
O ELIBERARE TOTALÁ 1

O ELIBERARE TOTALÁ

` Eu eram cumva cá nu ãtiam ce sá spun ân dimineaäa
aceasta. Eu ãedeam acolo ân spate cu Fratele Egan, ãi am

auzit^Fratele Neville zicea ceva, ãi se uita spre mine. Ãi eu i-
am zis Fratelui Egan, “Má cheamá el pe mine?”

Ãi el a zis, “El te cheamá.”
2 Ãi apoi aici eu sunt aici sus sá zic ceva ân dimineaäa
aceasta. Má gàndeam, cànd eu eram^Ventilatorul acolo,
unde ei^trage glasul, doar se pare cá o trage drept afará,
cànd vorbeãti. Se pare cá ventilatorul ia glasul imediat.

Eu am auzit astfel^márturia cànd am fost acolo ânáuntru
sá má rog pentru femeie la telefon. Ãi acea care a luat mesajul,
a uitat sá puná oraãul de la locul unde sá sunám, de la soäia lui
Dr. Morrison. Ãi eu doar vá zic ce am fácut, pentru rugáciunile
voastre, ãi a mele. Mi-am pus màinile peste telefon, ãi am
indicat spre numár, oriunde era acesta, ãi am cerut Duhului
Sfànt sá meargá la femeie. Astfel má gàndesc cá El va asculta
asta tot la fel cum El ar asculta dacá noi am^Vedeäi? Ãi eu
doar l-am pus jos. Ãi ar putea fi cá acela-i  felul cum Domnul l-
a vrut. Vedeäi? Ar putea fi cá ar fi mai bine aãa.
3 Ãi apoi am auzit márturiile ân timp ce eram ânáuntru acolo,
despre cineva spunànd cá Sora Rook a avut^Eu cred cá
Fratele Neville a zis cá ea a avut o_o prábuãire mintalá, parcá.
Sá ne äinem de Dumnezeu pentru aceea, doar amintindu-ne
acest singur lucru: Dumnezeu âi cunoaãte pe ai Sái Proprii. El
ãtie totul despre ei.
4 Puteäi auzi bine ân spate? Dacá nu puteäi, sunt ceva scaune
libere aici sus. Voi puteäi schimba dacá doriäi. Ãi, sá vedem,
este acesta microfonul principal? [Un frate zice, “Nu,
domnule.”_Ed.] Acesta de aici este microfonul principal? Bine.
Noi vom vedea dacá putem sá-l punem doar puäin mai
aproape. Ce spuneäi despre chiar pe aici, Gene? Asta va fi chiar
bine. Ãi uneori eu devin doar puäin ráguãit. Eu am cam
predicat un pic. Este mai bine? Puteäi auzi aãa mai bine?
5 Ãi noi ântr-adevár ne amintim de aceãtia ân rugáciune. Ãi
noi vrem sá raportám o adunare glorioasá de jos din^

Má uit eu la Sora Rook? M-am gàndit cá má uitam la o
doamná aici ânapoi care aráta ca ea. M-am gàndit, “Cu
siguranäá eu nu vorbesc dublu aici.” Eu má uit la cineva care
aratá ca ea, ânspre spate. Ea este ân Spitalul lui Saint Edward.
6 Ãi astfel, la Cleveland, Tennessee, ãi de asemenea ân
California, noi am avut adunári glorioase. Domnul ne-a
binecuvàntat máreä, ãi multe lucruri care a fácut El. Ãi noi
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suntem fericiäi pentru asta. Fericiäi cá putem veni ânapoi la
compania noastrá proprie, raportànd bunátatea ãi mila lui
Dumnezeu. Acela-i felul cum au fácut ei ân Biblie.
7 L-am apreciat pe Fratele Neville, sau rugáciunea Fratelui
Beeler, cum s-a rugat el pentru oameni, ãi_ãi a cerut ajutor ãi
milá. Ãi dacá noi doar ne uitám pe aici, voi ântotdeauna, tot ce
se petrece, veäi afla cá existá ceva foarte veritabil cu acesta. Ãi
apoi cànd Fratele Neville a venit ãi a adus aceãti diaconi, ãi aãa
mai departe, aici sus la platformá, sá_sá pronunäe
binecuvàntárile lui Dumnezeu peste oferta bisericii, l-am auzit
vorbind ân rugáciunea lui cátre Dumnezeu, despre oamenii
aceia, cum s-au rugat ei unii pentru aläii. Ãi asta âmi face bine
sá aud un pástor care se poate ruga peste diaconii lui, ãi
diaconii sá se roage ânapoi pentru pástor. Cànd vedeäi o
bisericá mergànd ân cooperare ân felul acesta, ei bine, ceva e
gata sá se miãte. Acela-i felul cum biserica trebuie sá fie ân
ordine. Ãi aceasta âmi dá chiar o idee pentru un text. Eu urma
sá vorbesc despre binecuvàntarea de la Cades, ãi refuzul
ascultárii raportului spionilor, dar atunci mi-am schimbat
gàndul, la altceva atunci.
8 Ãi acum, referitor la vindecare, eu am doar o márturie micá
care mi-ar place sá o dau. Eu eram ân speranäe cá âl voi vedea
pe báiatul meu, Billy, acolo ânapoi, dar el o are ân buzunarul
lui.

Ãi Billy devine a fi mai bun ân adunári, decàt cum a fost.
Era agitat, supárat, ãi el cumva le spunea oamenilor, “Oh,
mergi ãezi jos. Mergi ãezi jos.” Zicea, “Eu_eu vá voi da un
cartonaã de rugáciune.” Dar am observat, recent, cá ajunge sá
fie oameni ân adunare pentru care lui âi pare aãa de ráu. Dacá
el nu mai are cartonaãe de rugáciune rámase, atunci el âi pune
ântr-o camerá aãa ca eu sá pot merge sá má rog pentru ei.

9 Ãi un astfel de lucru s-a ântàmplat la Chicago, ultima datá.
Ãi mi-ar place sá citesc scrisoarea aceea dacá el vine ânáuntru.
Eu nu am ajuns sá-l vád. El nu ãtia cá eu voi veni ân dimineaäa
aceasta, pe aici, ãi_ãi vreau_vreau scrisoarea. Dar eu tocmai
m-am gàndit la ea cànd m-am gàndit la aãa multá boalá. Ãi
iatá felul cum este. Este o scrisoare certificatá care^

Eu citeam ân ziar (eu niciodatá; nu mi s-a spus), cáci unde
ziarele âl criticau pe Oral Roberts, pentru cá s-a rugat pentru o
femeie care a avut diabet ãi a murit. Ãi eu, acum, ca un
American, eu_eu âmi place sá ascult la legile ãi_ãi omul care
este ân autoritate. Dar má gàndesc cá asta nu este drept. Má
ântreb dacá ei ar vrea sá puná, ân ziar, toäi acei pentru care
Oral Roberts s-a rugat ãi s-au vindecat, pe care doctorii i-au
refuzat. Má ântreb, dacá ei ar schimba drept ânapoi ân jur
odatá, vedeäi. Ei nu ar face asta. Ãi apoi má gàndesc poate cá
Diavolul doar i-a zápácit aãa, âncàt, ãi Dumnezeu o permite, ca
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ân Ziua Judecáäii ei vor trebui sá ráspundá pentru aceea. Dar
eu ãtiu despre mii de oameni pentru care Oral Roberts s-a
rugat, care erau pe moarte, ãi ei sunt sánátoãi.
10 Deci, vedeäi, ei, ei nu sunt cinstiäi cu aceasta. Ei âãi vor
reda partea lor, partea criticá, dar nu vor sá redea cealaltá
parte. Acum, ziarul se presupune a äine publicul la zi cu
evenimentele care se ântàmplá. Apoi má gàndesc, dacá fiinäele
umane sunt preocupate unele de altele, dacá cineva se vindecá,
ântr-adevár vindecat, fiecare ziar din Statele Unite ar trebui sá
publice articolul despre aceasta. Dar tu nu-i poäi angaja sá o
facá. Nu. Voi luaäi aãa ceva acolo, ei vor chicoti ãi vor ràde de
aceasta, ãi o dá ânapoi. Dar acum dacá existá ceva sá
critice^Aceasta doar merge sá arate cá aceastá naäiune este
gata pentru judecatá. Corect. Ãi trebuie sá fie judecatá, ãi nu
este cale sá scape de ea. Ãi ei âãi ângrámádesc numai foc pe
capetele lor, ãi aãa mai departe. Ãi aãa o_o^neunificaäi, faäá
de principii! Un ziar, principiile lui, sunt sá_sá informeze
publicul de orice bun sau ráu, care se ântàmplá. Dar ei sunt
departe de principiile lor. Ãi cànd ei sunt departe de principiile
lor, atunci ei_ei nu âãi vor servi bine scopului lor.
11 Ãi aceea este ân acelaãi fel cu biserica. Cànd biserica este
departe de la principiile ei, ea niciodatá nu poate sluji bine pe
sfinäi. Noi trebuie sá stám âmpreuná, trebuie sá fim uniäi. Noi
trebuie sá fim o inimá ãi un acord. Sau, noi niciodatá nu vom
sluji pe Dumnezeu sau poporul, dacá nu suntem o inimá ãi un
acord, sá stám aláturi de principiile Bibliei ãi lucrurile care
Dumnezeu a zis cá sunt drepte. Noi trebuie ântotdeauna sá
stám aláturi de ele.
12 Billy rámas ân camerá la Chicago, el^Cineva a venit la el,
o femeie cu soäul ei, cu cancer la plámàni, pe moarte. Ãi soäia
lui era o victimá polio ântr-un cárucior, ãi ea âncerca sá
ângrijeascá de un bárbat care abia putea sta ân sus, cu cancer la
plámànul lui. Ãi Billy i-a zis, el a zis, “Eu_âmi pare ráu,
domnule.” A zis, “Eu äi-aã da bucuros un cartonaã de
rugáciune.” Ãi el a zis, “Dar eu_eu nu mai am nici unul
rámas.”
13 Ãi el a zis, “Bine, ân regulá, fiule.” El a zis, “Este ân
ordine.” A zis, “Noi am âncercat sá ajungem aici, dar e aãa de
incomod pentru noi.”
14 Billy a zis, “Vá spun ce sá faceäi.” A zis, “Má duc sá-l aduc
pe tati. Ãi âl voi aduce ânáuntru, ãi-l voi aduce afará.” Ãi a zis,
“Cànd o fac, imediat ce auziäi Mesajul lui,” a zis, “atunci sá-äi
iei^sau soäia ta ãi tu, ãi intraäi ântr-o cámáruäá acolo pe unde
trec eu, ãi eu âl voi face sá se roage pentru tine.”
15 “Oh,” el a zis, “aceea este loial, fiule. Asta-i suficient.”
Vedeäi? Existá o_existá o atitudine. Vedeäi? “Suficient. Asta-i
bine.” Vedeäi?
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16 Ãi ân seara aceea, Billy, cànd el a mers acolo ânapoi, âncá
âmpotriva a ceea ce a zis, cá el a avut pe cumnatul lui acolo
care sàngera cu hemoragie de la plámàni. Ãi cumnata lui acolo,
care sàngera de la stomac, cu ulcere, de asemenea cá ei au venit
ânáuntru cu ei, cumva de o parte sá-i ajute sá intre. Tu trebuie
sá veghezi, acolo ar fi o camerá ântreagá pliná, vedeäi. Dar
mergànd ãi rugàndu-ne pentru ei, noi primim ânapoi o
scrisoare, prin poãtá, cá omul acela s-a vindecat perfect de
cancerul acela din plámànii lui. Femeia, soäia ân cárucior, este
sus, mergànd ân jur tot aãa de normal cum era ântotdeauna.
Omul cu hemoragii de_de plámàni, de la tuberculozá, este
complet sánátos. Ãi soäia lui este bine de la ulcere. Patru din ei
vindecaäi, riguros! Má ântreb dacá ziarele vor vrea sá
tipáreascá asta. Vedeäi? Vedeäi? Vedeäi? Oh! Dar Dumnezeu
âncá este Dumnezeu. El doar face lucruri ân felul Lui Propriu,
voi ãtiäi, ãi El este aãa de bun. Noi suntem aãa de fericiäi sá
ãtim cá El este Dumnezeu.
17 Noi vorbeam dimineaäa trecutá despre un predicator mic
pe care âl cunoaãtem, care obiãnuia sá meargá ân jur, sá se
roage pentru bolnavi ãi de toate. Ãi el a mers ãi s-a rugat
pentru o persoaná ân spitalul din Louisville, ãi un caz de
tuberculozá, doamna a murit. Omuleäul a zis, “Pái, nu este
nevoie^ Dumnezeu nu este^Nu existá Dumnezeu. El ãi-ar
äine Cuvàntul Lui.” A zis, “Eu am uns-o chiar cum_cum a spus
Biblia. Dacá El nu-ãi äine Cuvàntul Lui, El nu este
Dumnezeu.” A zis, “Ea este doar o Carte.”
18 Acum, aceea ar párea aãa dacá nu-l cunoãti pe Dumnezeu.
Aceea este parte din Scripturá, dar nu este toatá Scriptura.
Aceasta-i pe bazá de credinäá a persoanei. Vedeäi?
19 Ãi i-am spus soäiei mele, am zis, “Au existat aãa de multe
lucruri care s-au ântàmplat, âncàt eu doar ãtiu cá existá. Eu nu
ãtiu ce mi se va ântàmpla la sfàrãit. Eu poate má duc ân acelaãi
fel. Dacá Dumnezeu âãi mutá vreodatá màna Lui de milá de la
mine, eu má voi duce ân acelaãi fel. Dar atàt timp càt El âãi äine
màna Lui de milá ãi de cáláuzire peste mine, eu voi merge
ânainte.” Dar eu am ântrebat-o pe Meda, am zis, “Cine era ân
camerá ân dimineaäa aceea dupá viziunea mea vázànd fetiäa
mea, Sharon?”
20 Fiindcá veni vorba, zilele trecute, eu párea sá leãin. Eu
ãedeam pe stradá. Ãi voi ãtiäi povestirea mea despre viziunea
cu ea, dupá. Ãi m-am uitat, venind aláturi de mine, ãi acolo a
venit o fatá tànárá jos pe stradá aici ân Jeffersonville, era chiar
exact ca viziunea aceea. Eu doar a trebuit sá-mi äin màinile
âmpreuná. Aráta aãa de mult ca viziunea aceea despre micuäa
mea Sharon! Ea era o femeie tànárá atunci.
21 Ãi dupá acea viziune ân dimineaäa aceea, cànd ân Glorie,
eu^Hope âmi spunea, avea braäul ei ân jurul umárului meu,
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zicànd, “Nu te ângrijora de noi, Bill. Noi suntem mult mai
bine.” Eu tocmai âncercam sá má sinucid. Ãi ea a zis, “Nu te
ângrijora. Promite-mi cá nu te vei mai ângrijora.”
22 Ãi am zis, “Eu nu pot promite aceasta, Hope, cáci
eu_eu_eu sunt^eu má ângrijorez. Eu nu má pot abäine.”
23 Ãi am ieãit din viziune, stànd ân camera ântunecoasá. Ãi nu
o viziune, nu imaginaäie, ci braäul ei âncá era ân jurul meu. Ãi
ea má màngáia. M-am gàndit, “Aãteaptá un minut. Aceasta nu
este^” Eu nu am ãtiut cum sá o numesc ân zilele acelea, o
viziune. Eu am numit-o o transá. Am zis, “Aceasta este^
Màna ei âncá este acolo.” Am zis, “Eãti tu aici, Hope?”
24 Ea a zis, “Bill, promite-mi cá nu te vei mai ângrijora despre
mine ãi Sharon.” Cáci, eu eram la capátul drumului. Eu eram
gata sá má sinucid.

Am zis, “Eu âäi promit.” Ãi ea m-a âmbráäiãat, ãi m-a bátut
pe umár cu màna ei.

Ãi atunci eu_eu am zis, “Hope, unde eãti tu?” Eu am^am
bàjbàit ân sus, pàná am apucat lánäiãorul de la luminá ãi l-am
tras. Am mers ân jur, am cáutat prin fiecare scaun, sá vád dacá
ea ãedea acolo.

El este Dumnezeu. El este tot aãa de mult Dumnezeu,
astázi, cum era El pe Muntele Transfigurárii cànd Moise ãi Ilie
au apárut. El âncá este Dumnezeu.
25 Noi putem trece prin multe necazuri ãi âncercári. Dar
amintiäi-vá, acolo existá Cineva Care ãtie, lumineazá calea, o
face realá. Eu nu ãtiu ce este ân spatele cortinei. Dar eu ãtiu un
lucru, eu presez spre semnul ânaltei chemári, ân fiecare zi,
âncercànd sá tráiesc pentru acel eveniment mare care va avea
loc ântr-o zi; cànd eu Âl voi vedea, faäá ân faäá, ãi voi spune
povestea, “Salvat prin har.” Aceea este ziua pentru care tráiesc
eu. Lásànd lucrurile acelea ân urmá, care sunt, eu vreau sá
presez ânainte, doar continui sá merg.
26 Eu vreau acest Tabernacol, acum cá voi sunteäi ân picioare,
eu vreau ca voi sá continuaäi sá presaäi spre semnul ânaltei
chemári. Orice faceäi, äineäi âmpreuná, fiäi aãa ân clan càt puteäi
fi, dar ântotdeauna cu un braä ântins, sá ajungeäi ãi sá aduceäi
pe altcineva, sá-i aduceäi ânáuntru. Dar ân aceastá Credinäá
care o predicám acum ãi pentru care ne luptám serios, sá nu vá
miãcaäi nici un centimetru de la Ea. Cáci, dacá má credeäi cá
sunt slujitorul Lui, acesta este programul lui Dumnezeu.
Acesta niciodatá nu va fi ân majoritate. El va fi ântotdeuna ân
minoritate, ântotdeauna a fost ãi ântotdeauna va fi. Dar,
amintiäi-vá, este scris, “Nu te teme, turmá micá; este voia buná
a Tatálui sá vá dea Âmpáráäia.”
27 Acum, existá un grup de slujbe a bisericii noastre, diaconi,
administratori, superintendent de ãcoalá Duminicalá, pástori,
aãa cum biserica noastrá este aãezatá ân ordine. Ãi voi, poporul,
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aäi ales aceãti slujbaãi ãi acest pástor. Eu sunt doar
supraveghetor general, vázànd sá meargá ânainte corect, ãi sá
dau sfat ãi aãa mai departe. Voi sunteäi aceia care alegeäi
pástorul vostru, voi alegeäi administratorii voãtri, voi vá alegeäi
diaconii, voi alegeäi fiecare slujbá care este ân aceastá bisericá;
voi, poporul. Ãi este datoria voastrá sá staäi aláturi de oamenii
aceia, vedeäi, cáci ei vor face greãeli. Ei sunt muritori. Ei sunt
doar oameni, ãi ei vor face greãeli. Dar dacá Preãedintele Statelor
Unite face o greãealá, âl aruncám noi afará, ca Preãedinte? Noi o
uitám ãi mergem ânainte. Acela-i felul cum vrem sá facem cu
biserica noastrá acum. Eu l-am ascultat rugàndu-se, cu càteva
minute ân urmá, pentru acei diaconi. Ãi sá aud acolo ân spate, o
márturie, la uãá, de la administratori, cum sunteäi voi toäi ântr-
un acord. Acum staäi ân felul acela. Acum, voi membri staäi
aláturi de aceãti administratori, diaconi ãi pástor. Ãi amintiäi-vá,
cànd voi luaäi aceasta âmpreuná, amintiäi-vá cá este treaba
Diavolului sá vadá cá aceea se rupe. Acum aceasta ântotdeauna a
fost ãi ântotdeauna va fi. Dar voi staäi aláturi de slujbaãii voãtri,
ãi aceea era vorbirea care urma sá o fac.
28 Ãi apoi eu am aici de asemenea ceva^ceva pentru panoul
de anunäuri ân dimineaäa aceasta, despre adunarea comitetului
ãi autoritatea lor. Ãi aceasta va fi pe panoul de anunäuri. Ãi eu
am o copie pentru Fratele Roberson, care este preãedinte al
dia-^al administratorilor. Ãi apoi eu am o copie pentru
Fratele Collins, eu cred, care acäioneazá ca preãedinte al
comitetului diaconilor. Ãi acum, toate aceste slujbe sunt
stabilite conform cu Scriptura. Ele trebuie sá aibe regulile
Scripturale despre ce trebuie sá facá ei. De aceea,
administratorii au o funcäie a lor proprie. Ãi diaconii au o
funcäie a lor proprie. Superintendentul ãcolii Duminicale are o
funcäie a lui proprie. Ãi pástorul este capul turmei.
29 Acum, fiecare din aceãtia au lucruri ân comun. Ãi eu cred
cá ãedinäa voastrá nu trebuie sá fie âmpreuná, ci ar trebui sá fie
ca fiecare slujbá, cáci diaconii nu au nimic sá spuná
administratorilor numai dacá ei au ceva treabá sá le-o
prezinte. Ãi invers, administratorii sunt peste finanäe ãi lucruri
ale cládirii; ei nu au nimic cu diaconii. Diaconii sunt poliäiãtii
bisericii, ãi asistenäii pástorului. Ãi administratorii sunt
deäinátori la toatá proprietatea. Administratorii nu au nimic
de a face cu capátul spiritual al ei, ãi diaconii nu au nimic de-a
face cu capátul financiar al ei. De aceea, aceasta trebuie sá fie.
Ãi superintendentul ãcolii Duminicale este peste ãcoala lui
Duminicalá. Astfel eu o am toatá scrisá, tipáritá, sá fie pe
panoul de anunäuri.
30 Ãi apoi noi de asemenea vom pune, ântr-o ramá, Doctrina
pentru care stá biserica, ãi O avem ânrámatá ânáuntru aici, ân
bisericá; pentru ce stám noi, principiile, Doctrina bisericii.
Acum, pentru a fi o bisericá, noi trebuie sá avem o doctriná.
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31 Noi nu batem niãte äáruãi, ãi zicem, “Noi doar mergem
pàná aici.” Noi mergem afará tot atàt de departe, cu pártáãia
cu fiecare, cu care Dumnezeu ne va lása sá mergem, ân
Scripturile Lui, cu oamenii. Acum staäi âmpreuná, fiäi ântr-un
acord, o inimá, ãi miãcaäi-vá ânainte pentru Dumnezeu. Acela-i
felul cum vrea Dumnezeu sá facem.

Acum sá ne rugám, ãi apoi sá deschidem Cuvàntul.
32 O scumpe Doamne, noi suntem acum ân preajma sá ne
apropiem de Cuvàntul Divin, sau citirea acestui Cuvànt. Fie ca
Duhul Táu Sfànt sá ne tálmáceascá ceea ce avem noi nevoie. Ãi
lasá-ne sá vorbim, Doamne, ãi sá acäionám ãi sá tráim, ãtiind cá
noi suntem toäi copiii Tái, prin har, aãa cum Tu ne-ai chemat.
Fá ca acolo sá fie o pártáãie ân aceastá bisericá, vázànd cá
suntem chiar ân preajma sá intrám ân ceva miãcare mare, noi
simäim, sá creãtem aläi lucrátori sá meargá afará ân càmpuri de
unde, dacá Tu má vei trimite ân diferitele páräi ale lumii, acolo
sá stabilim Credinäa, ãi sá avem un predicator pregátit ãi sá
vrea, ãi instruit sá preia. Ãi fie ca Credinäa care a fost datá
odatá sfinäilor, pentru care noi stám viteji, sá deviná un cerc ân
jurul lumii. Ângáduie aceasta, Doamne. Fie ca aceastá micá
grámadá de buruieni, aãa cum a fost ântr-o zi cànd noi Äi-am
dedicat-o, fie ca sá se ridice o bisericá aici, Doamne, ca din ea
sá meargá predicatori ãi evangheliãti ãi ânváäátori ãi misionari,
ân toate páräile lumii.
33 Noi am cere, ân dimineaäa aceasta, o binecuvàntare specialá
pentru Fratele nostru ãi Sora Stricker care suferá acum. Dar noi
ãtim cá noi toäi suntem puãi la aceste examene. Fiecare fiu care
vine la Dumnezeu trebuie sá fie pedepsit, âncercat. Ãi dacá noi
renunäám uãor, ãi ne ântoarcem ânapoi, atunci noi suntem copii
nelegitimi, ãi nu copiii lui Dumnezeu. Dá Fratelui ãi Sorei
Stricker tárie ãi putere, sá stea la postul lor de datorie. Dacá ei
trebuie sá cerãeascá pentru hrana care o mánàncá, fie ca màna
Ta de binecuvàntare sá fie peste ei. Cáci noi nu ãtim cá ar putea
fi prin acel efort ca Tu sá aráäi báãtinaãilor din Africa ce este un
adevárat Creãtin. Ângáduie aceasta, Doamne. Acum lasá ca toate
sá se facá conform cu voia Ta.
34 Binecuvànteazá acest pástor, Fratele Neville. Ne rugám,
Doamne, ca Tu sá-l faci un pástor al turmei, aãa cum Tu ai
fácut ân trecut. Ãi noi nu-i vom uita drágálaãa lui, soäioara care
este foarte bolnavá. Vrájmaãul ar vrea sá-l lase pe Fratele
Neville cu acel grup de copii, fárá mamá, dar noi stám ãi
punem, prin credinäá, Sàngele lui Isus Cristos ântre acel
vrájmaã ãi sora noastrá. Fie ca Duhul Táu, Doamne, sá fie mare
peste ea, ãtiind cá toate femeile sunt rànduite sá meargá jos
prin aceastá vale, de ântuneric din aceastá epocá, dar noi ne
rugám ca Tu sá fii cu ea. Binecuvànteazá pe copilaãii aceia. Ea
va fi agitatá acum, ãi iritabilá, dar fie ca Duhul Sfànt sá fie la
uãa milei, ân toate timpurile, pentru familia aceea.
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35 Binecuvànteazá comitetul administratorilor noãtri, Fratele
nostru Wood, ãi Fratele nostru Egan, Fratele Roberson, ãi toäi
ceilaläi, Doamne. Diaconii, administratorii, ãi toäi care sunt
asociaäi ân bisericá, ne rugám, Doamne, ca Tu sá-i laãi sá
slujeascá termenul lor cu sfinäenie ãi_ãi neprihánire.
Binecuvànteazá pe aceia, Doamne, care au servit ân timpurile
trecute. Ãi ne rugám ca Tu sá continui sá fii cu noi toäi, ca noi
sá fim cunoscuäi ca o bisericá a unitáäii, ãi Duhului ãi dragostei
Domnului. Ne rugám acum ca Tu sá ne âmparäi Cuvàntul, aãa
cum avem nevoie, aãa cum citim din Cuvàntul Táu scris. Cáci
noi o cerem ân Numele lui Isus. Amin.

36 Ãi ân rugáciune, má gàndeam aãa cum noi binecuvàntam
sau ceream binecuvàntarea pentru al nostru modern^noul
nostru comitet de administratori ãi aãa mai departe, eu má
gàndeam la Fratele nostru Fleeman ãi Fratele Deatsman ãi cei
care ãed aici, care au servit bine, ânainte. Ãi noi vrem sá fim
muläumitori lui Dumnezeu pentru serviciul lor loial. Fie ca
Domnul sá fie totdeauna cu ei, sá-i binecuvànteze ãi sá-i ajute.
Aã vrea sá citesc ânainte^Doar amintiäi-vá acum, panoul de
anunäuri ãi aãa mai departe, ãi adunárile care vin.

37 Ãi noi suntem fericiäi sá avem cu noi, ân dimineaäa
aceasta^Pái, eu aã putea sá o spun ân felul acesta, un om care
a fost foarte scump pentru mine, ân timpurile trecute, ãi scump
acum, un frate bun, Fred Sothmann, din^ãi soäia lui, din
Saskatchewan, Canada, care este aici sá cálátoreascá cu noi, ân
naäiunea noastrá, un âmpreuná cálátor; dar ân pártáãia noastrá,
un frate preaiubit, Fratele Fred Sothmann ãezànd acolo. El a
administrat campaniile pentru mine cànd am fost ân Canada.

38 Ãi un alt frate scump care de asemenea este un fost
Canadian, care era un om de afaceri, ãi poate dovedi lumii cá
nu puteäi da mai mult decàt Dumnezeu. El ãi prietenul lui au
format o fundaäie pentru a finanäa zidirea unui loc, sau pentru
o misiune stráiná, o fundaäie. Ãi ei m-au chemat ân Oakland,
pentru o adunare, ãi au zis cá ei aveau banii. Ei ar sponsoriza-o
toatá, ân fundaäia lor.

39 Fratele Fred ãi eu am âncercat aceea pentru ceva bani pe
care Fratele Fred i-a avut, care eu nu i-aã lua ca o persoaná.
Deci atunci noi am decis sá-i dám la oamenii Canadieni ãi nici
mácar sá luám o ofertá, dar aceasta nu a mers aãa de bine.
Adunárile au fost bune. Dar din cauzá cá noi nu adunám o
ofertá^Mie nu-mi pasá dacá biserica are un capital de o sutá
de miliarde de dolari, voi totuãi sunteäi datori, faäá de
Dumnezeu, sá adunaäi o ofertá. Aceea este parte din ânchinare.
Ãi voi furaäi aceea^Atàt càt eu am fost âmpotriva banilor ãi
lucruri ca acelea, eu am aflat, cànd un om este greãit, tu poäi
tot atàt de bine sá admiäi cá eãti greãit, cáci Fratele Fred ãi eu
am vázut cá aceasta nu a mers aãa de bine.
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40 Ãi, Fratele Borders, cànd l-am lásat pe Fratele Fred ãi am
venit jos la Oakland, am zis, “Sá nu o faci. Tu doar sá treci
farfuria de colectá, sá stràngi o ofertá, ãi, orice este, pune-o
ânapoi ân fundaäia voastrá pentru o altá adunare pe undeva.”

41 Ãi ânainte ca serviciile sá se âncheie, Fratele Borders ãi
prietenii lui au venit la mine, ãi au zis, “Atàt càt noi am pune
ân adunare, este deja luat.”

42 Ãi apoi, cu càteva zile ân urmá, el a fácut aranjamente
pentru o adunare ân San Jose, California, unde el a avut càteva,
eu presupun ãaizeci sau ãaptezeci de biserici ân vale, de toate
credinäele diferite toate cooperànd. Noi am avut o adunare
minunatá, ãi ne ântoarcem iaráãi ânapoi, ân noiembrie. Noi
suntem fericiäi sá vá avem cu noi, Frate Borders ãi Frate Fred
care ãedeäi acolo ân spate. Ãi aceãti bárbaäi sunt stráini poate
pentru voi toäi, dar ei au fost fraäi scumpi pentru mine afará ân
càmpuri, luptàndu-se serios pentru Credinäa pentru care stám
noi. Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate. Noi suntem bucuroãi
sá vá avem ân dimineaäa aceasta, ân micuäul, tabernacol vechi
aici. Nu e prea mult la ce sá priviäi. Dar existá ceva aici, care,
noi ãtim cá Dumnezeu locuieãte aici, vedeäi, deci noi suntem
fericiäi pentru aceea. Ãi existá aläi fraäi scumpi, dacá aveam
timp sá-i menäionez, care sunt cu noi astázi.

43 Acum eu anticipez ãi má rog ca ân urmátoarele càteva zile,
cu voia Domnului, eu vreau sá merg, simäindu-má
cáláuzit^eu nu am fácut anunäul. Adunarea urmátoare, la
Ohio, sá fiu cu Fratele Sullivan, ân terenul de camping, ântr-un
timp scurt. Este numai vreo sutá de mile acolo sus, eu
presupun, Gene, cam aãa ceva. Va fi o cálátorie buná, dacá nu
äi-ai planificat concediul, dacá Domnul continuá sá ne
conducá. Om foarte bun, ãi noi âl apreciem pe Fratele Sullivan,
nespus de mult. Doar un^El este primarul oraãului. El era
doar fost primar, ãi doar un Kentuckian de modá veche. Asta-i
tot ce pot sá spun despre el. Cànd l-am ântàlnit zilele trecute
ân^Noi am fost crescuäi amàndoi acolo jos ân munäii din
Kentucky. El mi-a zis, “Tu âncá mai ai ráãina mirositoare ân
jurul gàtului, Billy?” Acum voi ãtiäi càt_càt de Kentuckyan
este el. Acum sá deschidem ân^

Fárá desconsiderare cátre fraäii mei din Kentucky de aici,
Fratele Jefferies, ãi aãa mai departe. Eu sunt un Kentuckyan,
de asemenea, voi ãtiäi. Eu vá spun un lucru ce suntem. Noi nu
suntem Kentuckieni, sau nici nu suntem Americani. Noi
suntem pelerini ãi stráini. Noi cáutám o Cetate care vine.

44 Acum pentru o citire, sá citim din Cartea Exodului, pentru
càteva minute. Eu doresc sá citesc din al 23-lea capitol, ãi al 20-
lea verset pàná la al 23-lea, inclusiv. Ãi eu vreau sá iau un text
ân dimineaäa aceasta, de la ca acesta, din acesta, adicá: O
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Eliberare Totalá. Ãi eu nu voi fi ândelungat, sá vorbesc, acum
ân timp ce aãteptam ca voi sá deschideäi la Cartea ãi capitolul
vostru.

Iatá, Eu trimit un Ânger ânaintea ta, sá te äiná ân cale,
ãi sá te aducá la locul care Eu l-am pregátit.

Fii atent la el,^ascultá-i glasul, nu-l ântáràta; cáci
el nu âäi va ierta fárádelegile tale: cáci numele meu
este ân el.
Eu sunt sigur cá adunarea ãtie cine era acest Ânger.

“Numele meu este ân El.”
Ãi dacá te vei supune ântr-adevár glasului lui, ãi vei

face tot ce Eu âäi vorbesc; atunci Eu voi fi un duãman
al duãmanilor tái, ãi un adversar al adversarilor tái.

Cáci Ângerul meu va merge ânaintea ta, ãi te va
aduce^la Amoriäi,^Hetiäi,^Fereziäi,^Cananiäi,
^ Heviäi, ãi ^Iebusiäi: ãi âi voi nimici.

45 Fie ca Domnul sá binecuvànteze Cuvàntul Lui aãa cum
vorbim acum pentru càteva minute, dacá vá rugaäi. Eu má
gàndeam asupra acestui subiect, de: O Eliberare Totalá.
Biserica a fost ân_ân minoritate. Ea ântotdeauna va fi, ân
membri, pàná cànd vine Isus. Dar Ea tráieãte sub privilegiile
Ei date de Dumnezeu. Dacá noi am ãti numai, cá aceasta este
Biserica viului Dumnezeu; nu Tabernacolul Branham, dar
Tabernacolul Branham este doar o parte din Ea. Existá alte
tabernacole ca acestea prin äará.
46 Fratele Snelling, deseará, are un serviciu de botez. Am
uitat cá Fratele Curtis mi-a spus sá anunä asta, sau mi-a spus
ieri, cá âl aveau. El are un serviciu de botez. Ãi dacá cineva de
aici niciodatá nu a fost botezat, âncá, pái, Fratele Snelling ar fi
bucuros sá o facá, deseará. Acela-i Holinese Tabernacle la
Utica. Ãi Fratele Junior Jackson ân New Albany. Ãi existá
multe astfel de biserici prin toatá äara. Dar noi toäi tráim, se
pare, pe partea ânvinsá, mai mult, sau mai puäin.
47 L-am auzit pe Fratele Neville anunäànd ân dimineaäa
aceasta, acolo ân spate, cá aceasta cumva mi-a venit ân minte,
cá se pare cá oamenii se ândepárteazá de la izbávire. Se pare sá
fie ceva, cá, oamenii au vázut-o, astfel ei doar o âmping afará la
o parte, “Oh, pái, Dumnezeu o poate face.” Dar nu aceea este
atitudinea!
48 Acum, Moise, cànd el a fost chemat de Dumnezeu, el a fost
un profet total, complet.

Cànd Dumnezeu trimite pe un om sá facá ceva, El âl
echipeazá complet cu tot ce are el nevoie. Dacá Dumnezeu
cheamá pe un om sá fie un predicator, El pune ceva ân el cu ce
sá predice. Dacá El âl cheamá sá fie un ânváäátor, El pune ceva
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ân el cu ce sá ânveäe. Dacá El âl cheamá sá fie un profet, El pune
ceva ân el, sá vadá viziuni ãi sá fie un profet. Dumnezeu
ântotdeauna âãi echipeazá complet omul Lui.

Ãi aceea este chiar ce El a fácut cànd El l-a trimis pe Moise
ân Egipt. El l-a crescut ântr-un anumit fel. Ãi El l-a ãcolarizat
ântr-un anumit fel, ãi El l-a modelat, ãi l-a fácut, ãi l-a fáäuit.
Dupá ce El i-a promis lui Abraham, sute de ani mai ânainte, cá
El va izbávi poporul, atunci El_El a avut ân minte ca El sá-l
facá pe Moise chiar ân felul cum Moise a fost fácut. Moise a fost
un profet complet. Ãi atunci, fiind un profet complet, atunci^
49 Ântocmai ca voi, dacá voi sunteäi un Creãtin. Dumnezeu nu
face ceva Creãtini pe jumátate. Dumnezeu face Creãtini
compleäi. Dumnezeu nu face predicatori pe jumátate, dar
predicatorul poate fi pe jumátate. Ãi Dumnezeu âãi face copiii
Lui Creãtini, dar uneori ei sunt Creãtini pe jumátate. Dar nu
este intenäia lui Dumnezeu ca ei sá fie ân felul acela. Este felul
lor propriu care s-a amestecat cu planul lui Dumnezeu pentru
viaäa lor, ãi aceea este ce-i face ân felul cum sunt ei. Dumnezeu
nu âi vrea sá fie Creãtini pe jumátate, sau predicatori pe
jumátate, compromiäànd pe fiecare parte. Sau^El âi vrea sá
stea complet ân spárturá.
50 Acum, Moise, Dumnezeu l-a fácut un profet complet,
pentru o izbávire completá. Ãi Moise a fost complet predat ân
màinile lui Dumnezeu. Acela-i motivul cá l-a fácut ceea ce era
el. El era aãa de complet ân Dumnezeu âncàt Dumnezeu se
putea âncrede ân el.
51 Má ântreb, ân dimineaäa aceasta, ca Creãtini, dacá ne-am
cedat voinäa noastrá proprie, ãi ne-am cedat aãa de complet lui
Dumnezeu, âncàt Dumnezeu se poate âncrede ân noi ân locul ân
care El ne-a pus. Má ântreb, ân dimineaäa aceasta, despre mine
ânsumi, dacá aã putea sá fiu aãa de cedat lui Dumnezeu âncàt
Dumnezeu sá se poatá âncrede ân mine, sá poatá sá se âncreadá ân
Fratele Neville, sá se poatá âncrede ân comitetul administratorilor
noãtri, comitetul diaconilor noãtri, sau membri noãtri din biserica
noastrá. Noi toäi avem un loc, ãi avem o datorie.
52 Lucrátorul are un loc de datorie, sá stea ãi sá predice
comorile de necercetat ale lui Cristos, fárá sá compromitá, dacá
el este chemat sá fie un predicator. El nu va cruäa nici un lucru
pentru o persoaná, dacá el este chemat sá fie un predicator.
53 Ãi membrul bisericii, el este chemat sá fie un membru al
acestui grup anume, atunci el nu va compromite. Dacá biserica
crede cá noi nu trebuie sá jucám jocuri de noroc, atunci
membrul acela niciodatá sá nu atingá un pachet de cáräi. Noi
nu credem ân a bea, el ar trebui sá-ãi ântoarcá capul complet de
la báuturá. Dacá noi nu credem ân jocul de noroc, sau fumat,
membrul acestei biserici niciodatá nu ar trebui sá atingá un
astfel de lucru. Dumnezeu dá eliberare completá. Cànd noi^
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El o va face dacá noi ne vom preda complet Lui. Dacá ne
vom preda complet ân màna Lui, atunci Dumnezeu poate locui
ân noi. Cristos, Nádejdea Slavei, El Se poate reflecta din noi
aãa cum ne dám din cale. Atunci gàndurile noastre sunt
gàndurile Lui. Va-äi putea imagina Cristos sá fumeze un
trabuc? Va-äi putea imagina Cristos sá bea, sau sá joace cáräi?
Atunci dacá duhul vostru este parte din Duhul Lui, El o vrea
sá fie pe márturisirea voastrá. Dar voi permiteäi Diavolului sá
viná ânáuntru ãi sá preia. Ãi tot timpul, ân inima voastrá, jos de
tot adànc, voi ãtiäi cá sunteäi greãiäi cànd faceäi lucrurile
acelea.

Ãi cànd un membru va vorbi âmpotriva celuilalt membru,
voi ãtiäi cá aceea e greãit. Vouá vi s-a poruncit sá vá rugaäi
unul pentru altul, nu sá vorbiäi unul âmpotriva altuia, ci sá vá
iubiäi unul pe altul. Ãi dacá cineva este jos, sá-l ridicám, sá-l
ajutám. Acum, aceea ne face un_un_un grup unificat de
credincioãi. Acum, cànd nu ne supunem la aceea, atunci nu ne
supunem lui Dumnezeu ãi nu suntem plácuäi lui Dumnezeu. Ãi
de aceea, biserica noastrá, poporul nostru nu poate prospera,
biserica nu poate merge ânainte, pentru cá suntem neunificaäi,
âmpreuná. Aãa cum a spus Isus, “Puäin aluat dospeãte
plámádeala.”
54 Acum, dacá comitetul bisericii, sau ca diaconii, ar veni ãi
ar zice cá noi urma sá^se gàndesc cá ar trebui sá zidim un
tabernacol nou. Dacá acela este votul diaconilor, ãi
administratorii sunt consultaäi ãi ei nu au banii sá âl facá,
atunci ei au un program de construcäie aãa cum âl avem ân
desfáãurare acum. Ãi apoi este dus ânaintea audienäei  generale,
aãa cum ar trebui sá fim, toatá biserica fiind suveraná. Atunci
dacá biserica voteazá pentru tabernacolul nou, atunci noi toäi
sá cooperám âmpreuná ân zidirea acelui tabernacol nou.
55 Ân mod deschis, eu ânsumi, cànd ei au vorbit despre un
tabernacol nou, cu mine, am fost âmpotriva acestui gànd. Aãa
este. Am zis, “Noi nu avem nevoie exact de un tabernacol nou.
Eu probabil voi pleca de aici foarte curànd, aãa cum
Domnul^dacá ceea ce mi-a arátat El se âmplineãte. Ce nevoie
avem de un tabernacol nou? Noi nu avem banii.”
56 Apoi am venit jos ãi am simäit sentimentul bisericii, cá
biserica, ân majoritate, se párea cá âl vrea. Atunci ce am fácut?
Mi-am sacrificat gàndurile mele proprii ãi am consimäit cu
biserica. Sigur, hai sá o facem. Dacá acela-i felul cum
aruncám noi soräii, acela-i felul cum a fost ân timpul Bibliei,
felul cum biserica a votat. Suveranitatea, grupurile oamenilor,
ei vin âmpreuná. Ân unitate existá tárie. Astfel, de aceea, am
zis, “Cu certitudine, dacá acela-i felul cum vrea biserica, dacá
aceea este ce vrea Dumnezeu, El are mai multá autoritate de a
vota printre un grup ântreg de oameni decàt are El la mine,
cáci eu nu am viziune sá spun cá aceea nu ar trebui sá fie.”
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Deci noi âl aruncám ânáuntru cu biserica, ãi ne miãcám cu
biserica. Ãi eu sunt ân spatele ei, sá fac tot ce pot, vedeäi, sá
ajut biserica.

57 Acela ar trebui sá fie motivul fiecárui Creãtin ãi fiecárei
persoane din bisericá, este sá ne unificám ãi sá äinem
âmpreuná. Pentru orice voteazá biserica, pentru aceea ar trebui
sá stám noi. Apoi sá zicem, spre exemplu, ei vor sá schimbe
ceva ân bisericá. Bine, atunci, dacá administratorii vor sá,
sau^altcineva vrea, diaconii, ei vor sá schimbe ceva, aceea
vine ânaintea bisericii, biserica atunci âmpreuná. Ãi dacá a
noastrá_dacá ideea noastrá aici pare a fi puäin diferitá decàt
ce a spus biserica ântreagá, sá sacrificám ideea aceea, pentru cá
aceea este singura cale cum putem sá stám uniäi. Ãi dacá
aceastá bisericá va merge doar ânainte ân felul cum mergeäi
acum, ãi sá fiäi uniäi âmpreuná, Dumnezeu va^Este nelimitat,
ce va face El, dacá noi vom äine âmpreuná. Noi trebuie sá äinem
âmpreuná. Aceea este cum vrem noi sá fim, aãa de complet unul
cu altul, ãi apoi aãa de complet ân màinile lui Dumnezeu.

58 Apoi noi trebuie sá avem un bárbat care noi credem cá
predicá Cuvàntul lui Dumnezeu. Dacá omul nu o face, atunci
luaäi unul care o face. Acela-i felul cum trebuie sá stám. Dacá
comitetul de diaconi nu stau pentru ceea ce este drept, atunci
este treaba voastrá sá alegeäi pe cineva care va sta pentru ceea
ce este drept. Ãi apoi cànd o faceäi, staäi aláturi de acesta.
Aceasta depinde de voi. Staäi aláturi de acesta. Ãi, toäi
âmpreuná, stám pentru un singur Lucru, acela-i Dumnezeu.

59 Dacá un membru face o greãealá, nu-l refuzaäi. Ajutaäi-l.
Ridicaäi-l. Veniäi âmpreuná, aveäi o audienäá unii cu aläii.
Aceea este ce zice Scriptura. Cànd noi facem o greãealá, sá
mergem ânaintea lui Dumnezeu. Ânainte de a putea merge
ânaintea lui Dumnezeu, noi trebuie sá mergem ânaintea
persoanei care am ránit-o.

60 Eu tocmai a trebuit sá o fac. Ãi eu ãtiu cá am greãit. Am
minäit, am fácut-o pe soäia mea sá mintá. Cred cá v-am spus
despre aceasta, aici la bisericá. A fost cu càteva zile, nu de
mult, au fost vreo ãase sáptámàni ân urmá. Avocaäii m-au fácut
aãa de frànt, cu aceastá cercetare, âncàt abia am ãtiut unde má
aflam. Eu doar m-am dus acasá de la birou, sá mánànc
prànzul. Ãi numárul telefonului privat a sunat, ãi Meda a mers
sá ráspundá la telefon. Ea ãi-a pus màna peste el, a zis, “Sunt
iaráãi avocaäii aceia.”

61 Am zis, “Eu nu mai puteam suporta o altá seará. Capul
meu simte ca ãi cum se trage ân jos. Âmi pierd mintea, doar má
trage ân partea aceasta, ãi partea aceea, ãi partea aceasta.” Am
zis, “Eu nu o mai pot suporta.” Ãi am sárit sus, ãi am zis,
“Spune-le cá nu sunt aici,” ãi am fugit ân jur ân spatele casei.



14  CUVÀNTUL VORBIT

62 Cànd am venit ânapoi^Meda este foarte conãtientá de
lucrurile acelea. Ea m-a ântàmpinat la uãá, pe jumátate
plàngànd. Ea a zis, “Bill, era acela lucrul corect de fácut?”
63 Voi ãtiäi cum sunteäi. Eu ãtiu cum sunt eu. Am zis, “Sigur.
Eu nu am fost aici chiar atunci.” Eu ãtiam cá Dumnezeu m-a
condamnat pentru aceasta. Am zis, “Eu nu am fost aici chiar
atunci.”

A zis, “Dar tu ai fost aici cànd el a fácut chemarea.”
64 Ân dupá-masa aceea am mers sá má rog pentru un copil
bolnav. Ãi ânainte de a pleca de acasá, telefonul a sunat din
nou, ãi micuäul Joseph a alergat acolo ãi a apucat telefonul ãi a
zis, “Tati, tu vrei sá le spun cá nu eãti aici?” Vedeäi cum corupe
pácatul, ce fel de familie va fi aceea ân final?
65 Intài Ioan, al 5-lea capitol, ãi al 21-lea verset, zice, “Dacá
inimile noastre nu ne condamná, atunci noi avem ândráznealá
la Dumnezeu.” Dar dacá inimile noastre ne condamná, cum
putem noi avea âncredere ân Dumnezeu? Noi ãtim, atàt timp càt
avem pácat care nu este márturisit, El niciodatá nu ne va auzi.
Aceea este tare, dar, este_este_este, biserica are nevoie de
aceste lucruri.
66 Apoi am ânceput sá má rog pentru acest copil. Ãi cànd am
ânceput sá-mi pun màinile pe el, Domnul m-a mustrat ãi a zis,
“Tu ai spus o minciuná. Tu nu eãti potrivit sá te rogi pentru
copilul acela.”
67 M-am ântors de la acel om, am zis, “Domnule, tu doar
aãteaptá aici. Eu am ceva de ândreptat.”
68 Am chemat avocatul ãi am mers jos la birou, l-am chemat
ânáuntru. Am zis, “Iatá, domnule, eu am spus o minciuná. Eu
am fácut-o pe soäia mea sá mintá. Ea a zis cá eu nu eram acolo,
ãi am fugit afará ân spatele casei.” Ãi l-am márturisit ãi i-am
spus despre aceasta.
69 A venit ãi ãi-a pus màinile pe umárul meu. El a zis, “Frate
Branham, eu ântotdeauna am avut âncredere ân tine, dar acum
am mai mult decàt oricànd, un om,” a zis el, “care vrea sá-ãi
ândrepte greãelile lui.”
70 Eu i-am spus. Am zis, “Am ânceput sá má rog pentru un
copil, ãi Domnul doar m-a condamnat, ân inima mea, cáci eu
ãtiam cá am fácut ráu.”
71 Apoi, ziua urmátoare, soäia a zis, “Unde te duci?”

Am zis, “La peãtera mea.”
72 Ãi am mers sus la peãtera mea, sus deasupra la
Charlestown, unde má duceam, de muläi ani. Am ajuns acolo, ãi
m-am rugat toatá ziua aceea, “O Dumnezeule, niciodatá sá nu
má laãi sá fac un lucru ca acela din nou. Tu sá má ieräi,
Doamne, cáci atunci cànd âncep sá-mi pun màinile peste
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oameni bolnavi, sá má rog, atunci eu am fost condamnat.” Pe
la ora trei seara, eu am ieãit. Acolo existá o stàncá mare care
stá acolo. Ãi m-am urcat pe stànca aceea ãi má uitam spre est,
cu màinile ridicate, láudànd pe Domnul. Ãi a fost doar aãa de
liniãtit acolo. Ãi am zis, “Doamne, dacá Tu vrei doar^Odatá
Tu ai trecut pe làngá Moise, ãi el a zis cá era^cànd Tu l-ai
avut ân crápátura stàncii, ãi aráta ca partea din spate a unui
om.” Am zis, “Poäi Tu sá o faci din nou, Doamne? Sá má laãi sá
ãtiu cá sunt iertat.” Ãi am zis, “Dacá Tu má vei ajuta ãi vei veni
ân mintea mea^” Am zis, “Doamne, eu nu sunt prea tare,
mintal, cáci eu nu am educaäie.” Am zis, “Ãi eu_eu âncerc sá
Te slujesc. Tu cunoãti inima mea, ãi eu nu am fácut^Eu nu
trebuia sá fac aceea. Eu nu am vrut sá o fac. Capul meu doar se
simäea de parcá âmi cádea jos, eu eram aãa de agitat, ãi eu am
fácut-o ântr-un moment dat cànd Satan m-a prins.” Am zis,
“Dacá Tu má ieräi, lasá-má sá Te vád, atunci, Doamne.”
73 Dumnezeu fiind Judecátorul meu; chiar acolo aláturi de
mine, un loc mic ân tufe au ânceput sá se ânvàrteascá ca un
Vànt, ãi Acesta a venit chiar aláturi de peãtera unde má aflam,
ãi a mers jos prin pádure. Oh, frate, o pace care ântrece toatá
ânäelegerea a trecut peste mine, ãi am strigat. Am plàns. Am
äipat. Eu am ãtiut cá pácatele mi-au fost iertate. Vedeäi, eu
eram dezbinat cu Dumnezeu, eu nu puteam avea izbávire
pentru copil.
74 Ãi tocmai ziua urmátoare acolo era un om din Chicago,
care e un om mare, un Catolic tocmai convertit, valvele din
inima lui au fost umflate ca o camerá umflatá, ãi ei au âncercat
sá le taie afará de mult timp, urma sá o facá, ãi el nu-i lása. Ân
final el a aflat un interviu. Interviurile acelea, noi stám cu
acesta pàná cànd aflám ce este greãit. Ãi omul nu a avut mai
mult decàt a venit ânáuntru, pàná cànd Duhul Sfànt a mers
ânapoi jos prin viaäa lui ãi a chemat ceva ce el a fácut cànd el a
fost un báiat de altar ân biserica Catolicá. El a zis, “Acela-i
adevárul. Acela-i adevárul cinstit.” A zis, “Vrei sá spui cá
aceea era âmpotriva mea?”

Am zis, “Aceea este singura umbrá care o pot vedea ân
viaäa ta.”
75 S-a dus ânapoi ãi a spus doctorului, a zis, “Bine, pune
lucrurile âmpreuná acum, noi vom avea operaäia.”
76 Doctorul a zis, “Noi vom controla iaráãi ticáitul acela
vechi.” Ãi cànd s-a uitat ân ea, el a zis, “Tu nu ai nevoie de
operaäie.” vedeäi?
77 Dacá inimile noastre ne condamná, noi vrem eliberare
completá. Noi nu vrem sá fim pe jumátate, bisericá. Noi vrem
sá fim o bisericá realá sau nici o bisericá deloc. Noi vrem sá
fim Creãtini reali, sau nu Creãtini deloc. Noi vrem eliberare
totalá de la obiceiurile noastre, de la pácatele noastre, de la



16  CUVÀNTUL VORBIT

gàndirea noastrá rea, de la faptele noastre rele, de la neglijenäa
noastrá, orice am fácut. Noi vrem eliberare totalá, aãa ca
atunci cànd oamenii vin ân aceastá bisericá, sá ne rugám
pentru ei, acolo va fi doar acest grup mic (poate nu peste o
sutá, sau douá) ãezànd aici, dar ei vor fi complet ân màinile lui
Dumnezeu. Ãi cànd ne rugám, atunci Dumnezeu va auzi din
Cer. Dumnezeu vrea pe cineva pe care El poatá sá-l äiná ân
màna Lui, cineva despre care El poate spune, “Eu am âncredere
ân el. Eu âl pot trimite pe acesta, slujitorul meu bolnav, la
Tabernacolul Branham la Jeffersonville, ãi grupul acela de
oameni sunt ântr-un acord.” Ceva se va ântàmpla.
78 Pái, priviäi ce face El pentru noi ân starea ân care suntem.
Ce ar face El dacá noi eram o inimá ãi un acord? Singura cale
cum o putem face, este sá ne unificám inimile âmpreuná cu
iubire fráäeascá, sá ne supunem slujbaãilor bisericii, ãi
pástorului, ãi pástorul sá se supuná lui Dumnezeu. Atunci
Dumnezeu lucreazá prin pástor, prin comitet, jos ân bisericá, ãi
toäi âmpreuná suntem o unitate la Âmpáráäia lui Dumnezeu.
Atunci Dumnezeu va asculta, cànd noi avem un grup unit.
Nimic sá nu vá deranjeze. Nu fiäi ânspáimàntaäi de nimic.
79 Acum, acela-i felul de persoaná care a ordinat Dumnezeu
sá ia äara. Moise era complet, el era un om care nu
compromitea. Dacá erau fierberi ãi certuri, ãi aãa mai departe,
el nu compromitea. Aãa ne vrea Dumnezeu  pe noi acum.
80 Faraon a vrut sá fie de acord, a zis, “Moise, voi puteäi pleca
toäi, ãi, dar, sá lásaäi copiii voãtri ân urmá, sau sá lásaäi ceva
din vitele voastre aici ân urmá.”
81 Acela-i felul cum Diavolul vrea sá viná un Creãtin. “Va fi
ân ordine ca tu sá te ânscrii la bisericá, dar niciodatá sá nu-l
ieräi pe Jones. Va fi ân ordine dacá tu poäi aduce ânáuntru al
táu^dacá te poäi duce^Tu nu trebuie sá te laãi de fumatul
táu, báutul táu, minäirea ta, furatul táu, cáutarea ta de greãeli,
rázbunarea ta. Tu nu trebuie sá renunäi la aceea. Doar ânscriete
la bisericá.”
82 Dar Moise nu era un compromiäátor. El a vrut eliberare
completá. El a zis, “Noi nu vom lása nici o copitá ân urmá. Noi
vom lua tot ce ne aparäine, cànd ne ducem sá ne ânchinám
Domnului.”
83 Acela-i felul cum ar trebui sá fie biserica. “Noi vom lua
neprihánirea. Noi vom lua sfinäirea. Noi vom lua Duhul Sfànt.
Noi vom lua un grup unificat cànd mergem la altar. Noi vom fi
un grup real. Noi nu vom lása nimic ân urmá. Noi vom lua
totul. Nu va fi nici o copitá sá stea aici ân urmá.” Voi ãtiäi, ãi
oamenii pot sá se roage ân aãa fel âncàt Diavolul va trebui sá
cedeze.
84 Acela-i felul cum au fácut Moise ãi grupul lui. Ei au ajuns
acolo ãi au intrat sub sànge. Aäi observat, pàná cànd ei nu au
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intrat sub Sànge, acolo nu era eliberare totalá. Moise, ânsuãi, el
era unit cu Dumnezeu, dar Israelul nu era. Acolo âncá era
pácat. Ãi ei au murmurat âmpotriva lui Moise, ãi ei au zis, “De
ce, de ce faci tu aceasta? Tu aduci mai mult necaz peste noi.”
Cáci, Faraon doar le-a dublat norma de cárámizi, ãi aãa mai
departe. Acela era Moise; el era complet ân màinile lui
Dumnezeu, total eliberat de pástorire, sá pástoreascá oile lui
Dumnezeu. El era total eliberat, ânsuãi. Dar poporul nu era
eliberat, deoarece acolo âncá mai era murmur ântre ei.
85 Ântr-o noapte cànd Dumnezeu a poruncit cá un miel
trebuie sá fie junghiat, model al lui Cristos, ãi sàngele era
amestecat cu isop, care, sunt doar buruieni (simplu, smerit), ãi
pus peste pragul de sus al uãii ãi pe stàlpi, aceea este cànd
Israel a devenit complet eliberat, fárá nici o copitá rámasá ân
urmá. Tot ce le aparäinea a fost eliberat. Familiile lor, cei
dragi ai lor, ãi totul le-a fost eliberat cànd ei au venit complet
sub sànge.
86 Aceea este cànd biserica va fi complet eliberatá, cànd totul
vine sub Sànge. Cànd pácatele voastre vin sub Sànge, cànd
fumatul vostru, cànd jocul vostru de noroc, cànd ânãelarea
voastrá, cànd furtul vostru, cànd minäirea voastrá, cànd totul
este adus sub Sànge, atunci va fi o eliberare totalá. Dacá aäi
fácut ráu la cineva, ândreptaäi-l. Voi nu-l puteäi aduce sub
Sànge, acesta nu va sta. Voi nu-l puteäi aduce. Ceva nu vá va
lása sá o faceäi. Cànd voi ânãivá sunteäi complet, total aduãi sub
Sànge, acolo va fi o eliberare totalá; atunci voi veäi avea o
eliberare cum nu aäi mai cunoscut ânainte. Cànd totul este adus
sub Sànge, adus ân supunere faäá de Âmpáráäia lui Dumnezeu,
atunci acolo va fi o eliberare realá.
87 Isus a fost complet, total om. El putea plànge ca un om. El
putea mànca ca un om. El putea fi obosit ca un om. El era
complet, total om, ân fiinäa Lui fizicá. Ãi ân Duhul Lui, El era
complet, total Dumnezeu, astfel El a fácut carnea Lui supusá
Duhului care era ân El. Vedeäi, El era ispitit ân toate felurile
cum suntem ãi noi. El era om, nu un Ânger. El era un om. El
avea dorinäe ãi ispitiri, ântocmai cum avem noi. Biblia zice cá
El avea. El era un om, nu un Ânger deasupra ispitirii. Evrei 1
zice cá El era. Evrei 1:4, zice cá El a fost fácut mai jos decàt
Ângerii. El era om, complet om; cá Dumnezeu a luat un om
complet, sá aducá eliberare totalá, ãi El L-a umplut cu Duhul
Lui. Duhul Sfànt era ân El, fárá másurá. Ãi El era ispitit aãa
cum eram noi. Ãi El era complet Dumnezeu. El a dovedit-o
cànd El a ânviat moräii, cànd El a oprit natura, marea vuind ãi
vànturile puternice. Cànd El a vorbit pomilor, ãi aãa mai
departe, ei s-au supus Lui. El era Dumnezeu, ânláuntru. Ãi El
putea fi om, cáci El era om, dar El total ãi complet S-a predat
(ca un om) ân màinile lui Dumnezeu, pentru slujirea lui
Dumnezeu.
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88 Ãi El este exemplul nostru. Noi suntem bárbaäi ãi femei.
Noi suntem de asemenea Creãtini. Dacá El este exemplul
nostru, sá ne predám complet ân màinile Duhului Sfànt, ca noi
sá putem fi supuãi ai Âmpáráäiei lui Dumnezeu.

89 El era total om; El era total Dumnezeu. Dar El ãi-a predat
páräile Lui naturale la a Lui^ãi páräile Lui fizice, ãi propria
Lui gàndire, ãi fapta Lui proprie, ãi grijile Lui proprii, ãi, “Eu
fac numai ceea ce place Tatálui.” Ia te uitá. Total predat de la
fiinäele umane. Preoäii au venit la El, oamenii mari, ãi au zis,
“Rabi cutare-ãi-cutare,” ãi au âncercat sá-L mituiascá ân
afiliaäiile ãi denominaäiunile lor. Dar El era total predat
deoarece El s-a âncrezut ân Dumnezeu.

90 Nu a zis Psalmistul, “Tu Âl vei izbávi, cáci El s-a âncrezut
complet ân Mine”? Vedeäi? “Âl voi izbávi pe Iubitul Meu de
càini, cáci El s-a âncrezut ân Mine.”

91 Ântr-o orá cànd noi venim la capátul cálátoriei vieäii, eu o
vreau pentru mine. Eu ãtiu cá o vreäi pentru ai voãtri. Eu vreau
ca El sá spuná, “Eu âl voi elibera din fálcile moräii, cáci el s-a
âncrezut ân Mine. Eu Âl voi elibera din mormànt, ân dimineaäa
ânvierii, âl voi elibera total, ãi sufletul, trupul, ãi Duhul, cáci el
s-a âncrezut ân Mine.”

92 Toate lucrárile lui Isus erau complete. Totul era complet,
total, eliberat. El total a eliberat leprosul de leprá. El a eliberat
total pe femeia cu scurgere de sànge, de scurgerea ei. El total a
eliberat lumea din pácat, cànd El a murit ân ziua ispáãirii. El a
eliberat total fiecare pácat. El a eliberat Biserica. Astfel nu mai
este nevoie ca noi sá tráim oameni neprivilegiaäi. Nu mai este
nevoie ca noi sá tráim ântr-o stare ânvinsá, cáci El a ânvins pe
Diavolul ãi a luat toate stápànirile ãi puterile, ãi le-a supus sub
picioarele Lui, ãi ei nu mai au drepturi legale sá stápàneascá
peste voi. Voi sunteäi Creãtini, umpluäi cu Duhul Sfànt. Noi nu
trebuie sá dic-^lásám pe Diavolul sá ne dicteze. Cristos ne-a
eliberat, eliberare totalá; ne-a eliberat de ráu, ne-a eliberat din
pácat, ne-a eliberat din obiceiuri, ne-a eliberat de vorbire, ne-a
eliberat de_de ticálos, ne-a eliberat din tot felul de lucruri
murdare. El ne-a eliberat total ãi ne-a pus ân màinile Lui
sfinte; o eliberare completá, totalá.

93 El ne-a eliberat boala noastrá. El ne-a eliberat din boala
noastrá, cáci noi avem un act abstract sá o facem. Aleluia!
“Cáci El a fost ránit pentru fárádelegile noastre, cu ránile Lui
am fost vindecaäi.” El este Vindecátorul nostru. De aceea acea
femeie sármaná, micá, cu polio, âncercànd sá poarte de grijá de
un soä care murea de cancer, ea a páãit ân táràmurile Prezenäei
lui Dumnezeu. Ea avea credinäá. Ãi ea^Doctorii au fácut tot
ce au putut face, aãa cá ea a urmat instrucäiunile lui Dumnezeu
ãi a fost total eliberatá.
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94 Ucenicii au avut eliberare totalá, absolut eliberare totalá.
De ce? Deoarece ei erau complet ãi total umpluäi cu Duhul
Sfànt. Cànd voi, doar un membru de bisericá ãi daäi màinile cu
pástorul, sau ceva^aveäi un fel de experienäá micá de
sáriturá, strigare, sau vorbire ân limbi, sau una alta; ãi âncá
aveäi ráutate ân inima voastrá, fapte stráine, spunànd minciuni,
fumànd äigári, poftind dupá femei; este ceva care nu s-a
ântàmplat âncá. Acolo este ceva ráu. “Cáci cel ce iubeãte lumea,
sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nu este ân el.”
Voi aäi fost induãi ân eroare. “Prin roadele lor âi veäi cunoaãte.”
95 Noi toäi vrem sá fim uniäi âmpreuná, cu Duhul Sfànt.
Fiecare membru ar trebui sá fie unit, unul cu altul. Dragostea
lui Dumnezeu este vársatá larg ân inimile noastre, prin Duhul
Sfànt. Ea ne curáäeãte de toatá fárádelegea. Noi suntem
eliberaäi de lucrurile lumii. Isus a zis, “Prin aceasta vor
cunoaãte toäi oamenii cá voi sunteäi ucenicii Mei, cànd aveäi
dragoste, unul pentru altul.” Cànd un membru iubeãte pe
celálalt membru aãa de mult âncàt el ar muri pentru el.
96 Cànd âncepe un lucru ráu, lumea de afará, careva din femei
vine pe acolo ãi zice, “Acum, iatá, dragá. Ar fi mai bine pentru
tine dacá ai fi fácut aceasta, sau faci aceea, ai purta aceasta, sau
ai fi fácut aceea, sau ai fácut aceasta, ãi te-ai ândepárta de grupul
acela de holy rollers,” sau aãa mai departe ân felul acela.
97 Noi suntem aãa de unificaäi cu Dumnezeu! Voi ziceäi,
“Bine, Frate Branham, este o ispitá ângrozitoare.” Dar Cristos
a murit pentru scopul acela. Diavolul este ânvins. Noi vrem
eliberare totalá. Noi vrem o bisericá care este purá ãi curatá ãi
neamestecatá, ãi spálatá ân Sàngele Mielului, ãi umplutá cu
Duhul Sfànt, ãi semne ãi minuni ãi miracole. [Poräiune goalá pe
bandá_Ed.]^total eliberat fiecare. [Poräiune goalá pe
bandá].
98 Scumpe Dumnezeule, Tu nu iei lucruri fárá sá fie total
eliberate. Tu nu ai putea primi o jertfá cu un cusur pe ea. Tu
niciodatá nu ai primi o rugáciune, ân care existá pácat ân urmá
ân viaäa acelei persoane. Tu doar nu o poäi face, Doamne. Tu nu
ai fácut-o ân epocile trecute, ãi Tu nu o poäi face astázi. Dar
jertfa trebuie sá fie fárá cusur. Doamne Dumnezeule, aãa cum
ne punem ânãine pe altar, o viaäá sacrificatá, ia de la noi, O
Doamne, toate cusururile pácatului. Eu âmi pun complet
sufletul meu, ãi trupul meu, ãi tária mea, eforturile mele, cu
aceastá bisericá ân dimineaäa aceasta, pe altar. Curáäeãte-ne
prin Sàngele Táu, ãi iartá-ne de fiecare pácat care l-am fácut.
Ãi fie ca marele Duh Sfànt sá locuiascá aãa de bogat ân noi, ãi
Prezenäa Lui sá meargá cu noi de la acest tabernacol ân
dimineaäa aceasta, ca noi sá ãtim ân noi ânãine cá El ne-a iertat.
Atunci rugáciunea va fi, “Iartá-ne greãelile aãa cum noi iertám
celor care greãesc âmpotriva noastrá.” Admite aceasta,
Doamne.
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99 Fi Tu aproape de noi acum, binecuvànteazá-ne ãi äine-ne
pàná ne ântàlnim din nou la serviciul de seará. Fie ca noi sá
venim ânáuntru cu màini curate ãi o inimá purá, ca Tu sá nu ne
respingi, cáci noi vrem o eliberare completá ãi totalá de orice
lucru, Doamne, care ne-ar reäine de la a fi lumina lumii; o
candelá care stá pe deal, care dá luminá sá cáláuzeascá
picioarele oamenilor ân calea care este dreaptá. Admite aceasta,
Tatá. Noi o cerem ân Numele lui Isus, ãi pentru slava Lui. Amin.
100 Eu âi voi cere lui Doc^eu cred cá el este acolo ân spate,
sau unul dintre diaconi este prezent. Ca biserica sá poatá citi
aceasta, Doc, vino ãi pune aceasta pe panoul de anunäuri aãa ca
biserica sá o poatá vedea aãa cum se duc afará. Ãi apoi Fratele
Collins, dacá el este aici^Este Fratele Collins ânáuntru? Dá-i
lui pe cealaltá.
101 Ãi, ân ordine, domnule, ãi noi vom vedea ce^[Fratele
Branham face pauzá ãi citeãte o notá ân tácere_Ed.] Este
cineva care vrea un interviu. Acela ântotdeauna este acordat.
Noi suntem bucuroãi.

Ãi eu am interviuri. Vedeäi, lucrul care-l faceäi este sá
chemaäi numárul nostru de acolo. Noi_noi am avut aãa de mult
necaz sus la casá, biserica o ãtie. Aceãtia sunt stráini. Biserica
ãtie despre aceasta. Acolo ar trebui sá fie o bucáäicá pusá^Eu
o voi avea aãezatá aici ân bisericá, la fel, pentru cei care vin.
Vedeäi, existá aãa de muläi, cáci noi nu putem avea grijá de ei
toäi, chiar aãa cum vin ei cu numár. Vedeäi? Ãi noi^Dacá voi
doar veäi chema BUtler 2-1-5-1-9, BUtler. Ãi oricare dintre
membri care vád pe cineva care vrea, eu ântotdeauna sunt
bucuros sá-i vád pe oameni. Dar noi avem un sistem regulat.
Existá unii care deja au sunat, càäiva, vedeäi. Ãi noi doar venim
pe acolo, unul càte unul, aãa cum venim. Apoi existá^
Obiãnuia sá fie, noi doar aveam un fel de atingere
ântàmplátoare, oricum, omis, hop, oamenii au mers acasá
dezamágiäi ãi de toate. Acum ei au totul chiar ân ordine. Ãi
aceea este despre ce âncercám noi sá vorbim acum, vedeäi, sá
punem totul ân ordine, doar perfect.

Ãi eu voi fi bucuros sá vád aceastá parte scumpá, dacá ei
doar vor suna la BUtler 2-15-19, (1-5-1-9), ãi Dl. Mercier sau Dl.
Goad, unul, va ráspunde la telefon ãi vá va spune chiar exact
cànd veäi putea avea o ântrevedere. Noi avem un loc acolo
afará, cu aer condiäionat, ãi gata sá-i primim pe oameni ãi sá ne
rugám pentru ei. Noi suntem numai fericiäi sá o facem.
102 Acum, motivul cá eu nu vin la bisericá, oamenii cred cá eu
âncerc sá scap de oameni; nu este aãa. Eu âncerc sá_sá fiu exact
ân ordine. Vedeäi, aãa este ce vreau eu sá fiu, doar sá nu caut la
faäa oamenilor. Fiecare persoaná, oricine, oriunde, oricànd,
vedeäi; culoare, crezul nu are nimic de-a face cu aceasta. Noi
venim chiar acolo ãi ântàlnim pe oameni. Ãi dacá ei au o nevoie,
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noi stám chiar cu Dumnezeu pàná cànd ea este rezolvatá. Dacá
ei vor sá ãtie ceva despre adunári, desigur, noi avem grijá de
aceasta ãi o ânaintám. Aceea este numai cáláuzirea Duhului
Sfànt. Ãi acela-i^Ân felul acela, eu cred cá este drept, âi face
la fiecare exact la fel. De aceea, nu existá deosebire de
persoane, fárá deosebire.

103 Au fost acolo niãte oameni care au venit sá se facá
rugáciune pentru ei, ân dimineaäa aceasta, care au fost bolnavi
ãi au vrut sá se facá rugáciune pentru ei? Ân ordine. Nu existá.

Atunci sá càntám càntarea buná pentru^pentru
ânchinare. Ce putem cànta ân dimineaäa aceasta? “Ce poate
ândepárta pácatele mele?” Tu o ãtii, Teddy? “Nimic decàt
Sàngele lui Isus.” Ce poate^

[O sorá din adunare spune despre o doamná care este foarte
bolnavá_Ed.] Ân ordine, domnule. Voi vreäi sá má rog pentru
ea acum?

Eu má voi ruga pentru doamna aceea. Âmi pun màinile
peste femeia aceasta de aici. Vreäi sá vá aplecaäi capul cu mine,
atunci, liniãtit acum. [Fratele Branham páráseãte microfonul
de la amvon_Ed.]

104 Scumpe Dumnezeule, acolo este o doamná care este foarte
bolnavá. Sora noastrá ãi-a pus trupul ei, chiar sá ia un cancer
de la aläii, sá stea ân spárturá, pentru aläii. Dar Tu o eliberezi
de aceea, Doamne, cu càteva zile ân urmá, cànd lucrurile acelea
au fost cunoscute. Doar las-o sá afle, ea ânsáãi, atunci,
Doamne, ea va ãti cá aceasta vine de la Tine. Eu âmi pun
màinile peste ea, ãi cer milá pentru cealaltá femeie pentru care
stá ea. Fie ca harul lui Dumnezeu, Puterea Duhului
Sfànt^Dacá existá ceva ráu ân inimile noastre, Doamne,
descoperá-ne aceasta, ântài, atunci noi vom merge sá âl
ândreptám. Atunci noi ãtim cá avem favor cu Dumnezeu, noi
avem pace cu Dumnezeu, noi primim ceea ce cerem, cáci nu
avem condamnare. Admite aceasta, Doamne. Ân Numele lui
Isus má rog. Amin.

Ân ordine. [Fratele Branham se reântoarce la amvon_Ed.]

Ce poate sá-mi spele pácatul?
Nimic decàt Sàngele lui Isus;
Ce poate sá má facá ântreg din nou?
Nimic decàt Sàngele lui Isus.

Oh, scump este cursul
Care má face alb ca západa;
Nici un alt izvor nu cunosc,
Nimic decàt Sàngele lui Isus.

105 Càäi simt cá toate pácatele voastre sunt sub Sànge? Sá o
càntám cu màinile noastre sus acum.
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Ce poate sá-mi spele pácatul?
Nimic decàt Sàngele lui Isus;
Ce poate sá má facá ântreg din nou?
Nimic decàt Sàngele lui Isus.

Acum aãa cum ne lásám màinile jos, sá dám màinile ân jur.
Scump este^

Aãa este, toäi ân jur.
^alb ca západa;
Nici un alt izvor nu cunosc,
Nimic decàt Sàngele lui Isus.

Voi Âl iubiäi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Amin.
Oh, càt Âl iubesc pe Isus,
Oh, càt Âl iubesc pe Is-^

Acum staäi cu aceasta, acum. Fiecare äineäi la Dumnezeu.
Càt âl iubesc pe Isus,
Cá-ntài El m-a iubit.

Eu niciodatá nu voi párási^ `
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