cá el âãi mánàncá ãi bea osànda lui ânsuãi, fárá sá
deosebeascá Trupul Domnului.

62 Acum, doar ân càteva minute eu voi ajunge la aceeaãi
ântrebare, dacá noi o luám, cáci este aceeaãi poruncá despre
hula âmpotriva Duhului Sfànt. Vedeäi? Deoarece voi profesaäi
ceva, ãi jucaäi rolul unui fáäarnic cu aceasta, cànd voi nu ar
trebui sá o faceäi. Ân regulá! Lásaäi-má sá termin atunci
aceasta, vedeäi, ãi apoi ne vom opri.
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Din aceastá cauzá sunt muläi bolnavi ãi slabi printre
voi, ãi muläi dorm.

Cáci dacá ne-am judeca singuri, noi nu ar trebui sá
fim judecaäi.

Dar cànd suntem judecaäi, noi suntem pedepsiäi de
Domnul, ca noi sá nu fim condamnaäi cu lumea.

De aceea, fraäii mei, cànd voi veniäi âmpreuná sá
màncaäi, záboviäi unul dupá celálalt. (Acum, priviäi.)

Ãi dacá vreun om mánàncá_vreun om
flámànzeãte,^

63 Sá nu veniäi ânáuntru^pentru cá ântr-o altá Scripturá
aici, ei aduceau ânáuntru màncare, ãi aãa de multá báuturá, ãi
lucruri ca acelea, âncàt ei fáceau casa Domnului doar un_un
loc de_de sárbátoare, ãi se âmbátau la masa Domnului. Vá
amintiäi aceea ân Cartea Corintenilor aici. Ei se âmbátau la
masa Domnului. Dar Pavel a spus aici:

^dacá cineva este flámànd, sá mánànce acasá; ca
voi sá nu veniäi âmpreuná spre condamnare. Iar restul
eu voi pune ân ordine cànd voi veni. (Vedeäi?)

64 Acum de aceea, eu cred cá màncarea de biscuiäi^Acum,
eu nu cred cá pàinea kosher sá fie ânlocuitá cu un biscuit. Eu
cred cá ar trebui sá fie o pàine sfàntá nedospitá, felul de pàine
nedospitá care a fost fácutá ân Egipt. Ãi eu cred cá Sàngele nu
trebuie sá fie suc de struguri, ci ar trebui sá fie vin. Sucul de
struguri se acreãte, ãi se stricá cum se ânvecheãte. Dar vinul se
face mai bun ãi mai tare aãa cum se ânvecheãte; el nu-ãi pierde
tária lui. Ãi Sàngele lui Isus Cristos nu se acreãte ãi nu se
stricá; cu càt se ânvecheãte, se face mai tare ãi mai bun aãa cum
trec zilele pentru credincios. Ãi este un vin ãi pàine literal.
Pàinea Âmpártáãirii trebuie fácutá de oameni care s-au dedicat
ãi consacrat lui Dumnezeu.
65 Am mers odatá la o bisericá unde ei au luat aceastá
franzelá veche, unde pácátoãii ânjurau ãi se comportau ráu, ãi
murdárie, ãi au táiat acea pàine veche ãi au scos-o acolo cu un
fel de suc sá bea. Pentru mine aceea era_aceea era ridicol. Eu
cred cá aceasta trebuie sá fie ântocmai exact ân felul cum a
spus Scriptura cá trebuie sá fie ãi sá nu difere nici un pic de la
Scripturi, staäi chiar cu Ea.
79. Ântrebare. Acum! Frate Branham, este adevárat cá Satan a

fost odatá ân Cer ãi a fost aruncat afará, el ãi ângerii lui au
venit jos pe pámànt, sau este aceasta o viziune aãa cum a
vázut Ioan pe Insula Patmos? De ce ântreb eu aceasta, este,
cá mi s-a spus cá a fost o viziune.

66 Ioan a vázut-o ca o viziune, dar a fost literal o ântàmplare.
Dacá deschideäi la Isaia 14:12. Acum, acestea merg âncet, dar
pentru mine, ele sunt_ele sunt lecäii. Ãi este ceva care^Poate
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vá gàndiäi, “Ei bine, eu nu am nici o nevoie de aceea acum.”
Voi doar nu ãtiäi cum acel Duh Sfànt se hráneãte din Cuvàntul
lui Dumnezeu. El trebuie sá aibe Cuvàntul sá_sá se hráneascá,
deoarece Duhul Sfànt se hráneãte numai, ãi numai din
Cuvàntul lui Dumnezeu. Voi credeäi aceea? Biblia a zis aãa.
“Omul nu va trái numai cu pàine, ci cu fiecare Cuvànt care iese
din gura lui Dumnezeu.” Ân regulá! Capitolul al 14-lea din
Isaia, ãi eu cred aici acum noi vom âncepe la versetul al 12-lea.
Sá citim acum despre Lucifer.

Cum cazi tu din cer, O Lucifer,^(Cázut din Cer)^
fiul dimineäii!^(O fiinäá ângereascá din Cer.)

Cum ai cázut tu din cer, O Lucifer, fiul dimineäii!
cum eãti tu doboràt la pámànt, care ai cálcat_slábit
neamurile!

Cáci äi-ai zis ân inima ta, má voi ânáläa ân cer, ãi-mi
voi ânáläa tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu: má
voi aãeza de asemeni pe muntele adunárii, ân partea de
nord:

Má voi ânáläa deasupra ânáläimii norilor; eu voi fi ca
cel prea Ânalt.

67 Astfel voi vedeäi cá nu a fost o viziune. Absolut, Lucifer a
fost aruncat din Cer.
68 Acum, sá deschidem ân Noul Testament la Luca 10:18, doar
un minut, ãi sá vedem ce a spus Isus. Ân Cartea lui Luca, voi
aveäi Bibliile voastre acum, care âncercaäi sá ajungeäi la aceste
ântrebári, Luca 10:18:

Ãi el le-a zis,^(Isus vorbeãte.)^Eu l-am vázut pe
Satan ca fulgerul cázànd din cer.

69 Vedeäi, Satan a fost arhanghelul original al lui Dumnezeu.
El odatá a locuit ân Cer. El odatá a fost cea mai mare persoaná
din ceruri afará de Dumnezeu. El era omul la màna dreaptá a
lui Dumnezeu la pártáãie, ãi el s-a ângàmfat ân inima lui.
70 Ãi nu este asta ântocmai felul cum ajung oamenii astázi?
Lásaäi doar ca Dumnezeu sá binecuvànteze un om ãi sá puná
puäiná âncredere ân el, ãi el ajunge sá fie un ãtie tot. El ajunge
sá fie^El trebuie sá ânceapá o organizaäie, sau el trebuie sá
facá ceva ce este diferit. “De ce ai cázut tu din Cer, O Lucifer!”
71 Este^Dumnezeu âi este greu sá âncerce sá ia pe cineva cu
care El sá poatá lucra, care va rámàne umilit, ãi smerit, ãi sá
stea ân locul acela pàná cànd Dumnezeu âl cheamá sá facá ceva
(voi credeäi asta? Vedeäi?), un om pe care Dumnezeu poate sá-l
binecuvànteze ãi el âncá sá se äiná un om, sá nu fie un ânger sau
un dumnezeu. Ândatá ce un om ajunge binecuvàntat ãi are un
pic de ceva ce âi este dat, el vrea sá deviná un dumnezeu; el
vrea sá deviná un_un ânger. El vrea sá deviná ceva persoaná
mare. “Ce fac eu, ce^Eu ãi eu ãi al meu^” toate acelea.
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Aceea este atitudinea greãitá. Dumnezeu cautá pe cineva pe
care El poate sá-l binecuvànteze ãi sá toarne binecuvàntárile,
ãi_ãi cu càt El binecuvànteazá mai mult, cu atàt omul devine
mai mic.
72 Ãi tu niciodatá nu poäi primi mai mult de la Dumnezeu
pàná cànd tu nu devii nimic. Tu trebuie sá te umileãti. Cel ce se
ânaläá, Dumnezeu âl va coborà. Cel ce se va umilii, Dumnezeu âl
va ânáläa. Voi trebuie sá vá faceäi mici ânainte de a putea
deveni mari. Ãi niciodatá nu veäi fi mari ân voi ânãivá; voi doar
veäi fi aãa de mari càt de mare va fi Dumnezeu ân voi. Vedeäi?
73 Astfel Lucifer este pe pámànt astázi âncercànd sá lucreze ân
bisericá sá-ãi realizeze acelaãi scop pe care el l-a ânceput
ânainte de ântemeierea lumii. Lucifer a fost aruncat afará din
Cer. Ân regulá.
74 Eu cred cá existá un alt lucru aici, Ezechiel capitolul al 28-
lea, versetul al 12-lea. Sá vedem ce spune aceea ân Ezechiel
28:12. Ãi sunt sigur cá prin a studia aceasta, ãi privind ân
aceasta, vázànd ce AÃA VORBEÃTE DOMNUL, atunci noi
ãtim dacá el ântr-adevár a cázut din Cer sau dacá a fost doar o
viziune_28 ãi 12. Ân regulá. Eu cred cá aceea este ce am notat,
28:12. Ân regulá. Aici âncepem.

Acum, acesta este un lucru mare aici; eu doresc sá fi avut
timp sá o predicám doar puäin (vedeäi?), cáci este ântr-adevár
ceva.
75 Acum, aãa cum eu doar trebuie sá pun o bazá la aceasta, cá
Lucifer ân Cer a âncercat sá se ânaläe ãi chiar sá fie doar puäin
mai ânalt decàt Ãeful lui. Ãi el l-a trádat pe Mihail, ãi ãi-a fácut
o âmpáráäie mare ân nord, ãi a venit jos. Acum, ãi el ãi ângerii
lui au fost aruncaäi afará.

Persoana a ântrebat din Apocalipsa^Aceea este ân
Apocalipsa 12, pe insula Patmos.

Dar acum observaäi aceasta aici, la versetul al 12-lea, ãi
vedeäi cum ãade el ân âmpáráäia omului.
76 Càäi oameni de aici ânäeleg cá diavolul controleazá fiecare
naäiune de sub Cer? Diavolul controleazá Statele Unite.
Diavolul guverneazá Statele Unite. Diavolul este guvernul
Germaniei. El este guvernul fiecárei naäiuni de sub ceruri.
Diavolul controleazá fiecare naäiune, Biblia spune cá el o face.
Citiäi Matei capitolul al 4-lea. Cànd Satan l-a luat pe Isus sus
pe vàrful muntelui, ãi I-a arátat âmpáráäiile lumii, ãi a pretins
cá ele sunt ale lui, ãi a zis, “Eu äi le voi da dacá te vei ânchina
mie,” Isus niciodatá nu a zis, “Tu ai minäit, Satan.” El ãtia cá
ele i-au aparäinut lui. Dar dincolo ân Cartea Apocalipsei, a zis,
“Bucuraäi-vá, ceruri ãi tu pámàntule, cáci âmpáráäiile acestei
lumi au devenit âmpáráäiile Domnului nostru ãi ale Cristosului
Lui. Ãi El va domni pe pámànt.”
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77 Isus ãtia cá ân Mileniu toate guvernele ãi âmpáráäiile vor fi
sfáràmate, ãi El va fi Dumnezeu ãi Stápànitor peste ele toate.
El a ãtiut cá El a ajuns moãtenitor la toatá aceasta, astfel de
aceea, El i-a spus lui Satan, “Dá-te ânapoia Mea, Satan!” cáci
El ãtia ce avea El de fácut.

Acum, ascultaäi la aceasta, Duhul Domnului pe acest profet
Ezechiel, vorbind, nu cátre acest âmpárat, ci cátre duhul din
âmpárat. Priviäi aceasta acum.
78 Vá amintiäi azi dimineaäá cànd v-am arátat cum ân
Scripturi cá biserica a luat-o pe o linie greãitá prin a lua
organizaäiile oamenilor. Acelaãi lucru, Israel s-a rátácit de pe
linie prin denunäarea lui Dumnezeu ca Âmpárat al lor ãi l-au
vrut pe Saul ca âmpárat. Ãi cànd adeváratul Âmpárat al lor a
venit, Isus, ei nu L-au cunoscut, pentru cá predicarea Lui_Lui
ãi ânváäátura Lui era aãa de mult diferitá de a âmpáraäilor
pámànteãti, âncàt ei nu L-au cunoscut. Ãi astázi, cànd
Âmpáratul Bisericii, Duhul Sfànt, cànd El este aici, ãi El vine ân
Bisericá sá facá pe oameni sá fie regeneraäi, sá le dea naãtere
din nou, este aãa de diferit de aceste organizaäii ãi
denominaäiuni âncàt ei spun, “Au, aceea aratá ca holy rollers
pentru mine.” Vedeäi?
79 Aceasta nu este cum aratá El pentru voi, este ce spune
Cuvàntul lui Dumnezeu despre aceasta. Priviäi la ziua
Cincizecimii, cum a arátat aceea? Priviäi la alte timpuri cànd ei
au primit Duhul Sfànt; cum aráta aceea? Bárbaäi ãi femei,
fecioara Maria, ãi ei toäi, se clátinau ca oamenii beäi, doar
clátinàndu-se, strigànd, cu buze bàlbàitoare, ãi alte limbi,
comportàndu-se ca un grup de idioäi. Dar ei mureau faäá de ei
ânãiãi, iar Duhul Sfànt venea ân ei. Ãi ei au pus lumea
cunoscutá ân flácári. Ce avem noi nevoie astázi este oameni
care vor muri faäá de ei, ãi vor putrezi faäá de ei, ãi vor arde
fiecare pod din urmá, ãi predá totul lui Cristos.
80 Priviäi Duhul Sfànt vorbind acum diavolului din acest
âmpárat? Priviäi cine era acest ins care-l guverna pe acest
âmpárat.

Vá amintiäi ce am spus azi dimineaäá, soäia mea a spus
despre femeia de acolo sus, tot grupul acela de femei cu hainele
acelea cu arátare murdará, âmbrácate vulgar? Vedeäi? Zicea,
“Ele trebuie cá nu au mintea ântreagá. O femeie care âãi are
mintea ântreagá nu s-ar expune ân felul acela.”
81 Am zis, “Dragá, ea este doar o Americaná; asta-i tot.
Acela-i obiceiul aici. Ei o vor face, pentru cá este un obicei.”
Vedeäi, ele merg dupá intelectul lor. Dar intelectul vostru, dacá
mergeäi dupá capul vostru, voi sunteäi controlaäi de diavolul.
Diavolul a luat capul omului, Dumnezeu ia inima omului.
Diavolul vá face sá priviäi la ceva ce puteäi vedea. Voi ziceäi,
“Ei bine, asta-i adevárat, asta-i adevárat, raäiunea, o
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raäionaäi.” Dar Biblia ne lasá sá aruncám jos raäionárile, ãi
prin credinäá noi credem lucruri care nu le vedem. Aceea este
ce face Dumnezeu cànd El vine asupra inimii omului.
82 Ân grádina Edenului diavolul a luat capul omului;
Dumnezeu i-a luat inima. Ãi acela-i tronul lui Dumnezeu, unde
locuieãte Dumnezeu, ân inima umaná. Ãi acum, dacá aceasta
este intelectual^Sigur, atunci un bárbat sau o femeie care
este náscut din Dumnezeu va acäiona ca ân Âmpáráäia din care
sunt. Aleluia! Aceea m-ar face sá strig. De ce? Deoarece cànd
ãtii cá ai trecut din moarte la Viaäá, pentru cá uráãti pácatul, ãi
iubeãti pe Dumnezeu; ãi tu stai fie cá mori sau nu mori. Tu te
âmpotriveãti la ceea ce este ráu, ãi numeãti rául ráu, ãi umbli
drept ân sus ânaintea lui Dumnezeu. Aceasta aratá cá Duhul
táu, Viaäa care este ân tine este dintr-un alt loc, unde este sfànt,
ãi curat, ãi virgin, ãi neântinat.
83 Ãi voi ziceäi, “Vindecare Diviná?” Sigur! Duhul meu vine
dintr-un loc unde este Vindecátorul Divin. Noi suntem dintr-o
äará a vindecárii Divine. Amin!
84 Pái, “Voi credeäi cá Dumnezeu este.” Sigur, este din äara
unde este Dumnezeu. Ãi noi suntem stráini ãi cálátori ca
Abraham ãi Isaac. Cànd doar_preaumbrirea Duhului Sfànt i-a
atins, ei au mers prin äará ãi au márturisit cá ei erau stráini ãi
cálátori. Ei cáutau o Cetate a cárei Ziditor ãi Fácátor era
Dumnezeu. Ãi acum, dupá ce avem Dovada acesteia tráind ân
noi, cu càt mai mult ar trebui noi sá fim pelerini ãi stráini,
umblànd prin lume, ântorcàndu-ne capul de la lucrurile rele,
deoarece noi suntem dintr-o altá naäiune, un alt popor.
Desigur!
85 Acum priviäi cel ráu controleazá aceastá lume acum, aãa
cum citim din Ezechiel 28:12.

Fiul omului, fá o plàngere cátre âmpáratul Tirului, ãi
spune-i, Aãa vorbeãte Domnul DUMNEZEU;^(Acum
priviäi; El vorbeãte cátre duhul din âmpárat. Vedeäi?)
^Aãa vorbeãte Domnul DUMNEZEU; Tu astupi
soarele, plin de ânäelepciune,^desávàrãit ân
frumuseäe. (Satan, vedeäi acolo cum Satan era cel mai
frumos dintre arhangheli?)

Tu ai fost ân Eden^
86 Acum ãtiäi cá Âmpáratul Tirului din timpul acela nu a putut
fi ân Eden, cáci era cu patru mii de ani mai ânainte de aceea.
Vedeäi? “Tu ai fost ân Eden,” cu cine vorbeãte El? El vorbeãte
cu Satan din acel âmpárat. Aleluia! Frate, má simt religios.
Cànd^
87 Ãi atunci, ce vor face aceãti oameni care hulesc ãi âãi bat joc
de oamenii sub demonstraäia Duhului Sfànt? Cànd ei âãi bat joc
de oamenii aceia ei hulesc pe Duhul Sfànt ceea ce este absolut
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de neiertat. Tu nu vorbeãti de omul acela, tu vorbeãti cátre
Duhul care se mutá ân omul acela. Noi ar trebui sá ne onorám
unul pe altul, ãi sá ne iubim unul pe altul, ãi sá ne ândemnám
unul pe altul, sá vorbim bine unul de altul. Aceea este ce ar
trebui noi sá facem.

Acum ascultaäi la aceasta. Ân regulá.
^Tu astupi soarele, plin de ânäelepciune,^

desávàrãit ân frumuseäe.
Tu ai fost^ân Eden, grádina lui Dumnezeu; chiar

pietrele preäioase erau acoperitoarea ta, sardiu, topaz,
^diamant,^beryl,^onix,^iaspis,^safir,
^smarald ,^carbuncul ,^aur:^iscusinäa
timpanelor^ale flautelor erau pregátite ân tine ân
ziua cànd ai fost creat.

88 Acolo este Lucifer. Odatá el a locuit ân Eden. Acum, noi
vom veni ânapoi la acea ântrebare ântr-un minut, Lucifer ân
Eden, pentru cá noi avem sámànäa ãarpelui aici jos pe undeva
care este un lucru foarte delicat. M-am gàndit cá doar aã spera
cá aceea este aproape ultima.
89 Dar el era, ãi diavolul a fost aruncat afará din Cer. Ãi
tocmai scopul pe care el a âncercat sá-l cugete ân Cer, el a venit
chiar aici jos pe pámànt ãi âncearcá càt poate de bine sá
âmplineascá ceea ce ãi-a propus. El merge la âmpáraäi ãi la
stápànitori, ãi cànd el poate sá-i aibe, atunci el vine drept jos la
bisericá ãi prinde oamenii_sau prinde predicatorul. Apoi de la
predicator, el merge drept ân adunare ãi intrá ân adunare sub
aceeaãi influenäá, acelaãi diavol fácànd aceleaãi lucruri. “Tu
ãtii, tu eãti un Prezbiterian, tu niciodatá nu vei fi un holy
roller. Tu eãti aceasta, aceea, sau cealaltá; tu nu äi-ai putea
permite sá te degradezi sá fii printre ei. Pái, tu ãtii mai bine cá
nu se cade sá stai ântr-unul din acele mici tabernacole vechi
sau misiuni de pe stradá. Pái, oamenii aceia ãi-au ieãit din
minäi.” Nu, ei nu sunt. Nu, ei nu sunt; ei sunt doar deschiãi la
inima lor; asta-i tot. Ei nu ãi-au ieãit din minäi; ei sunt doar
controlaäi de inima lor. Dumnezeu locuieãte ân inima lor, ãi ei
sunt oameni deosebiäi, o preoäie regalá, oferind jertfá
spiritualá; acelea sunt roadele buzelor lor care dau laudá lui
Dumnezeu, dacá ei simt sá o facá sau nu. “Càteodatá eu nu-L
vád,” zicea scriitorul de càntári, “Eu nádájduiesc ãi-I dau
laudá.”
90 Pái, “Ei bine, eu má duceam la bisericá, ãi âl láudam pe
Domnul dacá simäeam sá o fac.” Bine acum, un preot este ca sá
facá o jertfá. Iar voi, adunarea, sunteäi mari preoäi ai lui
Dumnezeu, sá faceäi o jertfá spiritualá; acelea sunt roadele
buzelor voastre care dau laudá lui Dumnezeu.
91 Voi mergeäi jos ãi ziceäi, “Ei bine, dacá am simäit aãa, eu
voi merge acolo ãi voi márturisi la cineva.” Ei bine, faceäi-o
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oricum! Dacá tu eãti un mare preot, frate, Aceasta arde ân
inima ta, fie cá simäi sá o faci sau nu. Du-te fá-o oricum,
deoarece tu trebuie sá faci o jertfá, ceva ce este greu de fácut.
Mergeäi ãi faceäi-o oricum, voi sunteäi o preoäie spiritualá, un
popor regal, dànd laude lui Dumnezeu, pentru cá Dumnezeu
tráieãte ân aceastá inimá.

92 Acum, dacá sunteäi ai lui Satan, voi simäiäi cá sunteäi doar
puäin mai buni decàt clasa aceea de oameni. Acum, de unde
veäi ãti care din ei este corect? Luaäi-o prin Scripturi. Dacá un
om este náscut din Dumnezeu, el crede fiecare Cuvànt pe care
l-a scris Dumnezeu, ãi zice cá El este tot aãa de mare astázi
cum a fost El ântotdeauna, ãi El niciodatá nu se schimbá, ãi El
este doar acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. Dacá el este umplut cu
Duhul Sfànt, el are acelaãi Duh Sfànt pe care El l-a dat ân ziua
Cincizecimii, ãi-l face sá acäioneze ân acelaãi fel ãi sá facá
aceleaãi lucruri. Dacá el este náscut din Duhul lui Dumnezeu,
Marcu 16, Isus a zis, “Aceste semne vor urma pe cei ce cred.”
Adevárat! Deãi el zice, “Eu sunt un credincios,” ãi semnele
acelea nu urmeazá, atunci el este un credincios prefácut, nu un
credincios.

93 Existá trei clase de oameni, un credincios, un credincios
prefácut, ãi un necredincios. Ãi acelea sunt singurele trei clase
care existá. O muläime de credincioãi prefácuäi; existá o
muläime de adeváraäi credincioãi; ãi existá o muläime de
necredincioãi. Dar dacá tu eãti un adevárat credincios, Isus a
zis, “Aceste semne âi vor ânsoäi pe cei ce vor crede. Ân Numele
Meu vor scoate draci, vor vorbi ân limbi noi. Dacá ei vor cálca
pe un ãarpe (Frate Evans) nu-i v-a vátáma. Dacá âãi vor pune
màinile peste bolnavi, ei se vor ânsánátoãi!” Oh, aceea este tot
aãa de adevárat cum este Cuvàntul lui Dumnezeu adevárat.
Noi nu avem nici o treabá sá scoatem ceva afará din Acela.
Biblia a spus cá cel care va scoate sau va adáuga la acest
Cuvànt, acela va fi scos afará din Cartea Vieäii, pentru el.
Dumnezeu este aãa de perfect, âncàt fiecare cuvànt trebuie sá
fie perfect ãi trebuie sá meargá din Geneza la Apocalipsa la fel,
fiecare cuvànt, fiecare poruncá a lui Dumnezeu. Acum, voi
puteäi sá-L faceäi sá spuná ceva aici ãi sá-L rásuciäi dincoace.

94 Eu ãedeam ântr-o zi sub un pom cu Fratele Charlie acolo
sus ãi Fratele Wood de aici; noi eram la vànátoare jos ân
Kentucky. Noi vànam cu o puãcá. Ãi eu^Fratele Charlie ãi
Fratele Wood ãi-au âmpuãcat ce au vázut ân dimineaäa aceea.
La vreo 50 de iarzi ei loveau un punct cam aãa de mare roata,
mare ca veveriäa. Ei au zis, “Aceea este ân ordine.”

95 Ãi eu m-am dus acolo^Eu báteam cuiãoare la 50 de iarzi.
Ãi eu am omis ochiul veveriäei ãi am lovit-o jos ân obraz. Am
zis, “Aceea nu este bine; puãca mea este stricatá.” Ãi apoi m-
am ângrijorat toatá ziua. Seara urmátoare am mers ânáuntru
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mai devreme. Eu am âmpuãcat cutii de cartuãe. Eu aã^Eu
atingeam puäin, jumátate de äol la dreapta. Pái, aceasta ar lovi
veveriäa ân cap oricum.
96 Astfel Charlie ãi ei, ân dimineaäa urmátoare erau acolo sus,
iar puãtile doar äácáneau, doar loveau veveriäele, ãi eu ãedeam
ân spatele unui pom doar âmi frecam màinile, zicànd, “Oh,
care-i treaba cu puãca mea?” Mi-a fost aãa de ruãine de mine,
âncàt m-am pus jos pe genunchi, am zis, “Doamne
Dumnezeule, eu nu ãtiu ce este cu mine. De ce m-ai fácut Tu,
un mic, neg nervos ângrijorat? De ce sá fiu eu aãa? Acolo sunt
acei oameni sus acolo âmpuãcànd veveriäe, càt pot ei sá âmpuãte
de tare. Ei au o grámadá de veveriäe deja; ãi iatá-má aici, stànd
ân spatele unui pom, frecàndu-mi màinile, ãi ântrebàndu-má,
‘Puãca mea_mea nu bate un cui, la cinzeci de iarzi.’” Am
plàns, aãezat acolo làngá un buãtean.

Ãi atunci Duhul Sfànt a venit, nu ântr-un Glas, ci ân
descoperire, zicea, “Eu te-am fácut ân felul acela cu un scop.”
97 De ce? Eu nu pot lua Biblia zicànd ceva aici, aãa cum spune
biserica, “Duhul Sfànt a fost numai pentru grupul acela acolo
ân urmá,” biserica zice aãa; iar Scriptura zice, “Oricine vrea.”
Eu nu pot face aceea sá atingá äinta.
98 Eu nu pot face Calvinismul_doar sá crezi ân Domnul ãi voi
aveäi siguranäá eterná_ãi Armenianismul, “Cá dacá eu doar nu
ating, nu mànuiesc, nu gust, eu_eu aã vrea sá o fac, dar eu nu
pot sá o fac!”^Armenianismul este mult prea departe de
Calvinism, ãi ele amàndouá sunt greãite. Eu trebuie sá vád
unde^Ele amàndouá au Scripturi, dar ea trebuie sá atingá
äinta. Acum, dacá Dumnezeu a zis un lucru ân aceastá Biblie,
aceasta trebuie sá atingá äinta; trebuie sá facá ca fiecare inel ân
acea Biblie sá viná chiar drept jos la acel centru al äintei.
Trebuie sá o facá, cáci El este Cuvàntul lui Dumnezeu; ãi El
este infinit, ãi El nu se poate schimba. Amin! Âmi place aceea,
cáci atunci voi vá puteäi odihni perfect satisfácuäi cá Acesta
este Cuvàntul Etern al lui Dumnezeu. Ãi de aceea, eu âncerc sá-
L studiez din diferite Scripturi sá-L fac_sá vád ce ar spune El.
Ân regulá.
99 Satan a fost literal aruncat din Cer de Mihail Arhanghelul
ãi Dumnezeu. Ãi el a fost aruncat pe pámànt, a venit pe
pámànt, a intrat ân ãarpe, a amágit-o pe Eva, ãi apoi a intrat ân
oameni, femei, peste tot ân jos prin veacuri cu acelaãi lucru cu
care a pornit la ânceput_o âmpáráäie mare máreaäá, mai
frumoasá decàt a celuilalt om, sá fie guvernator peste tot, ãtie
totul. “Denominaäiunea noastrá este cea mai mare; ea este_ea
este_ea este predominantá peste celelalte.”
100 Voi i-aäi auzit zicànd, “Pái, noi avem aãa de multe sute de
predicatori ân organizaäia noastrá. Noi avem cele mai mari
biserici care existá ân oraã.” Singurul lucru càt má priveãte pe
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mine care se silabiseãte este S-a-t-o-n. Asta-i adevárat. Pentru
mine aceea ânseamná diavolul. Cànd obäineäi oameni care se
rup ãi se organizeazá, ãi stricá fráäietatea, ãi spun cá ei nu au
nimic de-a face cu bisericuäa^
101 Eu âncá nu am vázut o prsoaná prea joasá, sau âncá nu am
vázut niciodatá o persoaná prea departe ân pácat; eu niciodatá
nu am vázut o_o femeie prea ânjositá sau un bárbat prea
ânjosit, fárá ca sá má duc la el, ãi sá-mi pun braäele ân jurul lui,
ãi sá-l aduc afará din aceea dacá pot. Eu niciodatá nu am vázut
un grup de holy rollers, sau orice vreäi voi sá-i numiäi,
scotocind, ãi sárind, ãi zbierànd, sau orice ar putea ei face,
decàt aãa âncàt sá intru chiar acolo ãi sá scotocesc, ãi sá sar, ãi
sá strig cu ei sá-L glorific pe Dumnezeu (aceea este exact
corect!) dacá el este negru, galben, maro, alb, sau orice ar
putea fi el. Da, domnule!
102 Duhul Sfànt vine la un nivel; acela este sá âmplineãti
cerinäa lui Dumnezeu. Dacá tu Âl primeãti vreodatá, voi veäi
veni la nivelul lui Dumnezeu ãi nu la gàndurile voastre despre
Acesta. Satan âncearcá sá o facá clasic, ceva lucru máreä, ceva
lucru mare, intelectual. Voi trebuie sá aruncaäi jos raäiunea
aceea ãi sá credeäi ce spune Cuvàntul despre aceasta. Amin!
80. Acum, aici este alta; sá vedem ce este. Ân regulá. Te rog sá

explici pilda despre cele cinci fecioare. Pácátuieãte un
Creãtin?

103 Acum, pilda despre cele cinci fecioare_sau cele zece
fecioare este ea, vá rog sá má scuzaäi. Cele zece fecioare se
gásesc ân Matei 25:1. Zece fecioare au ieãit sá ântàmpine mirele
(acum observaäi!), ãi cinci din ele erau ânäelepte ãi aveau ulei ân
candelele lor, cinci erau neânäelepte ãi nu aveau ulei ân
candelele lor. Ân timp ce ele au aäipit, strigátul_strigátul a
venit, “Mergeäi ântàmpinaäi mirele.” Iar cele ce aveau ulei ân
candelele lor, ãi-au curáäit candelele, focul ardea, ãi ele au ieãit
sá ântàmpine mirele. Celelalte au venit sá cumpere ulei, ãi ele
le-au spus sá meargá ãi sá ia_ulei de la cei care âl vànd. Ân timp
ce ele mergeau, mireasa a venit iar_iar fecioarele ânäelepte au
intrat, iar fecioarele adormite au fost aruncate afará.
104 Aceasta urmeazá sá ráneascá, ântr-adevár va ráni, dar eu
doar trebuie sá o spun. Eu nu am pus ântrebarea; eu doar sunt
ráspunzátor pentru a o ráspunde. Acum, aceasta vine aãa de
aproape de casá, frate, aãa de aproape, âncàt eu sper cá aceasta
ajutá ân loc sá ráneascá. De obicei tu trebuie sá ráneãti^Aãa
cum spunea mama cànd ea âmi dádea o bátaie, ea a zis, “Ea
trebuie sá doará ânainte de a-äi face bine.” Ei bine, aceea_
aceea este corect. Vedeäi? Eu nu am putut s-o vád atunci, dar
eu_eu o vád acum.
105 Priviäi, cele^Toate cele zece care au ieãit au fost fecioare.
Acum, acolo erau zece fecioare care au mers sá ântàmpine pe
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Domnul. Acum, cuvàntul fecioará ânseamná “sfinäit (ãtie
cineva aceea?), sfànt, pur, sfinäit.” Acolo erau zece din ele care
au ieãit sá ântàmpine pe Domnul.

106 Acum amintiäi-vá, ele au adormit ântr-o strajá, douá straje,
trei straje, ânainte pàná la a ãaptea strajá. Dar acestea ântr-
adevár au mers sá ântàmpine pe Domnul. Ãi amintiäi-vá, aãa
cum ele au plecat, Domnul a venit. Acela era timpul venirii
Domnului. Nu cine era ân strajá^

107 Isus a vorbit unde cá unele au cázut la prima strajá, ãi
unele la a doua strajá, ãi unele la^Dar la venirea Domnului
ele toate s-au deãteptat. Dar ân acest caz, era ultima strajá,
deoarece ele au ieãit, zece din ele, sá ântàmpine pe Domnul. Ãi
cinci ãi-au afumat lámpile, ãi nu au luat ulei; cinci aveau ulei.

108 Acum amintiäi-vá, uleiul ân Biblie este un simbol de ce?
Poate spune cineva? [Adunarea ráspunde, “Duhul Sfànt”_Ed.]
Duhul Sfànt! Atunci voi puteäi fi curaäi, ãi puri, ãi sfinäiäi fárá
sá aveäi Duhul Sfànt. Curáäirea este ceea ce voi sunteäi^

109 Acum priviäi, eu voi lua ca aceastá sticlá. Ãi ea stá aici
afará ân curtea gáinilor, ãi ea este toatá pliná de murdárie. Eu o
iau; aceea este justificarea: “Eu voi folosi acest pácátos.” Iar
urmátorul lucru pe care-l fac dácá eu urmeazá sá-l folosesc, eu
trebuie sá-l curáäesc. Ãi apoi, dacá eu âl curáäesc, ce fac cu el?
Âl sfinäesc. Cuvàntul sanctifica face_ânseamná “a curáäi,”
acelaãi lucru ca sfànt. Sfànt_sfànt este un cuvànt Ebraic,
sanctifica este un cuvànt Grecesc. Cuvàntul sanctifica
ânseamná “curáäit ãi pus de-o parte pentru slujbá.” Dar apoi,
ferice de cei ce flámànzesc ãi ânseteazá dupá neprihánire cáci ei
vor fi sáturaäi, apoi ei vor fi puãi ân slujbá.

110 Vasele^Tabernacolul din Vechiul Testament, altarul a
sfinäit vasele, ãi ele au fost puse de-o parte pentru slujbá. Cànd
ele erau umplute, ele erau ân slujbá.

111 Acum, acolo este unde voi dragi, Nazarineni scumpi ãi aãa
mai departe, aäi lásat semnul. Vedeäi? Noi toäi^De ce cádeäi
voi? De ce au fugit Penticostalii ãi v-au párásit. Pentru cá voi
aäi refuzat sá umblaäi ân Luminá. Aceea este exact corect.
Vedeäi? Aceea este exact. Primul altar la care am ângenunchiat
càndva a fost la un preäios, altar vechi Nazarinean aici jos.
Dumnezeu sá-i binecuvànteze, buni, sfinäi, bisericá curatá, dar
voi sunteäi aãa de legaliãti âncàt voi ziceäi, “Voi trebuie sá
faceäi aceasta, ãi voi trebuie sá faceäi aceea. Voi trebuie sá
faceäi aceasta,” ãi nu vá daäi seama cá este harul lui Dumnezeu
ãi voi sunteäi chemaäi prin alegere. Nu este cel care voieãte sau
cel care aleargá, ci este Dumnezeu care aratá milá. Ânäelegeäi?
Dumnezeu a predestinat Biserica ânainte de ântemeierea lumii
(noi avem o ântrebare despre aceea ân càteva momente.
Vedeäi?), a predestinat Biserica ânainte de ântemeierea lumii.
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112 Voi nu puteäi, sá vá gàndiäi, sá adáugaäi un cot la statura
voastrá. “Nimeni nu poate veni la Mine dacá nu-l atrage Tatál
ântài.” Vedeäi? Vedeäi, Dumnezeu era cel care fácea chemarea,
Dumnezeu care a atras, Dumnezeu care a pus Biserica. Acum,
acum, voi ziceäi, “Frate Branham, acela-i Calvinism pur.” Nu,
nu este. Acum, aãteptaäi! Eu nu cred cá Dumnezeu ia un om ãi
doar zice, “Iatá, Eu te voi ridica ãi^”
113 Toäi aceãti Baptiãti ãi Prezbiterieni spun, “Ei bine, eu cred
ân Domnul, eu nu am_conãtiinäa nu má condamná!” Nu-i de
mirare, voi nu aveäi nimic sá condamne. Ei spun, “Ei bine, a
dansa nu má vatámá. A bea puäiná báuturá amicalá nu má
vatámá.” Pentru cá nu existá nimic ânáuntru acolo sá vatáme.
“A spune glume murdare nu má deranjeazá.” Din ce cauzá? Nu
existá nimic ânáuntru acolo sá ráneascá.
114 Dar eu nu-l servesc pe Domnul pentru cá má gàndesc cá El
má va trimite ân iad dacá nu-l slujesc; eu Âl slujesc pentru cá eu
Âl iubesc. Eu Âl slujesc pentru cá existá ceva ân mine. Dacá
mergeäi afará ãi spuneäi, “Ei bine, eu trebuie sá má las de
aceasta pentru cá biserica mea nu crede ân aceasta,” voi doar
jucaäi partea unui fáäarnic. Asta-i adevárat. Dar dacá voi o
faceäi pentru cá aceasta_voi o iubiäi, ãi_ãi este o contribuäie la
Dumnezeu, ãi ceva ân inima voastrá face dragostea lui
Dumnezeu cu atàt mai mare pentru voi decàt aceste lucruri,
acum voi sunteäi pe linia corectá. Dar dacá eu nu beau, nu
fumez, nu mestec, nu ânjur, nu fac nimic altceva, eu âncá aã
merge ân iad. Sigur! Eu am aderat la toate bisericile, am fost
botezat, ãi am avut numele meu ân toate registrele, ãi am jucat
o parte buná, ãi am tráit o viaäá buná, “Dacá un om nu se naãte
din nou, el nici mácar nu poate sá vadá Âmpáráäia lui
Dumnezeu.” Asta-i adevárat!
115 Acum aceste virgine, zece din ele au âncetinit. Ceea ce i-a
poticnit pe Nazarineni a fost aceasta: Pentru cá Penticostalii
au luat dovada iniäialá a Duhului Sfànt cá este vorbirea ân
limbi. Ei i-au dus jos la altar ãi i-a fácut sá spuná una alta
iaráãi ãi iaráãi pàná cànd ei au vorbit ân limbi. Un Penticostal,
real adevárat nu ar fi de acord cu aceea. Diavolul are o
muläime de lucruri ãi ân biserica voastrá Nazarineaná. Vedeäi?
Ãi el are o muläime ântreagá de lucruri ân biserica Penticostalá,
dar càt despre botezul Duhului Sfànt, acela-i Adevárul. Acela-i
exact Adevárul.
116 Existá muläi din ei, eu ãtiu. Eu am auzit oameni vorbind ân
limbi. Eu nu pot judeca; eu nu am fost trimis sá judec. Eu am
auzit foarte mult din aceasta; suna ca ãi aramá sunátoare ãi
chimval zángánitor. Dar eu ãtiu cá existá un Duh Sfànt
adevárat care vorbeãte ân limbi. Ãi eu ãtiu cá aceea este
adevárat. Da, domnule!
117 Dar ei au vázut oamenii venind ânáuntru ãi zic, “Slavá lui
Dumnezeu, eu L-am primit.” Bine atunci, acela-i acelaãi
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lucru^Acum, nu numiäi aceea Penticostal pentru cá ei au
sárit ân sus ãi-n jos, ãi au vorbit ân limbi, ãi voi i-aäi vázut acolo
afará cu nevasta altcuiva sau bárbatul alteia.
118 Voi ziceäi, “Este acela Duhul Sfànt?” Voi Nazarinenii aäi
strigat peste tot pe podea ãi aäi fácut acelaãi lucru. Voi aäi zis
cá L-aäi primit cànd aäi strigat. Vedeäi? Nu existá cale deloc ca
voi sá o puteäi dovedi prin_decàt prin viaäa voastrá pe care o
tráiäi. “Prin roadele lor âi veäi cunoaãte.” Acela este felul cum
este. Viaäa evlavioasá ãi Cristos lucrànd cu voi confirmànd
Cuvàntul, semnele ãi minunile urmeazá cu o viaäá evlavioasá,
acela-i lucrul real. Acum, voi puteäi avea multe semne ãi nu
viaäa. Voi puteäi imita viaäa fárá semne, dar cànd le vedeäi pe
amàndouá âmpreuná, atunci acela este. Acela este.

Acum! Ãi apoi, amintiäi-vá, Mireasa^Acum eu aã putea
termina aceasta dacá mai aveäi doar timp de càteva minute,
mergem la ea.

119 Priviäi, o femeie merge sá-ãi croiascá o rochie. Ea are o
bucatá mare de material. (Cum sá-l numim? stambá, pànzá
várgatá, sau una alta, un fel de nume pe care-l aveäi. Sá
spunem cá este mátase.) Ãi ea are un tipar. Ãi ea se uitá pe
aceastá bucatá mare de material. Acum, depinde de ea unde
aãeazá ea tiparul. Este adevárat? Ea poate sá-l aleagá din orice
parte din acest material, ãi tot materialul este sfinäit, este
curat. Vedeäi, este alegerea. Alegerea lui Dumnezeu. Deci ce
face El? Dumnezeu ia prin alegere ãi aãeazá acest tipar al lui
Cristos oriunde vrea El pe material. Apoi acesta este taiat.
Restul materialului este tot aãa de sfànt cum a fost aceastá
parte sfàntá, dar prin alegere Dumnezeu a fácut alegerea Lui
ânainte de ântemeierea lumii. Nu a spus Pavel ân Corinteni
8_eu vreau sá spun, Romani 8, cá_“Poate Olarul_poate lutul
cátre Olar, de ce má faci aãa?” Poate Dumnezeu, Care este
drept, cànd El i-a putut spune lui Esau sau Iacob ânainte ca
vreun báiat sá se nascá sau sá facá bine sau ráu, “Eu âl urásc
pe Esau iar pe Iacob âl iubesc”? Este pentru cá prin cunoãtinäa
mai dinainte El ãtia ce era Esau ãi ce era Iacob. El ãtie ce este
ân om. Ânainte de ântemeierea lumii El ãtia, El^

120 Dacá tu ai putea explica cuvàntul infinit^Prin cuvàntul
infinit^Eu spun cá au fost o sutá de miliarde de tone de
äànäari ân lume (aceea nu ar âncepe-o), o sutá de miliarde de
tone de äànäari ân lume, ãi fiecare din ei au clipit din ochi de o
sutá de trilioane de miliarde de ori. Ãi nici unul din ei nu a
clipit odatá din ochi fárá ca Dumnezeu sá nu o ãtie ânainte de
ântemeierea lumii. Aceea este infinit. Aceea este ceva de
ordinul infinitului. Vedeäi?
121 El este infinit. Deci ânainte de ântemeierea lumii El ãtia
ântocmai exact ce veäi face. Ãi El a trimis pe Cristos, nu numai
sá fie^Dacá cineva, “Ei bine dacá eu doar m-aã lása de
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ráutatea mea ãi L-aã urma,” sau aãa ceva, aceea nu este. El ãtia
cine va fi salvat, astfel El a trimis pe Cristos sá salveze pe cei
care El a prevázut cá vor fi salvaäi. Aceea este exact corect.

122 Acum, Biserica Ânsáãi are securitate eterná. Dacá tu eãti ân
Bisericá, tu eãti asigurat cu Biserica. Dar cànd tu ieãi din
Bisericá, tu nu eãti asigurat. Vedeäi? Acum, voi staäi ân
Bisericá.

123 Cum ajungeäi voi ân Bisericá? Unind màinile, scriindu-vá
numele ântr-un registru? Printr-un singur Duh noi toäi suntem
botezaäi ântr-un singur Trup; aceea este Biserica. Cum? Prin
botezul Duhului Sfànt noi suntem pecetluiäi ân Trupul lui
Cristos. Pàná cànd? Pàná ân ziua ráscumpárárii voastre.
Efeseni 4:30, “Sá nu ântristaäi pe Duhul Sfànt cu care sunteäi
pecetluiäi pàná ân ziua ráscumpárárii voastre.” Pecetluiäi pàná
ân ziua ráscumpárárii voastre. Acum. Desigur, desigur, acela
este Duhul Sfànt.

124 Iar acum, acea Bisericá a fost luatá sus, iar rámáãiäa
sámànäei femeii care äine poruncile lui Dumnezeu ãi are
credinäá ân Isus Cristos (vedeäi?), nu Mireasa, rámáãiäa
sámànäei femeii. Atunci balaurul a aruncat apá din gura lui sá
facá rázboi cu rámáãiäa sámànäei. Aceea este cànd biserica
protestantá sub Federaäia Bisericilor, care este chipul fiarei,
care se formeazá acum^Ãi acolo va fi un boicot peste toate
bisericile ân acest fel.

125 Ca ãi cum noi am fi marea stràngere a taxelor chiar aici
acum, o disputá, âncercànd sá spuná cá noi nu suntem o
bisericá, ãi noi avem drepturi Constituäionale sá spunem cá noi
suntem o bisericá. Atàt timp càt Constituäia stá acolo, nici un
amendament la aceea, atunci noi absolut avem drepturile, tot
aãa de mult drept ca oricine. Strámoãii noãtri au stat pentru
aceea. Dar ce am fácut noi, noi am cálcat fiecare lege
Constituäionalá pe care ei o pot cálca, ãi curànd Federaäia
Bisericilor, ân care toate bisericile ãi denominaäiunile sunt
invitate, iar diavolul a intrat ânáuntru ãi o face lumeascá ãi
orice lucru ân membri bisericii locale ãi aãa mai departe ân felul
acela, ãi mari adunári, ãi clasá, ãi societate, cànd bisericuäa
veche este âncá jos acolo fiind náscutá din nou ântr-o mizerie
aãa cum este orice naãtere, âncá plátind preäul, âncá se coboará
ãi moare, acäionànd ân acelaãi fel cum au fácut cànd s-au
náscut la ânceput la ziua Cincizecimii, acelaãi fel de bisericá jos
acolo^Ele vor fi ânchise ãi âncuiate afará sub Federaäia
Bisericilor. Va fi un boicot ca o uniune [sindicat_Trans.] sau
ceva. Voi ori veäi veni ânáuntru sau veäi merge afará.

126 Semnul fiarei este pus astázi, ãi_Pecetea lui Dumnezeu
este Duhul Sfànt. A-l respinge este semnul fiarei. Oricine vede
Duhul Sfànt, cá voi trebuie sá-L primiäi, ãi nu o faceäi, ân mod
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automat voi luaäi semnul fiarei, pentru cá sunt numai douá
clase sá existe: toäi cei care nu au avut Pecetea lui Dumnezeu
aveau semnul fiarei. Deci a primi Pecetea lui Dumnezeu este sá
primeãti Duhul Sfànt. A-L respinge este sá aveäi semnul fiarei.
Acolo este tot lucrul. Aceea este exact corect.

127 Acum, Mireasa s-a dus sus, rámáãiäa a rámas aici. Ãi ea
este aceea care a venit ân a doua ânviere. “Binecuvàntat ãi sfànt
este cel care are parte ân prima ânviere, asupra cáruia a doua
moarte nu are putere.” Asta-i adevárat. A doua ânviere va fi
Tronul Alb de Judecatá, apoi biserica^“Nu ãtiäi voi,” a zis
Pavel, “mergeäi printre necredincioãi ãi avocaäi ãi aãa mai
departe cànd sfinäii vor judeca pámàntul.” Aceste chestiuni ar
trebui sá fie judecate ânaintea Bisericii, nu ânaintea
magistraäilor nedrepäi ãi aãa mai departe, ci ânaintea Bisericii
ar trebui chestiunile noastre. Acolo voi vá duceäi unul pe altul
la lege. Ãi Dumnezeu sá se ândure de un om care va duce un
Creãtin la lege. Asta-i adevárat. Pavel chiar i-a provocat sá o
facá.

128 Acum, aceea este Mireasa, ãi acolo merge fecioara
adormitá, rámasá pe pámànt. Fecioara ânäeleaptá merge ân Cer
cu ulei ân candela ei.

Eu ãtiu cá am putea sá petrecem mult timp la aceea, dar eu
am_má voi grábi sá trec prin aceasta.

129 “Pácátuiesc Creãtinii?” Absolut nu! Nu este nici o
Scripturá unde un Creãtin pácátuieãte. El nu poate pácátui. Eu
ãtiu cá existá un resentiment la aceea. Ei bine, noi doar vom
merge la I Ioan 3 ãi sá vedem ce spune Scriptura. Un Creãtin nu
pácátuieãte.

130 Aäi vázut vreodatá o pasáre neagrá, albá sau una albá,
pasáre neagrá? Aäi vázut vreodatá un om beat, treaz? Nu! Voi
niciodatá nu aäi vázut nici un pácátos, sfànt. Nu existá un
astfel de lucru.

131 Acum, dacá aceasta devine puäin iritabil, voi doar puneäi
mai mult balsam ânáuntru, voi ãtiäi, ãi el va_el va vindeca doar
dupá puäin timp acum.

132 Acum, Scripturile sunt absolut, dovezile noastre infailibile,
a ceea ce vorbim noi. I Ioan capitolul al 3-lea ãi versetul al 9-
lea. Ân regulá, ascultaäi la aceasta!

Cel ce comite pácat este de la diavolul; cáci diavolul
a pácátuit de la ânceput. Pentru acest scop Fiul lui
Dumnezeu s-a manifestat, ca el sá poatá distruge
lucrárile diavolului.

Ascultaäi, sunteäi gata? Vá aveäi jachetele pe voi, armura
toatá prinsá? Ascultaäi cu atenäie, cáci aceasta este ãocant.
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Oricine este náscut din Dumnezeu nu comite pácat;
^(Cum este aceea?)^cáci sámànäa lui^ (sámànäa
Lui, a lui Dumnezeu.)^rámàne ân el:^ (Omul!)^
ãi el nu poate pácátui, deoarece el este náscut din
Dumnezeu.

Ân aceasta copiii lui Dumnezeu se fac manifestaäi, ãi
copiii diavolului: oricine nu face neprihánire nu este
din Dumnezeu, nici^cel care nu-ãi iubeãte fratele.
Cum puteäi voi avea denominaäiuni ãi trageäi bariere ãi

lucruri ca acelea, ãi spuneäi cá sunteäi náscuäi din Dumnezeu?
Nu existá un astfel de lucru. Este un fals al lui_Satan. Asta-i
adevárat. Dar un om care este náscut din Dumnezeu nu poate
pácátui; este imposibil ca el sá pácátuiascá.
133 Priviäi! Doar lásaäi-má sá iau acest crucifix doar un minut
dacá vine jos de acolo. Cine a fost jertfa pentru pácat? Isus
Cristos. Cum ajungem noi ân Cristos? Cine a murit pentru noi?
Cristos. Pentru ce a murit El? Pácatele noastre. El a luat
pedeapsa mea. Este adevárat? Ãi atunci cum ajung eu ân El?
Printr-un singur Duh noi toäi suntem botezaäi ântr-un singur
Trup. Ãi cànd suntem ân acest Trup, noi suntem acoperiäi de
Sànge ãi scápaäi de judecatá. El nu poate pácátui, pentru cá
acolo este o jertfá de Sànge stànd pentru el zi ãi noapte.
Aleluia! El nu poate pácátui. El nu are dorinäá sá pácátuiascá.
Dacá el o face_dacá el face ceva greãit, el nu vrea sá o facá.
Biblia a zis ân Evrei capitolul 10, “Cáci dacá noi pácátuim cu
voia dupá ce am primit cunoãtinäa Adevárului (ãi El este
Adevárul), nu mai rámàne nici o jertfá pentru pácat. Cel ce a
dispreäuit legea lui Moise a murit sub doi sau trei martori, cu
càt mai dureroasá pedeapsá trebuie, totuãi meritá, cel ce calcá
Sàngele lui Isus Cristos sub picioare ãi a socotit Sàngele
legámàntului prin care a fost sfinäit ca un lucru nesfànt, ãi a
dispreäuit lucrarea harului.”
134 Cáci printr-un singur Duh noi toäi suntem botezaäi ântr-un
singur Trup ãi suntem eliberaäi de pácat, ãi noi nu putem
pácátui. Acolo este o ispáãire care ne aãteaptá. Ãi dacá mai
existá dorinäá ân inima voastrá sá pácátuiäi, voi nu aäi fost
niciodatá botezaäi ân acel Trup, pentru cá voi sunteäi moräi ãi
viaäa voastrá este ascunsá ân Cristos prin Dumnezeu ãi
pecetluitá prin Duhul Sfànt. Creãtinii nu pácátuiesc. Ei fac
greãeli, dar ei nu pácátuiesc. Amin! Acela-i motivul cá ei nu
pácátuiesc, cáci el nu poate pácátui.
135 Cum pot eu avea o^Dacá má duc jos prin oraã aici, iar
primarul oraãului zice, “D-le Branham, eu ãtiu cá tu faci vizite
la bolnavi. Existá limite de vitezá. Cea mai mare limitá de
vitezá ân oraã este cam de treizeci de mile pe orá. Dar eu âäi dau
voie sá mergi cu nouázeci dacá vrei, cáci eu am âncredere ân
tine cá tu nu o vei face numai dacá vei avea chemári urgente
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sau cineva este pe moarte acolo ântr-un accident. Ãi eu âäi dau
permisiunea, ca primar al acestui oraã, ca tu sá poäi trece prin
orice semafor roãu, sá faci orice vrei, doar sá mergi drept
ânainte.” Cum ar putea un ofiäeraã mititel sá má aresteze
vreodatá aici afará mergànd cu patruzeci de mile pe orá ântr-o
zoná de treizeci de mile? El nu poate. Eu nu pot sá âncalc nici o
lege de vitezá ân acest oraã, pentru ce? Eu sunt deasupra legilor
de vitezá. Amin! Eu sper cá o vedeäi.

136 Ãi cànd noi suntem moräi, iar Dumnezeu ne-a recunoscut
pocáinäa, El ne-a recunoscut botezul, El a recunoscut Sàngele
propriului Sáu Fiu, care prin credinäá a fost aplicat, El
recunoaãte predestinarea Lui, ãi a ãtiut cá eu o voi face, ãi m-a
recunoscut ân Cristos, mort^Ãi Cristos a murit ân locul meu
cànd El a fost junghiat ânainte de ântemeierea lumii. Numele
meu a fost pus ân Cartea Lui ca un Creãtin. Aleluia! Cristos a
murit moartea mea. Cristos este Jertfa mea. Ãi Dumnezeu nu
mi-a mai putut imputa pácatul. El mi-a dat Pecetea Duhului
Sfànt ca o márturie cá eu am trecut din moarte la Viaäá. Iuh!
Aceea o face.

137 Atunci cei ce sunt náscuäi din Dumnezeu nu pácátuiesc,
cáci el nu poate pácátui. Ân Vechiul Testament ân fiecare an era
o amintire a pácatului. Dar Cristos, printr-o singurá jertfá El a
desávàrãit pentru totdeauna pe ânchinátor. “Cel_cel ânchinátor
o datá curáäit (Evrei 10)_ânchinátorul o datá curáäit nu mai are
conãtiinäá de pácat.” Deci voi luaäi aceãti oameni care aleargá
ân bisericá ãi sar ân sus ãi-n jos, ãi strigá, ãi vorbesc ân limbi, ãi
acäioneazá ântocmai exact ca un Creãtin, ãi aleargá afará, iar
anul viitor ei trebuie sá viná ânapoi din nou, sáptámàna
viitoare. Ei nu au venit nicáieri ân primul rànd. Ei doar imitá,
cáci Biblia a zis cá Duhul Sfànt ne pecetluieãte ân Cristos pàná
ân ziua ráscumpárárii noastre. Aleluia! Aceea este ceea ce má
face sá má odihnesc asigurat, cáci Dumnezeu a promis-o.

138 Nu mai existá pácat. Chestiunea pácatului este lámuritá.
Acela-i motivul cá pácatul aratá aãa de murdar pentru un
Creãtin. De aceea femeile de aici afará cu acei pantaloni scuräi
aratá aãa de murdar pentru un Creãtin. De aceea vulgaritatea,
care este o muläime de lucruri murdare, de aceea fumatul,
báutura, jocul de noroc, toate aceste programe necenzurate la
televiziune, tot lucrul acela pare murdar. De ce? Voi sunteäi
dintr-o Âmpáráäie diferitá. Voi sunteäi náscuäi ân Âmpáráäia lui
Dumnezeu ãi pecetluiäi prin Duhul Sfànt pàná ân ziua
ráscumpárárii voastre.

139 Cel ce este náscut din Dumnezeu nu comite pácat, cáci el
nu poate pácátui. Sámànäa lui Dumnezeu este ân el, ãi el nu
poate pácátui. Atàt timp càt acel Duh Sfànt este ânáuntru
acolo El ia afará fiecare dorinäá de pácat de la voi. Amin! Voi
nu puteäi pácátui; nu mai existá dorinäá.



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI 357

Noi am putea lua un timp ândelungat la aceea, dar sá ne
grábim. Noi nu vom trece prin ele, má tem.

81. De ce bisericile care boteazá ân numele Tatálui, Fiului ãi
Duhului Sfànt ãi admit femei predicatoare sá predice, de
ce au ele atàta putere ãi autoritate?

140 Acum, acela-i un lucru delicat. Acum, eu ãtiu cá vorbesc
cátre oameni care diferá cu aceasta, dar ca un Creãtin eu
trebuie sá o spun. Nu existá autoritate Scripturalá ân Biblie
pentru botezul ân apá ân numele Tatálui, Fiului, ãi Duhului
Sfànt. Nu a existat niciodatá o persoaná botezatá vreodatá ân
Biblie ân numele de Tatá, Fiu, Duh Sfànt. Aceea este o tradiäie
Catolicá ânváäatá ân secolul al ãaselea.

141 Stropirea nu a fost niciodatá ân Biblie, ca oamenii sá fie
stropiäi sau turnaäi, ci scufundaäi. Dacá vreäi sá ãtiäi aceea, eu
am ãi Greaca ãi Ebraica aici despre aceasta.

142 Iar ân Ziua Cincizecimii, Petru a cerut cá oamenii trebuie
sá se pocáiascá ãi sá fie botezaäi ân Numele lui Isus Cristos
pentru iertarea pácatelor lor. Ãi Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt nu este
nume. Tatá, Fiu, Duh Sfànt^Matei 28:19 a zis, “Mergeäi voi
de aceea, ânváäaäi toate neamurile, botezàndu-i ân Numele,” nu
mai multe nume, ân Numele, singular al^Nu ân numele
Tatálui, numele Fiului, numele Duhului Sfànt, ci ân Numele
Tatálui, Fiului, ãi Duhului Sfànt. Tatá nu este un nume; Fiu nu
este un nume; Duh Sfànt nu este un nume. Ele sunt titluri care
aparäin de un Nume.

143 Acum, zece zile mai tàrziu Petru a zis, “Pocáiäi-vá, fiecare
din voi ãi fiäi botezaäi ân Numele Domnului Isus Cristos.” Tatá,
Fiu, ãi Duh Sfànt, vedeäi cum ideea extremá trinitarianá^
Vedeäi, ei âncearcá sá facá trei dumnezei din aceea. Nu existá
trei dumnezei. Aã vrea sá vá citesc aceea din originalul Grecesc
aici. Singurul fel cá ei botezau ân Numele lui Isus era, ãi Biblia
zice ân originalul Grecesc, era sá-i facá sá recunoascá cá El era
Dumnezeu.

144 Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt sunt slujbe ale unui singur
Dumnezeu. El era Tatál; El era Fiul; El este Duhul Sfànt. Sunt
trei slujbe sau trei dispensaäiuni, calitatea de Tatá, calitatea de
Fiu, ãi dispensaäiunea Duhului Sfànt. Dar Tatá, Fiu, ãi Duh
Sfànt are un Nume, Domnul Isus Cristos.

145 Fiecare persoaná din ziua aceea âncoace a fost botezatá ân
Numele lui Isus Cristos, ãi ei au gásit pe unii care au fost
botezaäi ân nici un Nume de loc, iar Greaca originalá zice chiar
aici ãi ân Ebraicá, cá botezul ân Numele lui Isus este pentru
iertarea pácatelor, ãi ân Greacá ãi ân Ebraicá. A remite
ânseamná “sá ierte,” desigur. Dacá eu remit ceva, este sá-l
ândepártez. A-l remite _“a-l lua la o parte.”
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146 Dar nu existá Scripturá ân Biblie^Ãi Pavel apostolul a
trecut pe acolo ãi a aflat niãte fraäi Baptiãti, Fapte 19. Ei au
avut un timp máreä; ei strigau; ei au avut mare bucurie ãi
lucruri mari; ãi ei predicau, au avut bucurie ân tabárá.
147 Aquila ãi Priscila ân capitolul al 18-lea au vizitat pe aceãti
oameni, Apolo; ei erau Baptiãti. Iar Pavel a mers la ei, ãi el a
zis, “Aäi primit voi Duhul Sfànt de cànd aäi crezut?”

Ãi ei au zis, “Noi nu ãtim dacá ar fi vreun Duh Sfànt.”
148 El a zis, “Cum aäi fost botezaäi?” Eu ãtiu cá ân King James
[traducerea Bibliei dupá versiunea King James_Trans.] ea
spune “ânspre ce”; ân original a spus, “ân ce fel.” “Ce sau cum
aäi fost botezaäi?”
149 Ei au zis, “Noi am fost botezaäi de acelaãi om care l-a
botezat pe Isus, Ioan.” Pavel a zis, “Acela nu mai merge de
acum. Voi trebuie sá fiäi botezaäi din nou.” Ãi cànd ei au auzit
aceasta, ei au venit ânapoi ân apá ãi au fost rebotezaäi ân Numele
lui Isus Cristos. Pavel ãi-a pus màinile peste ei, ãi Duhul Sfànt a
venit peste ei. Acum, dacá aceea_dacá Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt,
spune aici, ãi Domnul Isus Cristos, spune aici, eu nu pot atinge
amàndouá äintele. Acesta trebuie sá fie corect.
150 Acum, ân Matei 28:19, acela-i ultimul capitol ãi ultimul
verset din Matei. Dacá citiäi o poveste de dragoste, ãi ea zice,
“Ioan ãi Maria au tráit fericiäi dupá aceea,” cine este Ioan ãi
Maria? Mergeäi ânapoi la ânceputul cáräii; aflaäi cine sunt ei.
Vedeäi cine erau Ioan ãi Maria care au tráit fericiäi dupá aceea.
Dacá Isus a zis, “Mergeäi ãi botezaäi ân Numele de Tatá, Fiu,
Duh Sfànt,” ãi Tatá nu este nume, Fiu nu este nume, ãi Duh
Sfànt nu este nume, atunci despre ce vorbea El? Cine este Tatá,
Fiu, ãi Duh Sfànt? Mergeäi la ânceputul ei ãi citiäi. Eu voi cita
dupá genealogia lui Isus Cristos, 1-ul capitol, al 18-lea verset:

Acum naãterea lui Isus Cristos a fost ân acest
fel:^(Acum priviäi foarte atent. Stàlpul acela, âl vom
numi Tatá, acest amvon, Fiu, acesta, Duhul Sfànt.
Acum, Cine este Tatál lui Isus Cristos. Dumnezeu este.
Voi toäi admiteäi asta? Dumnezeu este Tatál lui Isus
Cristos. Acela este Dumnezeu Tatál. Acesta este
Dumnezeu Fiul. Acela este Dumnezeu Duhul Sfànt.)

Acum naãterea lui Isus Cristos^ân acest fel:^
(Matei 1:18) Cànd^a lui cásátorit_mama Maria a fost
logoditá cu Iosif, ânainte ca ei sá viná âmpreuná, ea a
fost gásitá cu un copil de la^([Adunarea zice “Duhul
Sfànt!”_Ed.] Am gàndit cá Dumnezeu a zis cá El era
Tatál Lui. Atunci cum poate Dumnezeu ãi Duhul Sfànt
sá fie amàndoi Tatál Lui, dacá ei sunt doi oameni
diferiäi, douá persoane diferite, personalitáäi, oricum
vreäi sá le plasaäi? Ei trebuie sá fie aceeaãi Persoaná ân
sine, sau El avea doi taäi spirituali.)
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^naãterea lui Isus Cristos era ân acest fel: Cànd^
Maria mama lui^logoditá cu Iosif, ânainte ca ea sá
viná âmpreuná, ea a fost gásitá cu un copil^(nu de la
Dumnezeu Tatál, ci de la)^Duhul Sfànt.

Ãi toatá aceasta s-a fácut, ca sá poatá fi âmplinit cum
a fost vorbit de Domnul prin profetul, care zice,

Iatá, o fecioará va zámisli, ãi va naãte un copil,^
(Vedeäi?)^ãi-i vor pune numele Emanuel, care prin
interpretare este, Dumnezeu cu noi.

151 Ãi Numele Lui a fost numit cum? Isus. Ân regulá. Tatá, Fiu,
Duh Sfànt. Acum, Tatál ãi Duhul Sfànt este unul ãi acelaãi
Duh. Ce este Duhul? Este Spiritul lui Dumnezeu. Ãi cànd
aceasta a fost, El a venit la botezul lui Isus ãi a locuit ân El,
“Acesta este Fiul Meu preaiubit ân Care Âmi place sá locuiesc.”
El a coboràt ãi a locuit ân Isus, ãi aceea L-a fácut Emanuel pe
pámànt. Deci care a fost Numele Tatálui, Fiului, ãi Duhului
Sfànt? [Adunarea ráspunde, “Isus Cristos!”_Ed.] Cu
certitudine era.

152 Deci Petru avea aceeaãi descoperire. Acum, noi avem
vederile noastre ândreptate ânáuntru. Noi am atins punctul
centrului. Sá vedem dacá ucenicii au folosit acel fel de
âmpuãcáturá. De fiecare datá cànd ei veneau âmpreuná, de
fiecare datá cànd un botez a fost menäionat, ei au trebuit sá fie
botezaäi ân Numele lui Isus Cristos, cáci El a zis, “Nu existá un
alt nume sub Cer printre oameni prin care voi trebuie sá fiäi
salvaäi.” Este o concepäie falsá a diavolului ãi nu este nici o
Scripturá deloc pentru aãa ceva. Asta-i adevárat.

153 Iar acum, eu sper cá aceea nu a ránit, dar este Adevárul.
Vedeäi? Este Adevár, frate. Voi nu puteäi face aceea^Voi nu
puteäi atinge Tatá, Fiu, Duh Sfànt ântr-un loc ãi Isus ân
celálalt, cànd nimeni nu a fost vreodatá botezat ân numele de
Tatá, Fiu, Duh Sfànt. Fiecare persoaná din Biblie a fost
botezatá ân Numele lui Isus, iar cei care nu au fost botezaäi ân
felul acela trebuiau sá viná ãi sá fie botezaäi din nou ânainte ca
ei mácar sá poatá primi Duhul Sfànt. Ei pot sá acäioneze de
parcá au multá putere. Voi trebuie sá urmaäi planul infinit al
lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. Ân regulá.

154 Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt este greãit. Acum, pentru femeile
predicatoare, oricine ãtie cá aceea este greãit. Dacá nu ãtiäi mai
mult decàt atàt! Eu doream sá fi avut timp sá citesc asta din
Greacá aici, ce a spus. Zicea, “Dacá femeile voastre vor sá ãtie
ceva, ele sá ântrebe pe bárbaäii lor, cáci este ruãinos ãi
dezonorant ca o femeie mácar sá vorbeascá ân bisericá. Greaca
spune cá_vreau sá spun, Ebraica. “Tot aãa cum spune legea ele
sá fie ân tácere ãi toatá supunerea faäá de pástor (vedeäi?), cáci
este pácátos ãi dezonorant ca o femeie sá vorbeascá ân
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bisericá.” Doamne, oricine ar trebui sá ãtie asta. Ãi acum^
Care pe tot cuprinsul Scripturilor, ãi Timotei, ãi diferite
Scripturi, eu le am scrise aici jos, este Adevárul. Ân regulá.
155 Acum, atunci de ce au ele putere? Voi ziceäi, “De ce face
aceea?” Priveãte, frate, dá-mi voie sá te ântreb, sau sorá, oricine
ar fi cel care pune aceastá ântrebare, priveãte. Eu am vázut
unele dintre cele mai puternice adunári ântre Mahomedani,
strigànd, sárind, luànd un cuäit trecàndu-l chiar drept prin
inimá ân felul acesta, ãi turnànd apá prin ea ân spate, umblànd
prin foc cu picioarele goale, fiecare lucru ca acela, culcaäi pe
paturi de tepuãe, ãi_ãi ia o sabie ãi o ânfige chiar ân gura lor ãi
o duceau de-a dreptul ân jos aãa_voi o puteaäi lua voi ânãivá ãi
sá o trageäi ânapoi afará, ãi sànge era pe ea ãi toate altele. Sá nu
vorbiäi despre lucrurile acelea. Vedeäi? Acela nu este Adevárul;
aceea nu adevereãte nimic. Vedeäi? Isus a zis^Sá vá citesc
Scripturile pe care le am scrise aici, Matei 7:21-23: “Muläi vor
veni la Mine ân ziua aceea^Nu toäi cei ce zic, ‘Doamne,
Doamne,’ vor intra ân Âmpáráäie, ci acei ce fac voia Tatálui Meu
care este ân Cer vor intra ânáuntru. Cáci muläi vor veni la Mine
ân ziua aceea ãi vor zice, ‘Doamne, nu am predicat eu ân
Numele Táu. Nu am scos draci, ãi am profeäit, ãi am fácut toate
aceste lucruri. El va zice, ‘Depártaäi-vá de la Mine, voi
lucrátori ai fárádelegii, Eu nici mácar nu v-am cunoscut.”
Vedeäi?
156 Deci sá nu^Vedeäi, Adevárul poate sá viná numai pe o
cale, frate. Acum, eu nu spun cá oamenii care boteazá pe
oameni ân Numele lui Isus Cristos toäi merg ân iad. Eu nu spun
aceea. Dumnezeu este Judecátorul; El sá facá tot ce doreãte El,
dar nu existá Scripturá legalá ân Biblie ca cineva sá fie botezat
ân numele de Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt.
157 Pavel a poruncit la fiecare care a fost botezat ân vreun alt
fel decàt ân Numele lui Isus sá viná ãi sá fie botezat din nou ân
Numele lui Isus, ãi a zis, “Dacá un ânger din Cer vine ãi predicá
vreo altá ânváäáturá (Gal. 1:8), sá fie blestemat.” Ãi Pavel a zis,
“Aãa cum am zis mai ânainte, aãa vá spun din nou, dacá un
ânger din Cer v-ar predica altceva, sá fie blestemat.”

158 Acum, aceea nu poate^Voi nu puteäi face o äintá atinsá
aici ãi o äintá atinsá acolo. Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt, zice,
“Lásaäi-i sá meargá, ei sunt ân ordine!” Ãi Numele lui Isus,
lásaäi aceea sá meargá ãi ziceäi, “Ei sunt ân ordine.” Trebuie sá
fie ceva care trebuie sá atingá corect. Dumnezeu nu este un
autor al confuziei.
159 Ãi voi sá treceäi aceea prin Biblie ori unde vreäi voi, ãi veäi
afla cá acesta este un botez fals. Apoi mergeäi ânapoi la istorie,
ãi jos ân secolul al ãaselea cànd marele Agtobus; cred cá era el,
care a botezat sau unul din^eu nu aã spune cá a fost
Agtobus; am uitat care âi era numele care a botezat^Dacá
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vreäi sá-l luaäi din_Párinäii Ante Niceea ânainte de
Ante_ântàlnirea din Niceea, 325 A.D. ei âncá botezau ân
Numele Domnului Isus. Iar cànd biserica Catolicá a venit la
putere ei au luat numele de Tatá, Fiu, Duh Sfànt. Nici o
singurá datá pàná atunci, nu a fost cineva vreodatá botezat ân
numele de Tatá, Fiu, Duh Sfànt. Aceasta este o tradiäie
Catolicá.
160 Luther a adus multá din ea afará cu el. Wesley a adus
restul din ea, noi âncá mergem la ea. Iar catechismul Catolic,
care este numit Credinäa Párinäilor Noãtri, eu cred cá este, la
pagina 144, eu cred cá este, el a zis_ei au zis, “Vor fi careva din
protestanäi salvaäi?” Zicea, “Poate unii din ei. Ei pretind cá
tráiesc dupá Biblie, dar ei âncá iau ânváäátura Catolicá.” Zicea,
“Biblia, ceilaläi Catolici, au botezat ân numele Tatálui_ân
Numele Domnului Isus Cristos, dar noi luám solemnitatea din
aceea ãi o plasám pe Tatá, Fiu, Duh Sfànt, iar protestanäii o
recunosc.” Zicea, “Poate unii din ei vor fi salvaäi.” Nu prin
aceea ei nu vor fi! ân regulá.
82. Existá mai mult decàt o lume?
161 Da, existá lumi de lumi, Evrei 1-ul capitol al 2-lea verset,
Evrei al 11-lea capitol ãi versetul al 3-lea. Existá lumi de lumi.
Dumnezeu a creat lumile, l-u-m-i-l-e, lumile.
83. Existá mai mult decàt un cer?
162 Da. Ân I_II Corinteni 12:3 Pavel a zis cá el cunoãtea un om
care a fost luat sus ân al treilea cer. Iar acolo ân Apocalipsa ãi
aãa mai departe, existá mai mult decàt aceea. Eu doar va
trebui sá má grábesc, cáci este_este chiar acum trecut de
timpul ca eu sá ânchei. Va fi ân ordine dacá eu doar aã citi
restul din acestea ãi doar (bine!) sá lámuresc?
84. Va merge un bebeluã ân Cristos ân rápire?
163 Absolut, dacá el este un bebeluã el este náscut din nou. Nu
conteazá càt de tànár este el, el va merge sus oricum. Voi
ânäelegeäi?
85. De ce sá mi se arate Cristos aãa cum eram gata sá iau

Âmpártáãirea?
164 Ei bine, fárá ândoialá cá inima ta a fost chiar ân acord iar
tu veneai ân mod sacru sus la Dumnezeu sá o faci; ãi de aceea
El äi s-a arátat. Vezi, acela ar fi singurul motiv pe care-l ãtiu.
Eu nu aã putea spune nimic mai mult decàt_decàt ce
acela^Sá vedem.
86. Dacá noi am fost salvaäi ânainte de^(Oh, oh. Noi nu vrem

sá ne oprim aici nu-i aãa?) Dacá noi am fost salvaäi ânainte
de ântemeierea lumii_am fost noi?

165 Da, domnule! Apocalipsa 13:8 a zis cá voi aäi fost salvaäi ãi
numele vostru a fost pus ân Cartea Vieäii Mielului ânainte ca
lumea sá fie creatá. Iar Efeseni 1:4 ãi 5^Sá citesc doar aceea;
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nu va dura decàt doar un minut ãi doar aãa sá vedeäi cá eu nu
numai_numai citez aceasta, eu_eu^Ân regulá, iatá-l aici; sá
o citim.

Binecuvàntat sá fie Dumnezeul ãi Tatál^(Efeseni
1-ul capitol versetul al 3-lea)

Binecuvàntat sá fie Dumnezeul ãi Tatál Domnului
nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvàntat cu toate
binecuvàntárile spirituale ân locurile cereãti ân Cristos
Isus:

Dupá^(Ascultaäi!)^Dupá cum el ne-a ales ân el
ânainte de ântemeierea lumii, ca noi sá fim sfinäi ãi fárá
viná ânaintea Lui^(Aãa cum Cristos a murit pentru
noi, desigur.)

Ne-a predestinat la ânfierea copiilor prin Isus Cristos
pentru Sine, dupá buna Lui voie proprie.

166 Acum, ân Cartea Apocalipsei^Eu am aceea aici; lásaäi-má
sá o iau chiar repede, ca voi_voi sá vedeäi cá eu nu numai am
citat-o. Eu vreau sá o citez. Apocalipsa 13:8, ascultaäi la
aceasta doar repede.

Ãi toäi cei ce locuiau pe pámànt ale cáror nume_pe
pámànt i se vor ânchina, ale cáror nume nu au fost
scrise ân cartea vieäii Mielului ucis ânainte de
ântemeierea lumii. (Atunci a fost aceasta. Ân regulá.)

87. Eram_eram noi spirite atunci?
167 Nu, noi nici mácar nu eram nimic atunci, dar ân gàndirea
lui Dumnezeu noi eram. Ãi El a vorbit aceasta ãi s-a
materializat. Isus a fost ucis ânainte^Càäi ãtiu cá Biblia
ânvaäá cá Isus Cristos era Mielul ucis ânainte de ântemeierea
lumii. De ce? Dumnezeu a vorbit-o, ãi cànd El a vorbit-o, a fost
tot aãa de buná ca ãi terminatá. Ãi cànd El m-a vázut, el v-a
vázut pe voi ânainte de ântemeierea lumii, noi eram numai
figurativi ân mintea Lui. Apoi cànd noi am venit ân lume, noi
eram ãi bárbat ãi femeie, masculin ãi feminin. El a separat
duhul feminin de om ãi a fácut o femeie din el ãi a lásat duhul
masculin ân om.
168 Cànd vedeäi o femeie acäionànd ca un bárbat, acolo este
ceva greãit. Vedeäi un bárbat acäionànd sissy ca o femeie, acolo
este ceva greãit.
169 Ãi apoi El a luat din partea lateralá a bárbatului o coastá ãi
a fácut un ajutor din el, ãi cei doi sunt una.
170 Dar ânainte de ântemeierea lumii numele noastre^Cànd
Mielul a fost ucis, numele noastre au fost puse ân Carte, cànd ân
gàndirea lui Dumnezeu El ne-a vázut mai dinainte ãi ne-a
predestinat prin cunoãtinäa Lui mai dinainte ânainte de
ântemeierea lumii. Oh, frate, dacá aceea nu ar face biserica sá
se ridice ãi sá alerge pe intervale? Gàndiäi-vá la aceasta. Voi
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care sunteäi náscuäi din nou, ânainte de ântemeierea lumii,
Dumnezeu v-a pus numele ân Cartea Vieäii Mielului. Cristos a
murit ãi a trimis Duhul Sfànt aici sá vá cheme la Viaäá Eterná.
Voi L-aäi primit; El v-a pecetluit. Voi sunteäi acolo pàná ân
ziua ráscumpárárii voastre. Aleluia!
171 Vorbim despre a ne äine. Aceasta nu este, cá eu má äin;
aceasta este, a äinut El. Nu este ce am fácut eu; este ceea ce a
fácut El. Aceasta nu este, “M-am lásat de fumat; m-am lásat de
minciuni; m-am lásat de furat;” aceasta este cá El a murit
pentru mine. Ãi El a luat duhul din mine ãi m-a convertit ântr-o
creaturá nouá.

Acum ântrebarea urmátoare chiar sub aceea este^Repede
acum aãa ca sá o luám.
88. Ce diferenäá este ântre trup, suflet ãi duh?
172 Trupul este carnea la care priviäi care trebuie sá
putrezeascá. Acesta a fost náscut prin dorinäá sexualá a tatálui
ãi a mamei. El trebuie sá putrezeascá. El nu este bun. De aceea
ân naãterea din nou, ân ânviere cànd_cànd sunteäi aduãi din
nou ântr-un trup nou, aceasta va fi puterea creativá a lui
Dumnezeu care va vorbi aãa cum a fácut cu Adam ãi voi veäi
veni ânainte.
89. Vrei te rog sá explici teoria ta cá Eva a conceput pe Cain

de la diavolul?
173 Eu niciodatá nu am zis asta; am zis cá Eva l-a conceput pe
Cain de la ãarpe. Ân Geneza 4, odatá_1-ul verset, afirmá clar cá
Adam a cunoscut-o pe Eva nevasta lui; ãi ea a zámislit ãi l-a
náscut pe Cain, ãi a zis, “Am primit un om de la Dumnezeu.”
Absolut! Toatá viaäa trebuie sá viná de la Dumnezeu. John
Dillinger a venit de la Dumnezeu. Adolf Hitler a venit de la
Dumnezeu. Fiecare^George_George Whitfield a venit de la
Dumnezeu, ãi tot aãa a venit Bob Ingersol. Fiecare persoaná a
venit de la Dumnezeu.
174 Dar ce am spus eu este aceasta: Ãi aã vrea ca cineva doar s-
o rupá jos. Vedeäi? Biblia a zis cá El va pune (ân Geneza 3:8).
Eu^Cànd a fost pusá ântrebarea cànd Eva a fost_ceva i s-a
ântàmplat, ea a ântàlnit ãarpele^Acum ãarpele nu era o
tàràtoare; el era un animal, cel mai ãiret din toate fiarele de pe
càmp. Nu a existat nimic^
175 Astázi ãtiinäa cautá un os de ceva animal care conecteazá
omul ãi maimuäa âmpreuná. Cel mai apropiat pe care-l au este
un cimpanzeu. Ei nu pot gási un os. Ei nu vor gási, pentru cá
este un ãarpe. Aceasta este o descoperire a lui Dumnezeu.
176 Priviäi! Ãarpele era un_ca un om preistoric, ceva apropiat
de Dumnezeu_sau apropiat de om. Ãi acela-i singurul lucru.
Dacá orice alt animal s-ar fi ântàmplat sá_Satan ar fi mers
peste ei, sámànäa nu s-ar fi amestecat cu femeia. Voi nu puteäi
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amesteca sámànäa umaná cu nici un fel de sámànäá animalá.
Aceasta nu merge. Dar acest animal care va amesteca sámànäa
este complet_este dispárut. Dumnezeu l-a transformat ântr-un
ãarpe. Dar amintiäi-vá cànd^

A zis, “De ce te-ai ascuns? De ce te-ai acoperit cu frunze de
smochin?”

Atunci ei au ânceput sá puná vina unul pe altul ca ân
armatá. “Ei bine,” a zis Adam, “femeia pe care Tu mi-ai dat-o
m-a ademenit sá iau din rod.”
177 Iar femeia a zis, “Ãarpele m-a amágit.” Acum, ce ânseamná
a amági? “Ea_el m-a amágit.”
178 Ãi Dumnezeu a zis, “Eu voi pune vrájmáãie ântre sámànäa
ta ãi sámànäa ãarpelui.” Sámànäá! Ãarpele avea o sámànäá
literal, ãi ea a venit prin Cain. Prin Cain au venit toäi cei
deãtepäi, oameni ânváäaäi pàná jos la potopul antediluvian. Ãi
ân urma aceluia a venit Abel care a fost omoràt, ãi Set a fost
ânviat ân locul lui sá reprezinte moartea, ângroparea, ãi ânvierea
lui Isus. Ãi de la el au venit oamenii umili, pástori ãi aãa mai
departe, dar oameni temátori de Dumnezeu. Ãi Isus a zis cá
copiii acestei lumi sunt mai ânäelepäi, mai deãtepäi, decàt copiii
Âmpáráäiei. Asta-i adevárat!
179 Noi nu ne putem compara cu ei. Sá nu âncercaäi sá vá
puneäi sá fiäi ca ei. Smeriäi-vá ânaintea lui Dumnezeu. Sá nu
doriäi sá fiäi deãtepäi ãi isteäi. Doar sá doriäi sá-l cunoaãteäi pe
Isus ãi lásaäi aceasta ân pace, cáci acolo stá sámànäa ãarpelui
astázi. Ãi oamenii glorificá din cauza ãtiinäei, ãi oameni
deãtepäi, ãi ânváäaäi, ãi mari cárturari aparäin la bisericile lor.
Mai degrabá aã avea un om care ântr-adevár l-ar cunoaãte pe
Dumnezeu dacá el nu ar cunoaãte a-b-c-ul lui sá aparäiná la
biserica mea (corect!) atàt timp càt el este sámànäa lui Cristos.
180 Sámànäa femeii, Sámànäa femeii care era Cristos. Maria a
náscut pe Cristos. Ãi sámànäa ãarpelui care era Cain a venit jos
la Iuda Iscarioteanul. Acolo erau ãi Isus ãi Iuda âncarnaäi chiar
acolo, Dumnezeu ãi diavolul. Pe crucea din Calvar au fost
patru oameni care mureau. A fost càte un tàlhar de fiecare
parte a lui Isus, ãi Iuda s-a spànzurat de un pom de platan, care
este o cruce: “Blestemat este cel ce atàrná pe un pom.”

Acolo era un tàlhar care a zis, “Dacá Tu eãti Fiul lui
Dumnezeu, coboará-ne jos.”
181 Celálalt a zis, “Doamne, noi o cápátám pe drept, ne luám
pedeapsa; Tu nu ai fácut nimic. Aminteãte-má cànd Tu vii
ân Âmpáráäia Ta.”

Isus a zis, “Astázi vei fi cu Mine ân paradis.”
182 Acolo era_Isus, predicatorul Evangheliei, predicànd pe
cruce. Acolo era Satan mergànd ânapoi ân iad, luànd cu el
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sámànäa ãarpelui, pe cel necredincios. Acolo era Dumnezeu
mergànd ânapoi la Cer luànd cu El un pácátos pocáit, sámànäa
femeii. Cu certitudine!

183 Aceasta nu era sámànäa diavolului; ea era sámànäa
ãarpelui. Ãi ãarpele avea o sámànäá; Biblia a zis cá el avea o
sámànäá. Ãi ea âncá existá astázi, sámànäa ãarpelui. Aãa de
mult^

Acum, voi má puteäi ântreba altá ântrebare despre aceea.
Dacá noi mácar am avea timp, eu am toate cuvintele pentru
voi, ãi^

90. Vrei te rog sá explici ce ânseamná prin, “Nu pácátuieãte”
ân I Ioan 5:18?

Doamne, noi suntem chiar la ea, eu cred aici. Poate ea^O
am; am deschis chiar drept la ea. Poate Domnul a vrut ca eu s-
o citesc. Ân regulá, I Ioan,

Ãtim cá oricine este náscut din Dumnezeu nu
pácátuieãte;^

184 Cu certitudine nu! Eu tocmai am trecut prin aceea. El nu
poate pácátui; el este náscut din Dumnezeu. “Nu pácátuieãte,”
el nu poate pácátui, sámànäa rámàne ân el. Altá Scripturá la
care v-aäi putea referi aici ar fi Romani 4:8, 4 ãi 5-8 unde
Dumnezeu^David a vorbit, mai degrabá, cu ani ân urmá ãi a
zis, “Ferice de omul cáruia Dumnezeu nu-i äine ân seamá
pácatul (vedeäi?), cáci el nu pácátuieãte.”

Acum, noi mai avem âncá una ãi atunci asta-i tot. Sá
vedem!

91. Frate Bill, care este diferenäa ântre preacurvii ãi adulter,
Matei 19:9?

185 Isus a zis ân Matei 19:9, “Oricine âãi lasá nevasta ãi se
cásátoreãte cu alta, cu excepäia dacá este din cauza
preacurviei, comite adulter.” Diferenäa ântre preacurvii ãi
adulter, cuvàntul poate fi aplicat ân orice fel. Dar sá o facem
clar despre ce vorbea el acolo, cá_o femeie care este
necásátoritá nu poate comite adulter, cáci ea nu are bárbat
âmpotriva cáruia sá comitá adulter. Aceasta este necuráäie
pentru ea. Ea trebuie sá márturiseascá aceea bárbatului ei
ânainte ca ei sá se cásátoreascá dacá ea a fácut aceea. Dacá nu
iar soäul ei aflá aceea mai tàrziu, el are un drept sá-i dea
drumul, pentru cá ea a fácut un jurámànt fals. Cáci Biblia a
zis_“Sá fie bine^” sau ritualul zice. “Sá vá fie bine cunoscut
(eu o am ân a mea) dacá ceva cupluri sunt unite altfel decàt
cum permite Cuvàntul lui Dumnezeu, cásátoria lor nu este
legalá. Eu voi cere ãi vá voi ânvinui pe amàndoi dupá cum voi
cu siguranäá veäi ráspunde ân ziua judecáäii cànd secretele
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tuturor inimilor vor fi descoperite, dacá oricare din voi
cunoaãteäi ceva piedicá de ce voi nu aäi fi legal uniäi âmpreuná,
voi sá o márturisiäi acum.” Acolo sunteäi. Vedeäi?
186 Deci preacurvia este ceea ce o fatá, cànd ea tráieãte
necurat, aceea este preacurvie, deoarece ea nu are bárbat. Dar
cànd ea este cásátoritá, ãi atunci cánd ea tráieãte ân felul acela,
ea comite adulter âmpotriva bárbatului ei.
187 O femeie a venit nu de mult, ãi ea a zis, “Oh, eu am márturisit
toate acelea.” Ea a fost agitatá, ãi a avut o prábuãire nervoasá, ãi
a zis, “Eu am márturisit toate acelea lui Dumnezeu.”
188 Am zis, “Tu trebuie sá o márturiseãti bárbatului táu. Acela
nu era Dumnezeu âmpotriva cáruia ai comis adulter; acela era
bárbatul táu.” Asta-i adevárat.
189 Ãi dacá un bárbat se cásátoreãte cu o femeie ãi ea a tráit
necurat ânainte sá se cásátoreascá cu el, ãi apoi ea vine la el,
dacá ei au fost cásátoriäi de mai mult timp, ãi apoi ea vine la el
ãi zice, “Dragá, eu vreau sá-äi spun ceva. Eu am umblat cu un
alt bárbat, eu nu äi-am spus,” Isus a zis cá el are un drept sá o
lase ãi sá se cásátoreascá cu alta, deoarece ei nu sunt cásátoriäi
ân primul rànd, pentru cá ea ân mod fals a spus o_o minciuná
âmpotriva lui.

Acum este un alt lucru aici^Âäi muläumesc.
92. Te rog explicá I Ioan 5:16.

I Ioan 5, noi o avem chiar aici.
Dacá vreun om vede pe un frate pácátuind un pácat

care nu duce la moarte, el sá ceará, ãi el âi v-a da viaäá
pentru cei care fac pácat care nu duce la moarte.
Existá un pácat care duce la moarte: Eu nu spun sá se
roage pentru acel pácat.

190 Ân regulá. Noi mergem^Sá o luám doar drept ânapoi ãi sá
o luám foarte repede, aceasta este ultima. Sá deschidem chiar
acolo la Marcu, ãi aceasta va explica exact ce este acel pácat de
moarte. Existá un pácat de moarte, ãi voi nici mácar sá nu vá
rugaäi pentru acel pácat. Càäi ãtiäi cá existá un pácat de
moarte. Voi nici mácar sá nu vá rugaäi pentru el. Luaäi Marcu,
al 3-lea capitol din Marcu. Ãi dupá ce noi gásim al 3-lea capitol
din Marcu, atunci repede noi vom avea aceastá Scripturá
ânainte de âncheiere. Sá mergem la 3 ãi 22.

Ãi cárturarii care au venit jos din Ierusalim au zis, El
are Beelzebub,^(Ei L-au vázut discernànd gàndurile
oamenilor.)^ãi au zis, El are Beelzebub, ãi prin
prinäul dracilor el scoate afará dracii.

Ãi el i-a chemat la el, ãi a zis cátre_cátre ei ântr-o
pildá, Cum poate Satan sá scoatá pe Satan?^(Acum,
dacá diavolul poate sá vindece, cum o poate el face?)
^Cum poate Satan sá scoatá pe Satan?



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI 367

^dacá o âmpáráäie este dezbinatá âmpotriva ei
ânãiãi, acea âmpáráäie nu poate sá rámàná.

Ãi dacá o casá este dezbinatá âmpotriva ei, acea casá
nu poate sá rámàná.

Ãi dacá eu^Ãi dacá Satan se ridicá âmpotriva lui
ânsuãi, ãi este dezbinat, nu poate rámàne, ci are un
sfàrãit.

Nimeni nu poate intra ân casa unui om tare, ãi sá-i
prádeze bunurile, numai dacá mai ântài âl leagá pe
el_pe omul cel tare; ãi apoi el âi va práda bunurile.
Cum poate el merge afará acolo, ân inimile acelea ãi sá

gáseascá ce^(vedeäi?) numai dacá aceasta este de la
Dumnezeu?

Adevárat vá spun eu vouá, Tot pácatul le va fi
iertat^fiilor oamenilor, ãi hula cu care^ei_orice_
orice ei vor huli:

Dar cel ce va huli âmpotriva Duhului Sfànt nu are
iertare niciodatá, ci este ân pericol de condamnare
eterná: (Aceea este separarea!)

Deoarece^(De ce a spus-o El?) ^Pentru cá ei au
zis, El are un duh necurat.

191 Numind Duhul lui Dumnezeu care fácea aceste minuni ân
Cristos, ei au zis cá el a fost Duhul diavolului cel care a fácut
aceea; Isus a zis cá acesta este pácatul de neiertat. Ãi dacá
vedeäi un om^Rugaäi_sá nu vá rugaäi pentru el dacá
batjocoreãte Duhul Sfànt, ãi vorbeãte âmpotriva Duhului Sfànt,
vá este interzis chiar sá vá rugaäi pentru o astfel de persoaná.
Voi o ânäelegeäi? Cáci existá un pácat de moarte. Existá numai
un pácat. Isus a zis cá tot felul de pácate vor fi iertate fiilor
oamenilor, dar sá huleãti pe Duhul Sfànt nu va fi iertat.
192 Acum oamenii spun, “Ei bine, hulind Duhul Sfànt,^”
“Ce este sá huleãti?” Ânseamná “sá vorbeãti despre, sá faci haz,
sá âäi baäi joc, huleãti.” Ân regulá!
193 Cum L-au hulit ei? Spunànd cá Duhul Sfànt care era ân El,
fácàndu-L sá acäioneze ãi sá facá lucrurile pe care El le fácea,
ei au zis, “El este posedat de Beelzebub, diavolul. Ãi acela-i
diavolul, un ghicitor ân El fácàndu-L sá facá acele lucruri.
Vázànd secretele ân inimile oamenilor, ãi spunàndu-i lui Filip
cá El a ãtiut unde a fost el ânainte de a veni la adunare, ãi
scotea draci, ãi fácea lucrurile acelea acolo, el o face prin
Beelzebub, ãi El este un drac.” Ãi Isus a zis cá pácatul acela
niciodatá nu va fi iertat, deci acela este pácatul de neiertat
pentru care sá nu vá rugaäi. Acesta niciodatá nu poate fi iertat.
Un bárbat ãi o femeie care face aceea s-au pecetluit etern de la
Prezenäa lui Dumnezeu pentru veci de veci, fárá iertare.
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Voi Âl iubiäi?
Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc,
Pentru cá El m-a iubit mai ântài,
Ãi a plátit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

194 Ascultaäi, voi aäi fost aãa de plácuäi, ãi acestea au fost dure,
ãi au durat mult timp. Acum voi aäi ãezut ân aceastá bisericá de
la 7:30, 8:30, 9:30, douá ore ãi jumátate, ãezànd ân aceastá
bisericá âncálzitá. Voi nu aäi fácut aceea doar sá ãedeäi acolo.
Ãi eu presupun cá nouázeci ãi opt sau nouázeci ãi nouá la sutá
din adunare au ãezut chiar ân scaunele lor de la timpul acela.
Eu vreau sá spun aceasta: Jeffersonville, eu simt aceasta; cá
acesta ãi-a pácátuit ziua lui de har. Eu cred asta. Eu cred cá
toate Statele Unite au pácátuit, dar eu am pe unii din cei mai
loiali prieteni care existá ân lume chiar aici ân Jeffersonville.
Eu am oameni aici care ar muri aláturi de mine.

195 Acum, o seará caldá ca aceasta, stráinii care sunt ân poräile
noastre, spuneäi-mi unde o persoaná ar ãedea doar sá ãadá sá
asculte o persoaná, poate, vorbind din Scripturi pe care ei nici
mácar nu le cred ân felul cum le explic eu, dar ei sunt
respectoãi ãi suficient de evlavioãi sá ãadá ãi sá asculte la
aceasta. Ãi fie ca voi sá tráiäi mult. Cànd stelele se transformá
ân pulbere, fie ca voi sá tráiäi ânainte ân Cristos Isus. Fie ca
Dumnezeu sá vá acorde tot ce aveäi voi nevoie. Fie ca El sá vá
dea dorinäa inimii voastre. Dacá má credeäi cá sunt slujitorul
Lui ãi credeäi cá rugáciunile mele v-ar ajuta, fie ca Dumnezeul
Cerului Care l-a ânviat pe Fiul Sáu, Isus Cristos, sá fie
âmpáciuitorul pácatelor noastre, sá moará ân locul nostru, fie
ca El Care este atotputernic, El Care este atotprezent aici ân
aceastá cládire acum, fie ca El sá vá dea dorinäa inimii voastre
este rugáciunea mea sincerá pentru toäi ãi fiecare din voi. Ãi
ântr-o äará unde soarele nu va mai lumina peste voi din nou sá
vá ardá, unde vànturile fierbinäi nu vor mai bate, eu sper sá
avem milioane de ani de ani sá ãedem cu fiecare din voi ân
Âmpáráäia lui Dumnezeu ãi sá vorbim despre lucrurile eterne
ale acestor seri ãi lucruri cum stám noi âmpreuná. Eu spun
aceasta cu tot ce este ân mine, toatá inima mea. Má rog ca
Dumnezeu sá vá dea aceea, la fiecare.

196 Fie ca harul Lui sá fie cu voi. Fie ca El sá vá vindece de
bolile voastre. Fie ca El sá vá dea botezul Duhului Sfànt. Ãi eu
spun aceasta acum fárá nici o neânsemnátate, fárá^Dacá am
adus vreo ofensá prin ceva ce am spus despre sámànäa ãarpelui,
botezul ân Numele lui Isus, care acele lucruri^

197 Acum cineva zice, “Fratele Branham este un unitarian.”
Nu, domnule, eu nu sunt un unitarian. Eu nu cred cá Isus putea
fi propriul Lui tatá. Eu cred cá Isus a avut un Tatá, ãi acela era
Dumnezeu. Dar Dumnezeu a locuit ãi a sáláãluit ân acest trup
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numit Isus, ãi El era Emanuel, Dumnezeu cu noi. Ãi acolo nu
este alt Dumnezeu ân afará de acest Dumnezeu. El este Tatá,
Fiu, ãi Duh Sfànt. Iar Numele Tatálui, Fiului, Duhului
Sfànt̂  Tatál, Domnul, Fiul, Isus, Duhul Sfànt, Logosul,
Spiritul lui Dumnezeu. Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt, Domnul Isus
Cristos; acela-i El. Ãi ân El a locuit trupeãte plinátatea
Dumnezeirii.

198 Ãi eu cred fárá nici o umbrá de ândoialá, iubindu-vá, ãi nu
conteazá dacá rámàneäi botezaäi ân Numele Tatálui, Fiului,
Duhului Sfànt, stropiäi, turnaäi, oricum vreäi voi, má rog lui
Dumnezeu cu tot sufletul meu ãi trupul ca voi ãi eu sá ne
ântàlnim ân Âmpáráäia lui Dumnezeu, ãi Dumnezeu, dacá eu
sunt greãit, má va trece cu vederea, dacá voi sunteäi greãiäi vá
va trece cu vederea pe voi. Dar ân_prin propriile mele
convingeri ale Scripturii sá âncerc sá fac sá fie lovitá äinta de la
Geneza la Apocalipsa, Eu vá poruncesc sá fiäi botezaäi din nou
ân Numele lui Isus Cristos dacá nu aäi fácut-o.

199 Ãi dacá nu aäi primit Duhul Sfànt, ãi viaäa voastrá nu se
simte blàndá, nu conteazá dacá aäi vorbit ân limbi, dacá aäi
strigat, dacá aäi sárit ân sus ãi-n jos, dacá v-aäi pus màinile
peste cei bolnavi, ãi ei s-au fácut bine, dacá aäi fácut tot felul
de minuni ãi semne, dacá voi nu aveäi roadele Duhului de
dragoste, bucurie, pace, ândelungá rábdare, bunátate,
smerenie, blàndeäe, rábdare, credinäá ãi toate aceste lucruri ân
voi, atunci eu vá poruncesc ãi vá silesc ân Numele lui Isus
Cristos sá nu âncetaäi sá vá rugaäi pàná cànd Duhul Sfànt vine
peste voi! Nu conteazá càt de mult aäi vorbit ân limbi, càt de
mult aäi strigat, càt de mult aäi fost un membru al bisericii,
dacá aäi fost aici, tot ce aäi fácut nu va avea nimic de-a face cu
aceasta pàná cànd Cristos, Duhul Sfànt, âãi ia locul Lui ân
inima voastrá iar voi sunteäi moräi faäá de lucrurile lumii ãi
tráiäi din nou pentru Cristos.

200 Dumnezeu sá vá binecuvànteze este rugáciunea mea. Sá
stám acum ân picioare. Oh, aceasta este o adunare plácutá. Voi
aäi fost aãa de buni; mie doar nu-mi place sá vá las sá staäi aãa.

Micuäa Edith de acolo din spate are ziua de naãtere. Edith,
pot sá socotesc a ta^Eu âl voi face pe Fratele Neville sá puná
acestea ânáuntru pentru tine. Noi vom afla ce vàrstá are
aceastá doamná tànárá. Ân vàrstá de treizeci ãi opt de ani.
Dumnezeu sá te binecuvànteze. David, dá-ne un_eu vreau sá
spun, Teddy, dá-ne un mic ton, Fericitá Zi de Naãtere Pentru
Tine, ân regulá, dacá voi vreäi.

Fericitá zi de naãtere pentru tine;
Fericitá zi de naãtere pentru tine;
Fericitá zi de naãtere, Sorá Edith;
Fericitá zi de naãtere pentru tine;
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Acum, toatá aceastá adunare uniäi âmpreuná, Niciodatá Nu
Âmbátrànim. Veniäi, cu toäii âmpreuná acum.

Nu âmbátrànim, nu âmbátrànim,
Ân äara unde nu vom âmbátràni;
Nu âmbátrànim, nu âmbátrànim,
Ân äara unde nu vom âmbátràni.

Ân dulcele curànd ãi curànd,
Ne vom ântàlni pe acel frumos äárm;
Ân dulcele curànd ãi curànd,
Ne vom ântàlni pe acel frumos äárm. `
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