
ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI DESPRE DUHUL SFÀNT 371

Întrebári îi Ráspunsuri

despre Duhul Sfânt

` Ãi dupá seara trecutá noi suntem doar toäi umpluäi. Am
auzit rapoartele bune astázi despre muläi care au primit

Duhul Sfànt. Ãi noi suntem fericiäi pentru aceasta.
2 Fericiäi sá-l avem pe Fratele Graham cu noi ân seara
aceasta, unul dintre asociaäii noãtri de aici de la tabernacol,
pástorul bisericii sfinäeniei de sus din Utica. Ãi Fratele
Jackson, el era aici seara trecutá, eu cred cá era; sau el este aici
ân spate ân audienäá pe undeva acum, a zis cineva. Da, âl vád pe
Fratele Jackson ân spate ân audienäá acum. Ãi_ãi Fratele
Ruddell, este el aici ân seara aceasta? Acela-i altul dintre
asociaäii noãtri aici afará pe “62.” Noi suntem bucuroãi sá-i
avem ânáuntru. Ãi cu a noastrá^Oh, Fratele Pat, ãi toäi aceãti
aläi fraäi, noi suntem_ãi ân audienäá. Suntem fericiäi sá vá
avem pe voi toäi aici ân seara aceasta.
3 Acum, dacá eu aã justifica lucrul, aã aduce pe unii din acei
predicatori buni aici sus sá vá vorbeascá, cáci eu sunt ráguãit
doar de la a avea aãa timp plácut seara trecutá.
4 Acum, soäia mea, ea este corectarea mea; voi ãtiäi, fraäilor,
despre ce vorbesc eu. Ea a spus cá oamenii din spate seara
trecutá nu m-au putut auzi, pentru cá eu am vorbit ân lucrul
acesta. Iar acum, ânainte de a âncepe, eu am sá âncerc ceva.
Acum, má ântreb dacá aceea este mai bine. Este asta mai bine
acolo departe ân spate? Sau este mai bine aceasta? Este aceasta
mai bine? Acum, Dragá, aceea este o datá cá am marcat
âmpotriva ta. Acum, ei spun cá este mai bine. Ân regulá. Oh,
Doamne! Aceea-i o femeie. Asta-i buná, cáci este de multá
vreme de cànd am marcat una. Ea de obicei are dreptate.
5 Ei bine, noi desigur aveam o_am avut un timp plácut ân
acele trei seri de serviciu; eu am avut. Ãi acum, benzile, toate
cu excepäia de seara trecutá^L-am chemat pe Fratele Goad
ãi i-am spus sá viná sá ia banda pentru tabernacol. Dar s-a
ântàmplat sá fie cá am ânäeles cá Billy Paul ãi-a luat maãina ãi a
plecat, astfel banda nu a fost luatá din càte ãtiu eu. Astfel noi
am omis-o pe aceea. Mi-ar fi plácut sá o äin ân bisericá pentru
binele bisericii cá_cineva zice_ce credem noi.
6 Acum, ân seara aceasta eu voi vorbi despre Marea
Conferinäá, dacá pot sá trec prin ântrebári ân timp. Iar apoi,
màine dimineaäá este un serviciu de vindecare. Ãi noi ne vom
ruga pentru bolnavi. De aceea, noi nu putem âmpáräi_sau doar
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sá mergem ãi sá zicem, “Acum, eu te voi lua pe tine, ãi pe tine,
ãi pe tine.” Aceea nu ar fi corect. Dar noi âmpáräim un teanc de
cartonaãe, ãi pe undeva prin acele cartonaãe, eu chem pe càäiva
sus la platformá. Iar apoi, dacá Duhul Sfànt âncepe sá
descopere, atunci El merge afará prin audienäá ãi ia oamenii
afará ân audienäá pentru serviciul de vindecare. Ãi apoi, màine
dimineaäá, eu voi vorbi, cu voia Domnului, chiar ânainte de
serviciul de vindecare.
7 Eu vád cá soäia mea ràde. Dragá, tu nu má poäi auzi deloc?
Oh, tu má auzi. Pái, asta-i bine. Ea stá ân spate de tot ãi dacá
este_nu má poate auzi, ea dá din cap, “Tu^Nu te pot auzi,
nu te pot auzi.”
8 Deci atunci màine_màine seará este un serviciu de
evanghelizare cu serviciu de botez ân apá. Ãi apoi, ândatá ce eu
termin de predicat màine seará, noi vom trage ânapoi cortina ãi
avem botez ân apá aici màine seará. Dacá Domnul va voi_dacá
Domnul va voi, dimineaäa eu vreau_sau màine seará eu vreau
sá vorbesc asupra subiectului: Un_un Semn S-a Dat. Ãi apoi,
dacá suntem aici miercuri seara, dacá Domnul permite ca eu sá
fiu aici miercuri seara, eu vreau sá vorbesc asupra subiectului:
Noi Am Vázut Steaua Lui ân Rásárit ãi Am Venit sá ne
Ânchinám Lui. Acum, aceea este chiar aici ân ajunul
Cráciunului.
9 Iar apoi, imediat dupá Cráciun este sáptámàna sárbátorii
Cráciunului. Acolo este unde luám noi toate scrisorile^
Fratele Mercier ãi ei de obicei le iau pe toate afará. Ãi noi le
aãezám pe toate afará, ãi noi ne rugám peste aceste scrisori ãi
cerem Domnului sá ne conducá âncotro sá ne ducem prin lume.
10 Acum, Oamenii de Afaceri Creãtini au o mare aliniere,
aceea este sá fie ân Florida imediat pentru conferinäa lor. Merg
de acolo la Kingston, apoi dincolo, la Haiti, ãi jos la Puerto
Rico, ân America de Sud, ânapoi sus prin Mexic.
11 Dar se pare cá Domnul má conduce spre Norvegia. Eu nu
ãtiu de ce. Voi cunoaãteäi cárticica numitá Un Om Trimis de
Dumnezeu? Este cea mai mare publicaäie religioasá ân
Norvegia. Gàndiäi-vá la aceasta, ce a fácut Domnul acolo. Ãi
cànd eu am fost acolo, ei nu m-au lásat sá-mi pun màinile peste
bolnavi. Eu am fost acolo timp de trei seri. Ãi ei nu m-au lásat
sá-mi pun màinile peste bolnavi. Astfel voi vedeäi ce poate face
Dumnezeu. Gloatele erau aãa de mari ei au trebuit sá ia poliäie
cálare, cai, ãi sá äiná pe oameni afará din strázi aãa ca eu sá pot
sá ajung sus la acel loc. Ãi eu nu mi-am pus màinile peste
bolnavi. Totuãi m-am rugat pentru ei; i-am lásat sá-ãi puná
màinile unii peste aläii.
12 Astfel^[Fratele Branham vorbeãte cu cineva_Ed.] Acum,
màine dimineaäá^Acum, ân seara aceasta, poate noi doar
vom intra ân aceste ântrebári, cáci noi avem càteva foarte bune.
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Ãi eu nu ãtiu càt de mult ne va äine Domnul la aceasta. Ãi apoi,
màine dimineaäá fie Billy Paul, Gene, sau Leo, unul, va fi aici
sá âmpartá cartonaãe de rugáciune la 8:00 pàná la 8:30. Acum,
oamenii din afara oraãului, lásaäi-má sá o fac din nou aãa ca
voi sá nu uitaäi. Dacá v-ar place sá veniäi ân rànd, noi mai
degrabá sá avem oameni din afara oraãului dacá se poate.
13 Acum, uneori aici ân bisericá noi ajungem ântr-un loc unde
ei zic, “Ei bine^” Noi luám oamenii din afara oraãului, âi
aducem sus^Cineva va spune, “Ei bine, eu nu ãtiu ce era
greãit cu ei. Poate cá ei spuneau ceva greãit.” Apoi tu iei
oamenii din oraã; ei spun, “Oh, tu poate cá i-ai cunoscut.”
Deci^Atunci ei spun_s-a spus, “Pái, eu vá spun, sunt
cartonaãe de rugáciune.” Pái, cum este cu cei care nu au
cartonaãe de rugáciune. Ãi a fost zi dupá zi cànd este^

Ce a zis? [Fratelui Branham i se cere sá stea mai departe de
microfon_Ed.] Sá stau departe de microfon? Pái, voi ãtiäi, eu
ântotdeauna predic pe mijlocul drumului. Astfel poate eu doar
o voi lua aãa. Este aãa mai bine? Aãa este mai bine. Asta-i bine.
Eu vá spun ce este. Sistemul nostru_nostru de adresare
publicá este foarte slab aici, foarte slab. Ãi noi nu âncercám sá-
l facem mai bun acum, pentru cá noi vrem noul tabernacol sá
fie zidit imediat. Ãi atunci este cànd vom avea mai mult loc
(vedeäi?), dacá noi putem sá ajungem pe aici ãi sá extindem
afará acest loc puäin mai larg, ãi sá punem mai multe locuri, ãi
sá-l pregátim pentru adunári cànd le avem aici.
14 Iar acum, amintiäi-vá, dimineaäa báieäii, unul sau trei
dintre ei vor âmpáräi cartonaãe ântre 8:30_sau 8:00 ãi 8:30. Aceea
dá o ãansá pentru fiecare sá se aãeze jos. Ãi eu vorbeam despre
cum âmpart ei cartonaãe, de ce o facem. Este ca sá äinem
ordine. Vedeäi? Acum, cum ar fi dacá eu vin ânáuntru aici, ca
tocmai acum ãi sá zic, “Lásaäi aceastá femeie, aceastá femeie,
ãi acel om, ãi aceastá femeie^?” Voi vedeäi, aceea ar fi
cumva_aceea ar fi cumva greu. Vedeäi? Ãi apoi, dacá voi^De
multe ori eu am fácut aceasta. Ãi dacá ei nu sunt prea muläi de
dimineaäá, eu aã putea face acelaãi lucru. Eu voi zice, “Càäi
oameni de aici sunt din afara oraãului care aveäi ceva ráu cu
voi, staäi ân picioare.”
15 Frate Mercier, tu sá vii ân ajutorul meu. Tu má vei ajuta?
[Fratele Mercier ráspunde_Ed.] Oh, tu vii^El vine ân
ajutorul lui propriu. Eu am vorbit cu prietena ta astázi. Acum,
tu mai bine ai fi foarte bun cu mine. Ânäelegi? Ân regulá. Asta-i
bine. Eu_eu admir acel curaj Frate Leo. Cànd nu este corect,
sá_sá o facem aãa de corect càt ãtim noi sá o facem, cel mai
bine din càte ãtim noi.
16 Astfel acum deci, doar cer oamenilor din afara oraãului sá-
ãi ridice màinile care au ceva ráu cu ei. Ãi apoi doar sá stám
acolo, ne consacrám la o persoaná pàná cànd Duhul Sfànt va
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âncepe, ãi ia ântreaga audienäá. Càäi au fost aici cànd ei au
vázut aceea fácutá aici? Sigur! Vedeäi, vedeäi? Deci nu conteazá
ân care fel este. Este doar^

17 Eu vreau ca sá vá amintiäi aceasta, ãi eu voi âncerca sá
merg peste ea dimineaäá din nou. Neamurile, Evanghelia care
le este datá este o Evanghelie a credinäei, nu a faptelor deloc.
Vedeäi? Ãi aãa cum am spus seara trecutá. Cànd Duhul Sfànt a
cázut la Rusalii, cànd ei au mers jos la Iudei (Fapte 19:5), ei au
trebuit sá-ãi puná màinile peste ei ca ei sá-L primeascá. Ãi
cànd ei au mers jos la Samariteni, ei au trebuit sá-ãi puná
màinile peste ei. Dar cànd ei au venit la Neamuri la casa lui
Corneliu, “Ân timp ce Petru a vorbit aceste cuvinte^” Fárá
punerea de màini.

18 Cànd a murit fetiäa, fiica lui Iair, preotul, a zis, “Vino
puneäi màinile peste ea, ãi ea va trái.” Dar cànd sutaãul
Roman, Neiudeul, a zis, “Eu nu sunt vrednic ca Tu sá vii sub
acoperiãul meu, vorbeãte cuvàntul.” Aceea este. Vedeäi?

19 Femeia Sirofenicianá, de fapt ea era Grecoaicá, cànd ea_
cànd Isus i-a zis, a zis, “Nu este potrivit ca Eu sá iau pàinea
copiilor ãi s-o dau càinilor.”

Ea a zis, “Asta-i adevárat, Doamne; dar càinii de sub masá
mánàncá fáràmiturile copiilor.”

El a zis, “Pentru cá ai spus aceasta, diavolul äi-a párásit
fiica.” Spune lucruri bune atunci. Spune ceva bun despre
cineva. Vorbeãte despre Isus. Spune ceva loial, ceva real.
Acela-i felul sá scápaäi de draci. El nu a zis_El nu s-a rugat
pentru fatá. El nu a spus nici un lucru despre ea fiind
vindecatá; El doar a zis, “Pentru cá ai zis aceasta, pentru cá ai
zis aceasta^”

20 Hattie Wright, zilele trecute, ea nu a cerut nimic. Ea doar
ãedea acolo, dar ea a zis lucrul corect, care i-a plácut Duhului
Sfànt. Ãi Duhul Sfànt a vorbit ânapoi ãi a zis, “Hattie, cere
orice vrei tu, orice ai tu ãi vrei. Aflá dacá aceasta este real sau
nu. Cere orice (vindecarea sorei ei oloage care stá acolo toatá
strànsá; zece mii de dolari sá o äiná sá nu mai sape pe dealurile
acelea pe acolo; tinereäea reaãezatá pentru trupul ei dáràmat);
orice vrei tu sá ceri, tu sá ceri chiar acum. Dacá Acesta nu vine
ãi sá äi-o dea chiar acum, atunci eu sunt un profet fals.” Aceea
este_aceea este_aceea este ceva, nu-i aãa?

21 Isus a zis, “Spuneäi muntelui acesta^” Ãi voi aäi auzit_
despre ce a avut loc; aceea este slujba ân care noi intrám. Noi
suntem sus departe pe drum acum. Curànd este Venirea
Domnului Isus. Ãi noi trebuie sá avem credinäá de rápire ântr-o
Bisericá care poate fi schimbatá ântr-un moment ântr-o clipealá
de ochi sá plece afará, sau noi nu vom merge. Dar nu vá
ângrijoraäi, aceasta va fi acolo. Aceasta va fi acolo. Ãi cànd
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puterea acestei biserici se ridicá, ea va aduce fraäii ei; puterea
acelei biserici se ridicá, va aduce fraäii ei; puterea acelei
biserici va aduce pe ceilaläi fraäi; apoi va fi o ânviere generalá.
Ãi noi aãteptám pentru ea.

22 Acum, sá nu uitaäi, cartonaãele de rugáciune dimineaäá la
ora 8 pàná la 8:30. Apoi eu âi ântreb orice era ânáuntru, apoi
doar va ânceta sá mai âmpartá cartonaãe, ãi se duc ân spate, ãi
stau jos (vedeäi?), cáci ei le vor avea toate âmpáräite poate pe la
timpul acela oricum, sau atàtea càte vom trage de acolo pe
undeva. Báieäii se vor scula, vor amesteca toate cartonaãele
chiar ânaintea voastrá, apoi dacá doriäi unul, voi vreäi unul, sau
ce altceva ân felul acela^Apoi cànd eu vin ânáuntru, eu doar
voi^Orice spune Domnul de unde sá chem^Ãi dacá El a zis,
“Sá nu chemi deloc,” eu nu le voi chema deloc (vedeäi?), doar
orice este.

23 Ãi eu sunt^Slujba aceea se cam ãterge afará oricum;
existá ceva mai mare care vine ânáuntru. Amintiäi-vá, aceea
este unde de fiecare datá a fost spus de la aceastá platformá
sau de la acest amvon, ãi âncá nu a greãit niciodatá. Vá amintiäi
slujba despre màná? Vedeäi ce a fácut? Gàndurile inimii, vedeäi
ce a fácut? Acum priviäi aceasta: vorbeãte Cuvàntul, ãi vezi ce
face El. Vedeäi? V-am spus aici cu ani ân urmá_biserica (eu
vorbesc cátre tabernacol)_cu ani ân urmá, cu trei sau patru ani
ân urmá, ceva se pregátea sá se materializeze; se pregáteãte sá
aibe loc. Ãi aici ea este acum rupàndu-se chiar ânspre^
Aceasta se formeazá. Acum, noi suntem recunoscátori pentru
aceea. Oh, càt de muläumitori suntem noi. Chiar aãa de
bucuroãi.

24 Acum, noi avem niãte ântrebári foarte tari aici, ãi noi vrem
sá intrám chiar ân ele. Cineva s-a uitat la toate aceste cáräi pe
care le-am avut eu. Eu am zis, “Ei bine, un om deãtept are
nevoie numai de una.” Dar eu nu sunt un om deãtept. Eu
trebuie sá má uit ân multe din ele. Ei bine, aceasta este
Diaglott, ãi aceasta este o Biblie, ãi aceasta este o concordanäá.
Astfel ea este o^Noi doar âi vom cere Domnului sá ne ajute ãi
sá ne ândrume sá ráspundem la aceste ântrebári ântocmai
conform cu voia Lui Diviná ãi Cuvàntul Lui.

25 Astfel acum, sá ne plecám capetele doar un moment pentru
rugáciune. Doamne, noi Âäi suntem recunoscátori chiar din
adàncul inimii noastre pentru ceea ce Tu ai fácut pentru noi ân
aceste ultime trei seri. Oh, sá vedem adunarea predicatorilor
acolo ân spate ân camerá ãi dànd màinile, ãi credinäá reânnoitá,
ãi_ãi un pas nou sá luám. Chemànd la telefon^Ãi inimile
noastre bucuràndu-se, iar oamenii primind Duhul Sfànt dupá
ce ei au fost_au vázut Cuvàntul Táu, cum spune El exact pas
cu pas cum sá primim Duhul Táu Sfànt. Noi suntem aãa de
muläumitori pentru aceea, Doamne.
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26 Tu faci lucrurile aãa de simple pentru noi, pentru cá noi
suntem un popor simplu. Ãi ne rugám, Dumnezeule, ca_ca Tu
sá ne laãi complet sá ne facem ântotdeauna simpli. Cáci este^
Acela-i felul care se smereãte ãi va fi ânáläat. Iar ânäelepciunea
lumii este nebunie ânaintea lui Dumnezeu; aceea a plácut lui
Dumnezeu prin nebunia predicárii sá salveze pe cei ce erau
pierduäi.
27 Iar acum, Tatá, existá aici ân posesia mea càteva ântrebári
care au fost ântrebate din inimi sincere care sunt preocupate.
Ãi una din ele ráspunsá greãit ar putea arunca persoana pe
calea greãitá, sá arunce lumina greãitá pe ântrebarea lor aceea
âi necájeãte. Astfel Doamne Dumnezeule, má rog ca Duhul Táu
Sfànt sá se miãte peste noi ãi sá descopere aceste lucruri, cáci
este scris ân Scripturi, “Cereäi ãi veäi primi; ãi cáutaäi ãi veäi
gási; bate ãi äi se v-a deschide.” Ãi asta facem noi acum,
Doamne, batem la uãa Ta de milá. Stànd ân umbra dreptáäii
Tale Divine, noi pledám pentru Sàngele Cristosului lui
Dumnezeu ãi pentru Duhul Sfànt.
28 Ãi noi nu venim ân seara aceasta doar pentru cá suntem ân
afara acelor trei seri de predicare asupra Duhului Sfànt, noi
venim cu cel mai adànc respect ãi sinceritate. Noi venim aãa ca
ãi cum ar fi ultima seará ân care noi am fi pe pámànt. Noi
venim crezànd cá Tu vei ráspunde rugáciunilor noastre. Ãi
Doamne, noi âäi cerem ca Tu sá ne satisfaci cu Viaäa Ta Eterná.
Ãi ân ráspunderea Cuvàntului Táu, fie ca Duhul Sfànt^Oh
Dumnezeule, aãa cum am aflat cá Tu eãti printre noi, ne rugám
ca El sá ne descopere lucrurile care le dorim. Ãi noi am dorit
numai ca sufletele noastre sá poatá fi la odihná, ãi minäile
noastre ân pace, ãi avànd credinäá ân Dumnezeu sá mergem
ânainte sá pretindem binecuvàntárile care El le-a promis. Noi
cerem aceasta ân Numele lui Isus. Amin.
29 Acum, eu am toate ântrebárile care mi-au fost date, ân afará
de una. Ãi eu i-am ráspuns Fráäiorului Martin care m-a
ântrebat o ântrebare alaltáieri seara, doar una. Au fost multe
aici seara trecutá, dar au fost cereri de rugáciune. Iar Fratele
Martin mi-a pus ântrebarea despre Ioan 3:16_sau Ioan 3, cred
eu, despre, “Dacá un om nu se naãte din apá ãi din Duh, el nu
poate vedea Âmpáráäia,” ãi a comparat-o cu o bandá pe care eu
am trimis-o afará despre Evrei. Ãi eu l-am ântàlnit ân camera
din spate aici seara trecutá, ãi_ânainte de a avea o ãansá sá-i
ráspund, ãi apoi eu i-am ráspuns acolo, asupra subiectului.

30 Acum, existá cineva aici care nu a fost aici seara trecutá, sá
vá vád màinile, care nu au fost aici seara trecutá. Oh, noi
desigur am fi dorit sá fiäi cu noi. Noi am avut un timp aãa de
glorios. Duhul Sfànt^
31 Eu aã putea, doar pentru un minut^Aceasta nu va ráni.
Aceasta este ânregistrat. Ãi dacá vreun predicator se ântàmplá
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sá_sau o persoaná care se ântàmplá sá nu fie de acord cu ce
sunt pe cale sá spun acum, sau chiar ân ântrebári, âäi cer, frate,
ca tu sá nu o gàndeãti ciudat, dar cá_aminteãte-äi cá aceastá
bandá se face ân tabernacolul nostru aici. Noi ânváäám pe
oamenii noãtri. Muläi predicatori de diferite credinäe stau ân
jur. Ãi mi-ar place sá merg ân subiect din nou, cáci existá unii
dintre oamenii noãtri care nu au putut intra ânáuntru seara
trecutá pe care-i vád ânáuntru ân seara aceasta. Ãi mi-ar place
sá trec prin ele doar un moment, dacá o veäi permite, despre
ceea ce am vorbit seara trecutá; ãi aceea a fost despre
Cincizecime, despre primirea Duhului Sfànt.

Acum, citind din Emphatic Diaglott din traducerea Greacá,
unde am fost seara trecutá, care stá deschisá ânaintea mea
acum. Aceea este traducerea originalá din Greacá ân Englezá.
Ea nu merge prin aläi translatori, ea este_ãi alte versiuni, este
chiar direct din Greacá ân Englezá. Acum, cuvintele Englezeãti,
de multe ori au astfel de ânäelesuri la ele, aãa cum aã spune
acum, board. Luaäi cuvàntul acela board. Voi aäi zice, “Ei bine,
el a vrut sá spuná cá noi l-am plictisit.” [Ân Englezá este
boring_Trans.] Nu! “El_el ãi-a plátit masa.” [Ân Englezá este
board_Trans.] Nu! Ei bine, el^ “Este o scàndurá [ân Englezá
este board_Trans.] pe partea casei.” Pái, vedeäi? Sau careva
din acele^Existá patru sau cinci cuvinte diferite care pot fi
folosite; tu trebuie sá iei propoziäia. Cuvàntul see.
[vedeäi_Trans.] See ânseamná “sá ânäelegi,” ân Englezá. Sea
[marea_Trans.] ânseamná “un corp de apá.” See [vezi_Trans.]
ânseamná “sá te uiäi la.” Ânäelegeäi? Dar la aceste traduceri,
cuvàntul folosit aici, despre care am vorbit seara trecutá la
Fapte al 2-lea capitol, unde spune, “Limbi de foc s-au aãezat
peste ei^” Acum, mi-ar place doar sá merg ânapoi doar un
moment. Aäi vrea voi sá, doar un moment, ãi ântr-un fel sá o
revizuim pentru un moment ânainte sá mergem mai departe?

32 Acum, deschideäi, voi ân a voastrá King James [Versiune de
traducere a Bibliei ân Englezá_Trans.] sau oricare traducere
din care citiäi^Ãi eu vreau sá o citesc. Ãi ascultaäi foarte
atenäi acum. Sá nu ânäelegeäi greãit. Muläi astázi, chiar sora
mea, muläi din ei au chemat, au zis^D-na Morgan^Muläi
din ei au fost ânáuntru seara trecutá. D-na Morgan este una
dintre surorile noastre care a fost abzisá; ãi ea a fost pe lista
moräilor ân Louisville de ãaisprezece, ãaptesprezece ani ân urmá
cu cancer. Eu cred cá ea stá aici ân spate din nou ân seara
aceasta. Ea nu a putut auzi, ea a zis, pentru cá eu am vorbit
direct ân microfon. Ãi spre binele lor eu vreau sá merg peste
aceasta pentru un moment.

33 Acum, eu citesc din aceastá Scripturá din Fapte 2:

^cànd Ziua Cincizecimii a Venit pe Deplin, ei erau
cu toäii ântr-un gànd^(Acum, âmi place aceea mai
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bine decàt “un acord,” cáci voi puteäi fi ântr-un acord
asupra oricárui subiect, dar aici gàndurile lor erau la
fel.)^o gàndire ãi ân acelaãi loc.

Ãi dintr-o datá a venit un Sunet din Cer, ca un vàjàit
de Vànt puternic; ãi a umplut Toatá Casa unde ãedeau
ei. (Nu ângenunchiaäi, nu se rugau, ci ãedeau.)

^Limbi âmpáräite^(L-i-m-b-i_limbi. Âmpáräite
ânseamná “distribui.”)^Limbi au apárut peste ei, ca
de Foc, ãi una^(“Una,” singular.)^s-a odihnit
peste fiecare din ei.

Ãi ei toäi au fost umpluäi^(“Ãi,” conjuncäie.)^toäi
umpluäi cu Duhul sfànt, ãi au ânceput sá vorbeascá ân
Alte limbi, aãa cum Duhul le dádea sá se exprime.

Acum acolo erau care locuiau ân Ierusalim, Iudei,
Bárbaäi cucernici, din Fiecare Naäiune de sub Cer.

Cànd aceastá_ãi aceastá Veste fiind circulatá,
Muläimea a venit âmpreuná, ãi au fost nedumeriäi,
Deoarece fiecare au auzit_el vorbea ân Limba lui
Proprie.

34 Acum observaäi! Cànd a venit focul, acesta era limbi; cànd
ei au vorbit, acesta era limbaj. Acum, existá o vastá diferenäá
ântre limbi ãi limbaje. Pentru noi este tot la fel. Dar ân Greacá
“limbá” ânseamná aceasta [Fratele Branham ilustreazá_Ed.
ureche, aceasta. Ânäelegeäi? Aceea nu ânseamná un limbaj;
aceasta ânseamná partea din trupul vostru care este o limbá.
Dacá observaäi, ea este tradusá limbi de foc care ânseamná “ca
limbi,” ântocmai ca o licárire de foc, o dàrá lungá de foc. Acum,
priviäi sublinierea acum. Ãi fiecare din acele locuri acum, sá nu
uitaäi aceasta.
35 Acum, noi vom da o micá dramá ân seara aceasta. Ãi eu o
voi lása la aprecierea voastrá. Acum amintiäi-vá, dacá ceva
este contrar, aceea este la aprecierea voastrá. Dar singura cale
prin care o persoaná poate vreodatá primi ceva de la
Dumnezeu este prin credinäá. Ãi ânainte ca voi sá puteäi^
36 Eu trebuie sá ãtiu ce fac ânainte ca eu sá pot avea credinäá
ân ceea ce fac eu. De ce te-ai cásátorit cu soäia ta? Tu ai avut
âncredere ân ea. Tu ai âncercat-o, ai urmárit-o, ai vázut de unde
a venit, cine era ea. Acela este felul cu Scriptura cu Dumnezeu.
Aceea este ceea ce face aceste viziuni, acest_acest Stàlp de
Foc, toate aceste lucruri, pentru cá Dumnezeu le-a promis.
Dumnezeu a spus aãa. Eu L-am âncercat prin Cuvàntul Lui ãi
ãtiu cá El este Adevárul. Ãi voi urmaäi Cuvàntul Lui. Atunci
dacá existá puäiná confuzie pe undeva, atunci existá ceva
greãit pe undeva. Pentru cá Dumnezeu (ascultaäi!)_Dumnezeu
niciodatá nu a lucrat sau niciodatá nu va lucra afará din
propria Lui_sau contrar la propriile Lui legi. Iarna nu va veni



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI DESPRE DUHUL SFÀNT 379

vara, iar vara nu va veni iarna. Frunzele nu vor cádea jos ân
timpul primáverii ãi sá viná din nou toamna. Voi doar nu o
puteäi face.
37 Aãa cum am spus seara trecutá despre fàntàna artezianá,
care udá recolta voastrá. Sau dacá staäi aici afará ân mijlocul
unui càmp, ãi este negru ântunecos, iar voi aäi zice, “Oh, mare
elecricitate, eu ãtiu cá tu eãti ân càmp. Acum, sunt pierdut, nu
ãtiu âncotro má duc. Dá luminá, aãa ca eu sá vád cum sá
umblu! Existá suficientá electricitate sá lumineze càmpul.”
Asta-i adevárat. Da, domnule! Existá suficientá electricitate ân
aceastá camerá sá o lumineze chiar fárá lámpile acelea, fárá
aceea. Dar voi trebuie sá o controlaäi. Acum, voi aäi putea
zbiera la aceea pàná cànd nu mai puteäi zbiera, ea niciodatá nu
se va lumina. Dar dacá voi lucraäi conform cu legile
electricitáäii, atunci veäi obäine luminá.
38 Ei bine, acela este acelaãi fel cum este prin Dumnezeu.
Dumnezeu este marele Creator al cerurilor ãi pámàntului,
acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. El âncá este Dumnezeu. Dar El va
lucra numai aãa cum âi urmaäi legile Lui ãi instrucäiunile.
Prieteni, eu spun aceasta: eu niciodatá nu am vázut aceasta sá
greãeascá, ãi nu va greãi.
39 Acum, sá observám. Isus ân Luca 24:49 a ânsárcinat
apostolii dupá ce ei au fost salvaäi ãi sfinäiäi dupá Cuvànt;
justificaäi prin credinäa ân Domnul Isus; sfinäiäi la Ioan 17:17
cànd Isus a zis, “Sfinäeãte-i, Tatá, prin Adevár. Cuvàntul Táu
este Adevárul.” Ãi El era Cuvàntul.
40 Acum, le-a dat putere sá vindece bolnavii, sá scoatá draci,
sá ânvieze moräii; ãi ei s-au ântors bucuràndu-se. Iar numele lor
erau scrise ân  Cartea Vieäii Mielului. Vá amintiäi cum am
trecut noi prin aceea acum. Dar ei âncá nu au fost convertiäi.
Isus i-a spus lui Petru ân noaptea rástignirii Lui; El a zis,
“Dupá ce tu eãti convertit, atunci sá ântáreãti pe fraäii tái.”
41 Duhul Sfànt este ce^Voi credeäi ânspre Viaäá Eterná, dar
cànd Duhul Sfànt vine El este Viaäa Eterná. Voi credeäi ânspre
^Voi sunteäi náscuäi din Duhul la sfinäire, dar niciodatá
náscuäi din Duhul pàná cànd Duhul Sfànt vine ânáuntru. Aceea
este corect. Un bebeluã are viaäá ân pàntecele mamei, muãchi
mici palpiteazá; este o viaäá. Dar este o viaäá diferitá cànd el
inspirá suflarea de viaäá ân nárile lui. Aceasta este diferitá.
Aceea este cum este, ea este^
42 Dragul meu frate Metodist, ãi Sfinäenia Pelerinului, ãi
Nazarinean, botezul Duhului Sfànt este diferit de sfinäire.
Sfinäirea este curáäirea, care este pregátirea de viaäá. Dar cànd
Duhul Sfànt vine, El este Viaäa. Pregátirea este curáäirea
vasului; Duhul Sfànt este umplerea vasului. Sfinäire ânseamná
“curáäit ãi pus deoparte pentru slujbá.” Duhul Sfànt âl pune ân
slujbá. Voi sunteäi vasul pe care Dumnezeu l-a curáäit.
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43 Ãi noi aflám cá Duhul Sfànt este Dumnezeu Ânsuãi ân voi.
Dumnezeu a fost deasupra voastrá ân Stàlpul de Foc cu Moise.
Dumnezeu a fost cu voi ân Isus Cristos. Acum Dumnezeu este
ân voi ân Duhul Sfànt. Nu trei Dumnezei, un singur Dumnezeu
lucrànd ân trei slujbe.
44 Dumnezeu binevoind, coborànd de deasupra omului. El nu-
L putea atinge, cáci el a pácátuit ân grádina Edenului ãi s-a
separat de pártáãia Lui. Atunci ce s-a ântàmplat? El a trebuit
sá fie deasupra lui. Sàngele boilor ãi äapilor nu-I permiteau sá
aibe pártáãie din nou cu omul; dar prin legi ãi porunci,
preânchipuind acest timp care venea, de jertfire a viäeilor, ãi
aãa mai departe, ãi oi^Apoi cànd Dumnezeu a coboràt ãi a
locuit ântr-un trup sfinäit, náscut dintr-o femeie fecioará, pe
care Dumnezeu Ânsuãi^Voi ãtiäi ce a fácut Dumnezeu? El_El
nu a fácut nimic decàt doar^El ãi-a plasat Cortul Lui printre
ale noastre. Dumnezeu a locuit ântr-un Cort numit Isus Cristos.
El doar ãi-a ridicat Cortul Lui cu noi, devenind^(Eu voi_
predica despre aceea dimineaäá, aãa cá mai bine âl las ân pace.)
Acum, aceea_cum cortul lui Dumnezeu_sau a locuit cu noi^
45 Ãi acum Dumnezeu este ân noi. Isus a zis ân Ioan 14, “Ân
ziua aceea veäi cunoaãte cá Eu sunt ân Tatál, Tatál ân Mine, ãi
Eu ân voi, ãi voi ân Mine.” Dumnezeu ân noi. Care era scopul?
Sá-ãi ândeplineascá planul Lui.
46 Dumnezeu a avut un plan. El voia sá lucreze ântre oameni,
ãi El l-a adus ân Stàlpul de Foc, care era Focul tainic care
atàrna deasupra copiilor lui Israel. Atunci acelaãi Foc a fost
manifestat ântr-un trup al lui Isus. Ãi El a zis cá El era Focul
acela, “Ânainte de a fi Abraham, EU SUNT.” El era acel Foc. El
a zis, “Eu vin de la Dumnezeu, ãi Eu merg ânapoi la
Dumnezeu.” Iar dupá moartea, ângroparea, ãi ânvierea Lui, Sf.
Pavel L-a ântàlnit pe drum_cànd numele lui âncá era Saul_pe
drumul spre Damasc, ãi El s-a transformat ânapoi ân acel Stàlp
de Foc. O Luminá l-a orbit. Asta-i adevárat.
47 Ãi aici este El astázi, acelaãi Stàlp de Foc, acelaãi
Dumnezeu fácànd aceleaãi semne, aceleaãi lucrári. De ce? El
lucreazá printre poporul Lui. El este ân noi. Eu^El este cu
voi acum, “dar Eu voi fi ân voi. Eu voi fi cu voi, chiar ân voi,
pàná la sfàrãitul desávàrãirii,” sfàrãitul lumii. El va fi cu noi.
48 Acum, observaäi. Isus i-a ânsárcinat sá meargá sus la
Ierusalim ãi sá aãtepte. Cuvàntul a zábovi ânseamná “sá
aãtepte,” nu ânseamná sá se roage, ânseamná “sá aãtepte.” Ei
âncá nu erau supuãi potriviäi sá predice, pentru cá ei cunoãteau
numai ânvierea Lui prin Persoana Lui, prin a-L vedea ân
exterior. El_El le-a poruncit sá nu mai predice, sá nu mai facá
nimic pàná cànd mai ântài au fost ânzestraäi cu Putere de sus.

Eu nu cred cá vreun predicator este trimis de Dumnezeu
sau poate fi ordinat corect^Cáci Dumnezeu este infinit. Ãi
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ceea ce face Dumnezeu odatá, El face tot timpul. Acum, dacá
Dumnezeu nu-i lása sá predice pàná cànd ei au mers la
Cincizecime ãi au primit experienäa Cincizecimii, nici un om,
numai dacá ceva dorinäá adàncá de-a lui sau vreo organizaäie
l-a ânsárcinat, nu are dreptul sá intre ântr-un amvon pàná cànd
nu a fost umplut cu Duhul Sfànt. Aceea este exact corect.
Pentru cá el âi conduce printr-o concepäie intelectualá a
vreunei organizaäii pàná cànd el nu este umplut cu Duhul
Sfànt; iar atunci, el le dá hrana porumbelului; Mielul ãi
Porumbelul, despre care am vorbit seara trecutá.

49 Acum observaäi. El a zis, “Mergeäi sus ân Ierusalim ãi sá
rámàneäi acolo; doar aãteptaäi acolo pàná cànd Eu trimit
promisiunea Tatálui.” Iar apoi, ce au fácut ei? Acolo erau o
sutá ãi douázeci dintre ei, bárbaäi ãi femei. Ei au mers ântr-o
camerá de sus la templu.

Acum, se apropia ziua Sárbátorii Cincizecimii, de la
curáäirea sanctuarului, omoràrea mielului pascal pàná la_la
venirea Cincizecimii, care erau cele dintài roade ale recoltei,
jubileul, jubileul Cincizecimii. Iar pe cládiri^
50 Acum, eu am fost ân äári. Äárile orientale rareori au casa
scárii ân interior. Casa scárilor era ân afará. Ân afara templului,
ni se spune, acolo era o scará care ducea la o cámáruäá sus de
tot; mergea sus, ãi sus, ãi sus, pàná cànd ajungeai la o cámáruäá
acolo sus, ca o magazie ân vàrful templului, un fel de cámáruäá,
o camerá de sus. Iar Biblia a zis cá ei erau acolo ânáuntru iar
uãile erau ânchise, cáci ei se temeau de Iudei, cáci ei âi sfàãiau
pentru cá se ânchinau Domnului Isus, dupá ce Caiafa marele
preot, ãi Pilat din Pont, ãi ceilaläi L-au pus la moarte. Astfel ei
urmau sá scape de toäi aãa ziãi Creãtini. Ãi uãile erau ânchise, ãi
ei aãteptau.
51 Acum, ân acele camere ca aceea, acolo nu sunt ferestre.
Ferestrele erau lucruri cu grilaje ca ãi cu uãi, care le deschideäi.
Ân camerele acelea sunt candele mici cu grásime care atàrná jos
ãi ard^Dacá aäi fost vreodatá ân California la Bufetul lui
Clifton, mergeäi jos ân pivniäá, ãi veäi gási una chiar de felul
asemánátor, din camera de sus. Aäi fost vreodatá acolo? Càäi de
aici au fost vreodatá acolo? Vád oameni care âncuvinäaäi din
cap. Ei bine, voi ãtiäi despre ce vorbesc eu. Ân regulá. Mergeäi
acolo jos, ãi veäi vedea Grádina Gheäimani; ânainte de a merge,
voi mergeäi ântr-una din camerele acelea orientale. Aceea este
exact adevárat. Acolo voi gásiäi o candelá micá pliná cu ulei de
máslin cu un fitil mic de làná ân ea, arzànd.
52 Acum, sá zicem cá ei erau sus acolo, urcàndu-se ân jur pe
aceasta de afará. Ei au ajuns acolo sus ãi s-au ascuns, pentru cá
ei se temeau de Iudei. Isus nu le-a spus sá meargá ân camera de
sus. El doar a zis, “Aãteptaäi la Ierusalim.” Dacá ei erau aici
jos ântr-o casá, era greu de spus ce ar fi avut loc. Ei ar fi venit
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ânáuntru ãi i-ar fi prins. Astfel ei s-au dus ântr-o camerá micá
veche la etaj, acolo sus de tot ân pod, ãi acolo, au barat camera
pentru ca Iudeii sá nu poatá intra ânáuntru la ei. Ãi ei au stat
acolo aãteptànd zece zile.
53 Acum, acum, noi suntem ân Fapte 1. Acum, ascultaäi cu
atenäie acum. Voi aveäi tabloul? Ân afara cládirii scara micá
mergea ân sus, ãi ei au mers ân aceastá cámáruäá. Jos ân templu
ei aveau Sárbátoarea Cincizecimii. Oh, acolo se desfáãura un
timp mare. Acum, cànd Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei
erau toäi cu un gànd, o gàndire, crezànd cá Dumnezeu urma sá
trimitá acea promisiune. Ãi fie ca fiecare persoaná de aici sá
intre ân acelaãi gànd ân seara aceasta ãi sá vedem ce va avea
loc. Aceasta trebuie sá se repete. Ea este o promisiune tot aãa
cum au avut ei. Ânäelegeäi?
54 Ce fáceau ei? Urmau instrucäiunile, urmau_legile lui
Dumnezeu: “Aãteptaäi pàná cànd^”
55 Acum, ei erau speriaäi de Iudei. Acum, amintiäi-vá aceea.
Lor le era teamá de Iudei. Acum, cu totul dintr-o datá acolo a
venit un sunet ca un vàjàit de vànt. Acela nu era un vàjàit de
vànt; era ca un vàjàit de vànt. Eu voi citi comentariile doar ân
càteva minute despre translator. Acesta era ca un vàjàit de
vànt. Cu alte cuvinte, acesta era un vànt supranatural (oh!),
ceva ce puteau ei simäi. Vàntul era ân interiorul lor. Acolo a
venit un_un vàjàit de vànt, ca un vàjàit de vànt. Vàntul nu a
fost vàjàitor, dar suna numai ca un vàjàit de vànt, ca ceva care
mergea [Fratele Branham face un sunet de vànt_Ed.] L-aäi
simäit voi vreodatá? Oh, vai! Ca un vàjàit de vànt. Acum
priviäi. Ãi a umplut^Acum, aici a zis “toatá,” dar ân Greacá a
zis “Ântreaga (Â-N-T-R-E-A-G-A)_Casa Ântreagá,” peste tot
acolo. Fiecare crápáturá, colä, ãi fisurá se párea sá fie pliná de
acesta. Nu spune, “Mái, Fraäilor, voi simäiäi ce simt eu?” Nu!
Acesta era peste tot, ca un vàjàit de vànt. Acum priviäi. “Acolo
a venit un sunet ca un vàjàit de vànt puternic ãi (conjuncäie.
Acum priviäi acele “ãi-uri.” Dacá nu, voi Âl faceäi sá spuná ceva
ce El nu spune. Ânäelegeäi?)_ãi ca (aceea este ce a avut loc ântài
a fost un sunet, ceva ca un_un vàjàit de vànt a venit peste
ei)_ãi (vá amintiäi, seara trecutá am mers la alimentará ãi am
cumpárat o franzelá ãi ceva carne. Aceea este ceva care a mers
cu ea. Pàinea este un lucru, carnea este altul. Ãi sunetul era un
lucru care i-a izbit)_ãi acolo li s-a arátat, (ânaintea lor) limbi_
limbi âmpáräite.”
56 A vázut cineva de aici cele Zece Porunci de Cecil DeMille?
Aäi observat cànd Poruncile au fost scrise? Cum a prins el
aceasta, eu nu am ãtiut. Acolo au fost douá sau trei lucruri care
le-am vázut ân el care ântr-adevár mi-au plácut. Primul lucru
este lumina aceea de smarald, aceea este exact cum aratá Ea.
Ânäelegeäi? Alt lucru era cànd Poruncile au fost scrise, ãi dupá
ce s-a terminat, aäi observat cum zbura la o parte de la acel
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Stàlp de Foc mare, acolo erau limbi mici de foc care zburau la
o parte? Aäi observat aceea? Acum, aceea este ceea ce cred eu
cá a fost la Cincizecime. Acolo li s-a arátat^Astfel ei au
putut sá vadá Aceasta. El nu a zis, “Acolo a cázut ân ei.” Ci
acolo li s-a arátat licáriri (le vom numi noi), limbi, ca limbá ca
aceastá limbá de aici, [Fratele Branham demonstreazá_Ed.], ân
formá de limbá, licárire de foc. Acum, ureche_aãa cum am zis,
urechea este ureche; degetul este deget. Deget nu ânseamná cá
l-aäi simäit; ânseamná cá a arátat ca un deget. Ãi dacá a fost o
ureche, aceasta nu ânseamná cá ei a auzit-o; a arátat ca o
ureche. Acesta era foc care aráta ca o limbá, nu cineva vorbind,
un foc care aráta ca o limbá.
57 Acum ascultaäi. Priviäi cum se citeãte ân Greacá aici:

Ãi deodatá a venit acolo un Sunet^ca un vàjàit de
Vànt puternic^(Al 3-lea_versetul al 3-lea.)

Ãi Limbi Âmpáräite li s-au arátat,^(Nu limbi
âmpáräite au fost ân ei, sau ei vorbeau cu o limbá
âmpáräitá, acestea erau limbi âmpáräite care li s-au
arátat. Acum priviäi. Aceasta âncá nu era peste ei.
Aceasta era acolo ân camerá, rotindu-se ân jur ca ân
acest vànt.)^pentru ei, ca Focul_Limbi Âmpáräite li
s-a arátat,^(Aceea era ânaintea lor.)^Ca Focul,^
(Limbi ca focul.)^ãi una^(Singular.)^s-a odihnit
peste fiecare din ei; (Nu a intrat ân ei; ci s-a odihnit
peste ei.)

58 Acum, vedeäi cum acea King James o deviazá: “Ãi limbi
despicate au venit peste ei, ori s-au odihnit (cum se citeãte ân
King James acolo)_s-au aãezat peste ei.” Vedeäi? Acum, ea nu
putea merge acolo sus ãi sá ãadá jos. Noi ãtim asta. Dar
originalul a spus, “Ea s-a odihnit peste ei,” eu cred; nu-i aãa?
Lásaäi-má sá o iau exact adevárat. Da!“^s-a odihnit peste
fiecare din ei.” O limbá de foc s-a odihnit peste fiecare din ei.
Vedeäi acolo? Voi o pricepeäi? Acela era al doilea lucru care a
avut loc. Primul era un vànt, apoi apariäia limbilor de foc.
59 Aceasta era ân aceastá cámáruäá aici cu aceste candele
micuäe cu grásime arzànd. Gàndiäi-vá la ei ãezànd sus acolo. Ãi
unul zice, “Oh!” El s-a uitat peste tot ân cládire; aceasta era
peste tot ân cládire. Apoi ei au zis, “Priviäi!” Limbi de foc au
ânceput sá_veneau ân jurul cládirii. Acum priviäi. Ãi acolo au
apárut aceste limbi de foc.

Acum priviäi urmátorul:
Ãi^(O altá conjuncäie; altceva s-a ântàmplat.)^ei

toäi au fost umpluäi cu Duhul sfànt,^(Al doilea lucru
a avut loc.)

60 Acum vedeäi, noi vrem sá schimbám aceea ân jur zicànd,
“Ei aveau limbi de foc, ãi aici bolboroseau ân jur; ãi apoi au
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mers afará ãi au ânceput sá vorbeascá ân limbi necunoscute.”
Nu existá un astfel de lucru ca acela ân Scripturá, prietene.
Oricine care vorbeãte ântr-o limbá necunoscutá la primirea
Duhului Sfànt o face contrar cu Biblia. Ãi eu vá voi aráta ân
càteva minute ãi vá dovedesc cá eu cred ân vorbirea ân limbi
necunoscute, dar nu primind Duhul Sfànt. Acela este un dar al
Duhului Sfànt. Duhul Sfànt este un Spirit.
61 Acum priviäi. Aceste limbi erau ân camerá ca focul, ãi s-au
aãezat peste fiecare. Apoi ei au fost umpluäi cu Duhul Sfànt (al
doilea lucru), ãi apoi, dupá ce ei au fost umpluäi cu Duhul
Sfànt, au vorbit cu limbi, nu cu limbi, cu limbaje. Aäi observat
aceea? Ei au ânceput sá vorbeascá cu alte limbaje aãa cum le
dádea Duhul sá vorbeascá. Acum, aceasta era gálágie peste tot.
62 Acum priviäi. Acum, sá luám ilustrarea din nou aãa ca voi
sá nu o uitaäi acum. Conform cu Scriptura, ân camera de sus
aãteptànd, deodatá un sunet ca un vàjàit de vànt, care a fost
peste ei; acela era Duhul Sfànt. Càäi credeäi cá aceea era
apariäia Duhului Sfànt? Ca un vànt, un vànt supranatural.
Apoi ei au observat. Ãi afará ânáuntru acolo erau limbi mici de
foc, o sutá douázeci din ele, ãi au ânceput sá se aãeze jos ãi sá se
aãeze peste fiecare din ei. Ce era aceasta? Ce era aceasta?
Stàlpul de Foc, care era Dumnezeu Ânsuãi âmpáräindu-Se
printre poporul Lui, venind ân oameni. Isus avea lucrul ântreg;
El avea Duhul fárá másurá; noi Âl primim cu másurá (Voi
vedeäi ce vreau sá spun?), cáci noi suntem copii ânfiaäi. Viaäa
Lui_Viaäa Lui Eterná venea ânáuntru. Acum, ce s-a ântàmplat?
Atunci ei toäi au fost umpluäi cu Duhul Sfànt.
63 Acum, eu vreau sá vá ântreb ceva. Cànd a ânceput zvonul?
Dacá ei trebuiau sá iese afará din camera aceea de sus sá
meargá jos pe acele trepte ãi sá intre ân curäile palatului_sau
afará ân_la curäile templului, care probabil cá era la un bloc
de oraã de unde erau ei, la etaj ãi jos, afará ân curäile unde toäi
oamenii erau adunaäi âmpreuná^Ãi ei au ieãit de acolo ca
oamenii beäi de Duhul. Cáci oamenii au zis, “Aceãti oameni
sunt plini de vin nou.” Ei niciodatá nu au vázut aãa ceva.
64 Ãi fiecare âncerca sá zicá, “Duhul Sfànt a venit.
Promisiunea lui Dumnezeu este peste mine. Eu_eu am fost
umplut cu Duhul.” Ãi el fiind un Galilean, omul la care-i
vorbea el, un Arab sau Persian, l-a auzit ân propria lui limbá.
65 “Cum auzim noi (nu o limbá necunoscutá)_cum auzim noi
pe fiecare om ân limba ân care ne-am náscut. Nu sunt toäi
aceãtia care vorbesc Galileni?” Ãi poate vorbeau ân Galileaná
^Dar cànd ei o auzeau, aceasta era ân limba ân care ei s-au
náscut. Dacá nu era aãa, eu vreau sá má ântrebaäi_sá-mi
ráspundeäi la aceastá ântrebare: Cum era cá Petru s-a urcat sus
acolo ãi a vorbit ân Galileaná, ãi tot grupul a auzit ce spunea el?
Trei mii de suflete au venit la Cristos chiar acolo ãi Petru
vorbea ântr-o singurá limbá. Sigur! Acesta era Dumnezeu
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ânfáptuind o minune. Petru, la aceeaãi audienäá care a fost
formatá din locuitori din Mesopotamia, ãi stráini, ãi prozeliäi,
ãi fiecare lucru de peste tot din ântreaga lume státeau acolo^
Ãi Petru státea ãi predica ântr-o singurá limbá, ãi fiecare om l-a
auzit, cáci trei mii s-au pocáit ãi au fost botezaäi ân Numele lui
Isus Cristos chiar atunci. Cum este aceea?
66 Vedeäi, prieteni, eu nu má pot aãtepta ca fratele meu
denominaäional, Penticostal sá accepte aceea chiar acum. Dar
voi urmáriäi aceea prin Biblie ãi spuneäi-mi orice timp unde ei
vreodatá au primit Duhul Sfànt ãi au vorbit ântr-o limbá ân
care ei nu ãtiau ce vorbeau. Ãi dacá acela este felul cum ei au
primit-o acolo, Dumnezeul suveran^Aceasta trebuie sá se
ântàmple de fiecare datá ân acelaãi fel.
67 Acum, eu nu pot^Acum, la casa lui^Ne amintim, cànd
am mers jos la Samaria, seara trecutá, noi am aflat cá acolo nu
a fost nici un lucru ânscris despre ei cá auzeau ân vreo altá
limbá, nu se spune nimic despre aceasta. Dar cànd ei au mers
la casa lui Corneliu, unde acolo erau trei naäionalitáäi de
oameni, ei au vorbit ân limbi. Ãi cànd au vorbit, dacá au vorbit,
ei L-au primit, Petru a zis, ân acelaãi fel cum L-au primit la
ânceput. Ãi ei au ãtiut cá Neamurile au primit har de la
Dumnezeu, pentru cá ei au primit Duhul Sfànt tot aãa cum au
primit ei la ânceput. Eu am o ântrebare aici, ceva despre aceea
ân càteva minute. Eu am vrut sá pun temelia, astfel ca voi sá
vedeäi ce este.
68 Acum, eu nu má pot aãtepta ca oamenii care au fost
ânváäaäi diferit^Ãi ascultaäi-má, dragii mei, scumpi, fraäi
Penticostali. Eu nu aã ânváäa aceasta ân afará. Aceasta este^
Eu nu aã face nimic sá cauzez controversá. Dar dacá noi nu
luám Adevárul, cànd o sá âncepem noi? Noi trebuie sá avem
ceva sá aibe loc aici ca sá ne ândrepte. Noi trebuie sá obäinem
har de rápire aici acum. Adevárul trebuie sá iese la ivealá.
69 Ce ar face un om dacá el era surd, ãi mut, ãi nu ar putea
vorbi deloc? Ar putea el primi Duhul Sfànt? Cum ar fi dacá el
nu avea limbá ân primul rànd, ãi sármanul om a vrut sá fie
salvat? Vedeäi? Dacá Duhul Sfànt este un botez^Ãi apoi,
toate aceste daruri ca vorbirea ân limbi, interpretarea limbilor,
este dupá ce voi veniäi ân Trup prin botezul Duhului Sfànt.
Cáci acele daruri sunt ân Trupul lui Cristos.
70 Acum, motivul cá eu zic^Acum, priviäi aici. V-aäi putea
aãtepta ca biserica Catolicá, care a fost prima bisericá
organizatá din lume dupá ce apostolii^Atunci biserica
Catolicá s-a organizat, oh, cu càteva sute de ani dupá moartea
ultimului apostol, cam vreo ãase sute ãi_ani dupá apostoli,
chiar dupá Consiliul de la Niceea, cànd párinäii de la Niceea s-
au adunat âmpreuná ãi s-au organizat; atunci ei au pus biserica
universalá, care era biserica Catolicá. Acolo ei au format o
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bisericá mondialá. Ãi cuvàntul catolic ânseamná “universal”;
aceea este pretutindeni. Ei^Romani_Roma págàná a fost
convertitá la Roma papalá. Ãi ei au aãezat sus un papá sá fie
capul sá-i ia locul lui Petru, ceea ce ei s-au gàndit ãi au zis cá
Isus i-a dat cheile la Âmpáráäie. Ãi acel Papá era infailibil, ãi
âncá este astázi la biserica Catolicá. Acela^Cuvàntul lui este
lege ãi poruncá. El este papa infailibil. Aceea a pátruns.
71 Ãi apoi, din cauzá cá ei nu au fost de acord cu aceastá
doctriná Catolicá, ei au fost puãi la moarte, arãi pe rug, ãi toate
celelalte. Noi toäi ãtim asta prin scrierile sacre ale lui Josephus,
ãi Cartea Martirilor a lui Fox, ãi multe din alte sacre^Cele
Douá Babiloane ale lui Hislop, ãi cele_marile istorii. Apoi,
aceasta_dupá o mie cinci sute de ani, aãa cum ãtim, de Epoci
Ântunecate, Biblia a fost luatá de la oameni. Ãi Ea a fost_Ea a
fost ascunsá de un cálugár mic, ãi aãa mai departe, noi
ânäelegem.
72 Apoi dupá aceea a venit prima reformare care a fost Martin
Luther. Ãi el a páãit afará ãi a zis cá âmpártáãirea pe care
Catolicii o numeau trupul_trupul literal al lui Cristos, ea doar
reprezenta trupul lui Cristos. Ãi el a aruncat âmpártáãirea pe
ângrádirea altarului, sau pe trepte, ãi a refuzat s-o numeascá
trupul literal al lui Cristos, ãi a predicat, “Cel drept va trái
prin credinäá.” Acum, voi nu vá puteäi aãtepta ca biserica
Catolicá sá fie de acord cu el, cu certitudine nu, cànd capul lor
infailibil le spune nu. Ân regulá.
73 Apoi dupá ce Martin Luther, a predicat Justificarea, John
Wesley a venit ânainte predicànd Sanctificarea. Ãi el a predicat
cá un om, dupá ce a fost justificat (este ân ordine)_dar voi
trebuie sá fiäi sanctificaäi, curáäiäi, rádácina ráului sá fie
scoasá din voi prin Sàngele lui Isus. Acum, nu vá puteäi aãtepta
ca Luteranii sá predice Sanctificarea, cáci ei nu o vor face.
74 Dupá ce Wesley a predicat Sanctificarea, ãi multe frànturi
micuäe din ea, din care au venit Metodiãtii Wesleyeni, ãi
Nazarinenii, ãi aãa mai departe, care au äinut focul arzànd prin
epoca lor, apoi au venit Penticostalii ãi au zis, “Pái, Duhul
Sfànt este botezul, ãi noi vorbim ân limbi cànd Âl primim.”
Sigur. Apoi cànd aceea a venit ânainte, voi nu v-aäi putut
aãtepta ca Nazarinenii, ãi Metodiãtii Wesleyeni, ãi aãa mai
departe sá creadá aceea. Ei nu ar fi fácut-o. Ei au numit-o
diavolul. Ân regulá. Ce s-a ântàmplat? Ei au ânceput sá cadá;
Penticostalii au ânceput sá se ridice. Acum s-au ridicat ântr-un
loc âncàt Penticostalii ãi-au primit scuturarea lor. Ea s-a
organizat ãi a mers afará, nu acceptá nimic altceva. Ei au
propriile lor hotáràri ãi regulamente, ãi aceea o stabileãte.
75 Acum, cànd Duhul Sfànt vine ânáuntru ãi descoperá
Adevárul despre orice lucru ãi-l dovedeãte prin Prezenäa Lui
proprie ãi prin Cuvàntul Lui, voi nu vá puteäi aãtepta ca
oamenii Penticostali sá spuná, “Eu voi fi de acord cu aceasta.”
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Voi trebuie sá staäi singuri aãa cum a stat Luther, cum a stat
Wesley, ãi cum au stat restul din ei. Voi trebuie sá staäi pe
aceea pentru cá ceasul este aici. Ãi aceea este ceea ce má face o
ráäuãcá uràtá. Aceea este ceea ce má face diferit.
76 Ãi eu nu pot sá âncep aãa ca Fratele meu scump Oral
Roberts, ãi Tommy Osborne, Tommy Hicks, ãi aceia, pentru cá
bisericile nu vor fi de acord cu mine. Ei spun, “El crede ân
siguranäá eterná. El este un Baptist. El nu crede ân vorbirea ân
limbi ca dovadá iniäialá a Duhului Sfànt. Depártaäi-vá de tipul
acela!” Vedeäi?
77 Dar veniäi faäá-n faäá cu aceasta. Ânfruntaäi aceasta. Ei pot
ânfrunta pe Luterani, Metodiãtii pot. Penticostalii pot ânfrunta
pe Metodiãti. Eu pot ânfrunta pe Penticostali cu aceasta. Este
exact corect. Este adevárat. De ce este aceasta? Noi umblám ân
Luminá dupá cum El este ân Luminá. Vedeäi? Noi ne miãcám ân
sus pe Drumul Âmpáratului, ãi cu càt vine mai departe, mai
mult har este dat, mai multá putere este datá, mai mult
supranatural este dat. Ãi iatá-ne acolo. Acesta este ceasul pàná
unde Duhul Sfànt a coboràt ân forma unei Lumini aãa cum El a
fost la ânceput, un Stàlp de Foc, ãi S-a manifestat, fácànd
tocmai aceleaãi lucruri pe care El le-a fácut cànd El era aici pe
pámànt. Ãi Isus a zis, “Cum ãtiäi dacá ei au dreptate sau nu?
Prin roadele lor âi veäi cunoaãte. Cel ce crede ân Mine, lucrárile
care Eu le fac le va face ãi el. Aceste semne âi vor ânsoäi pe cei
ce vor crede.”
78 Acum, fraäii mei Penticostali. Eu sunt cu voi. Eu sunt unul
din voi. Eu am Duhul Sfànt. Eu am vorbit ân limbi, dar eu nu
am primit-o la primirea Duhului Sfànt. Eu am botezul Duhului
Sfànt; am vorbit ân limbi, am profeäit, am avut darul de
cunoãtinäá, ânäelepciune, tálmáciri, ãi fiecare lucru se ântàmplá.
Dar eu sunt supus la oricare dintre acele lucruri, pentru cá
acum eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Puterea, Focul lui
Dumnezeu este ân sufletul meu; acea limbá de Foc care s-a
aãezat_a venit ân interiorul meu ãi a ars tot ce a fost contrar cu
Dumnezeu, iar acum eu sunt condus de Duhul Lui. El ar putea
spune, “Mergi aici”; ãi eu má voi duce. “Mergi aici”; Eu má voi
duce. “Vorbeãte aici”; Eu voi vorbi. “Ãi fá aceasta, aceea, ãi
cealaltá.” Ia te uitá, ântocmai ca^Voi sunteäi conduãi de
Duhul. Acela-i Dumnezeu ân voi, lucrànd voia Lui. Nu
conteazá ce este, El âãi lucreazá voia Lui.
79 Acum, ascultaäi. Sá vád_citim aici ânainte de a âncepe
ântrebárile despre lexicon aici. Acum, din Traducerea
Vaticanului, Volumul 7, 190_1205:

“Este dificil sá determini dacá a fost glasul
oamenilor aceia vorbind ântr-o limbá stráiná; sau
raportul sau zvonul tranzacäiei vàntului supranatural
vàjàind care a agitat gloata.”
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Ei nu au putut sá o ânäeleagá. Acum priviäi. Fie cá erau
oamenii^

80 Eu doar voi ilustra. Aici era un grup de sáraci, Galileni
zdrenäároãi. Ãi aici ei sunt afará acolo ân stradá. Ei niciodatá
nu au vázut aãa ceva: màinile lor ridicate ân aer, veneau din
acea camerá de sus, jos pe scárile acelea, afará acolo, doar
umpluäi; ei âncá nu au vorbit. Vedeäi? Iatá-i cá vin jos pe acolo.
Ãi acum, sá zicem, ei au fost acolo afará clátinàndu-se ân jur ân
aceasta. Iar oamenii au zis^Un Grec a venit la mine ãi a zis,
“Eu vorbesc Galileana.”

Tu alergi sus cátre el ãi zici, “Ãi care-i treaba cu tine,
Báiete?”

81 “Eu am fost umplut cu Duhul Sfànt. Puterea lui Dumnezeu
a cázut acolo sus ân camera aceea. Ceva mi s-a ântàmplat. Oh,
Slavá lui Dumnezeu!”

Ãi un altul aici, el vorbea cu un Arab, ãi el un Galilean
spunànd ân Arabá_limba Arabá.

82 Acum, ei nu puteau spune, era vàjàitul de vànt care i-a
atras pe oameni âmpreuná cànd muläimea a venit âmpreuná,
sau era vorbirea ân limba stráiná ân care ei vorbeau? Acum,
Biblia nu o face exact^Voi aveäi douá lucruri pe care puteäi
sá le priviäi. El era acela^Cel_cel din afará zicea, “Cum se
face cá noi auzim pe fiecare om ân propria noastrá limbá ân
care ne-am náscut?” El nu a zis cá ei o vorbeau, ci ei o auzeau.

83 Apoi acelaãi grup, aceiaãi oameni au explicat aceasta.
Petru a sárit pe ceva ãi a zis, “Voi bárbaäi din Galilea, ãi voi
care locuiäi ân Ierusalim, sá vá fie aceasta cunoscut (oamenii au
zis cá ei nu aveau limbá Galileaná)_sá vá fie aceasta cunoscut
ãi ascultaäi la cuvintele mele (ân ce_ce limbá vorbea el, cátre ei
toäi?); pái, aceãtia nu sunt beäi aãa cum presupuneäi voi, vázànd
cá este al treilea ceas din zi, dar aceasta este despre ceea ce a
fost vorbit prin profetul Ioel: ‘Ãi se va âmplini ân zilele din
urmá, zice Dumnezeu, cá Eu voi turna din Duhul Meu peste
toatá fáptura. Fiii voãtri ãi fiicele voastre vor profeäi.’” El a
mers ânainte ãi ânainte, ãi a zis, “Voi cu màini rele aäi rástignit
pe Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. David a vorbit despre
El^‘nu-i va lása sufletul Lui ân iad, nici nu va suferi El ca
Cel  Sfànt al Lui sá vadá putrezirea.’” Ãi a zis, “Sá vá fie fácut
cunoscut cá Dumnezeu a fácut pe acest Isus pe care L-aäi
rástignit ãi Domn ãi Cristos.” Ãi cànd ei au auzit aceasta^
Amin! Cine? Fiecare om de sub ceruri. Ce avea loc? El nu zicea,
“Acum, eu voi vorbi ân Galileaná; eu voi vorbi ân aceasta; ãi eu
voi vorbi ân aceasta^?^”

84 Ân timp ce Petru vorbea aceste cuvinte, ei au zis, “Bárbaäi
ãi fraäi, ce putem noi face sá fim salvaäi?” Ãi Petru le-a dat
formula. Acela-i felul cum se ântàmplá ântotdeauna. Vedeäi?
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85 Se miãcá ân sus, presànd ânspre Dumnezeu, umblare
apropiatá. De unde ãtii? Pái acum, cànd Luther a primit
Justificarea, el a numit aceea Duhul Sfànt. El era. Dumnezeu a
ânmuiat puäin din Acesta ânáuntru. Apoi El a zis ce? Wesley a
primit Sanctificarea, ãi a zis, “Báiete, cànd tu strigi, tu Âl ai.”
Dar muläi dintre ei au strigat care nu L-au avut. Cànd
Penticostalii au vorbit ân limbi_limbi necunoscute, ei au zis,
“Báiete, tu Âl ai.” Dar muläi dintre ei nu L-au avut.

Nu existá astfel de lucruri ca semnele acelea de a ãti aceea.
“Singura cale prin care cunoãti un pom,” Isus a zis, “este dupá
roada pe care o aduce,” lucrárile Duhului, roada Duhului. Apoi
cànd vedeäi o persoaná care este umplutá cu putere, care este
umplutá cu Duhul Sfànt, atunci voi vedeäi o viaäá care-i
schimbatá. Voi vedeäi aceste semne care-i urmeazá pe cei ce
cred: “Ân Numele Meu ei vor scoate draci, vor vorbi ân limbi
noi. Dacá un ãarpe i-ar muãca, acela nu-i va vátáma. Dacá ei ar
fi avut un lucru de moarte, sá bea, nu-i va ucide. Ei âãi vor
pune màinile peste bolnavi, ãi ei se vor ânsánátoãa.” Doamne!
Acest fel de semne âi urmeazá pe acei care cred. Dar cum
intraäi ân acesta? Acele daruri sunt ân Trup. Cum intraäi ân
Trup? Nu vá croiäi drumul ânáuntru prin vorbire; ci prin a fi
botezaäi ântr-un Trup (I Corinteni 12:13). Ântr-un singur Duh
noi toäi suntem botezaäi ân acel Trup ãi supuãi tuturor
darurilor. Domnul sá vá binecuvànteze.
86 Acum, dacá cineva va auzi aceastá bandá sau cineva de aici
nu ar fi de acord, amintiäi-vá, faceäi-o prietenos, frate, cáci eu
vá iubesc.
93. Prima ântrebare ân seara aceasta: Frate Branham, má

gàndesc cá televizorul este un blestem pentru lume. Ce
gàndeãti tu despre el?

87 Ei bine, oricine a scris-o, eu voi fi de acord cu tine. Ei l-au
fácut un blestem pentru lume. El ar putea fi o binecuvàntare
pentru lume, dar ei l-au fácut un blestem. Orice ân felul acela,
dragii mei oameni, este la ce vá uitaäi voi. Dacá televizorul este
un blestem, atunci ziarul este un blestem, atunci radioul este
un blestem, ãi de multe ori telefonul este. Vedeäi, vedeäi, vedeäi,
vedeäi? El este ceea ce faceäi din el. Dar fiindcá fratele a zis
seara trecutá, cá de abea mai existá ceva programe la televizor;
aceea costá prea muläi bani. Un sárman predicator care
predicá Evanghelia Depliná nu-ãi poate permite un program la
televiziune. Deci de aceea^Fratele a zis seara trecutá, eu
cred, sau undeva, “Ãtergeäi-vá praful de pe radio,” sau cineva,
sau, “Aduceäi-l ânapoi din colä ãi ascultaäi la programele
acelea.” Asta-i adevárat.
88 Dar, dragá persoaná, oricine eãti tu, eu cu certitudine sunt
de acord cu tine. Acesta a devenit unul dintre cele mai
condamnabile lucruri pentru rasa umaná. Acolo ei iau toäi
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banii de aici care ar trebui sá meargá la guvern pentru
impozite, ãi âi pun ân reclama la toate aceste äigári ãi programe
de whiskey ãi lucruri ca acelea, ãi âi scade din impozitele
guvernului; ãi apoi ei vin ân jur ãi iau predicatori ãi-i trag prin
tribunal sá obäiná ceva bani de la ei. Eu sunt de acord cu tine,
este un lucru ângrozitor. Acum, aceea nu este^Ãtiäi, este doar
ceva ce aflaäi voi. Âäi muläumesc, Sorá, Frate, oricine ai fost
care ai ântrebat aceea.
94. Acum, aici este una buná. Ântrebare: Existá locuri ân Biblie

aãa ca I Samuel 18:10, care zice cá un duh ráu de la
Dumnezeu a fácut lucruri. Eu nu ânäeleg un “duh ráu de la
Dumnezeu.” Te rog explicá aceasta.

89 Ei bine, poate cu ajutorul Domnului, eu pot. Aceasta nu
ânseamná cá Dumnezeu este un Duh ráu. Dar fiecare duh din
fiecare lucru este supus lui Dumnezeu. Ãi El face totul sá
lucreze conform cu ce vrea El. Vedeäi?
90 Acum, la ântrebarea ta, tu vorbeãti despre duhul ráu care a
ieãit de la Dumnezeu sá-l chinuiascá pe Saul. El era ântr-o
toaná, formá decázutá_stare, deoarece, ân primul rànd, el era
cázut. Ãi cànd voi daäi ânapoi, un duh ráu_Dumnezeu va
ângádui un duh ráu sá vá chinuiascá.
91 Eu aã vrea sá vá citesc vouá ceva ân_ântr-un moment. Eu
am un alt gànd aici despre aceasta. Vedeäi? Fiecare duh trebuie
sá fie supus lui Dumnezeu. Vá amintiäi cànd Iosafat ãi Ahab
mergeau afará la rázboi? Ãi primul lucru sá-l ãtiäi, acolo era
un_ei au fost aãezaäi ân poräi. Ãi Iosafat era un om neprihánit,
ãi el a zis (cei doi âmpáraäi ãedeau acolo, ãi ei ãi-au unit foräele
âmpreuná)_ãi astfel el a zis, “Sá ântrebám pe Domnul dacá sá
mergem afará sau nu.”
92 Ãi Ahab a mers ãi a adus patru sute de profeäi pe care i-a
avut, toäi, i-a äinut hrániäi ãi ângráãaäi ãi de toate; ei erau ân
formá buná. Ãi ei au venit acolo sus, ãi ei toäi au profeäit ântr-un
acord, zicànd, “Suie-te, ãi Dumnezeu âäi va da victoria. Suie-te
la Ramot-galaad ãi acolo Dumnezeu va lua lucrul acela pentru
tine.” Unul din ei ãi-a fácut o pereche de coarne ãi a ânceput sá
alerge ân jur ca o ilustrare, zicànd, “Prin aceste coarne de fier,
tu âi vei scoate drept afará din äará; âäi aparäine äie.”
93 Dar voi ãtiäi, existá ceva privitor la un om al lui Dumnezeu
care doar nu merge pentru toate acelea. Vedeäi? Dacá aceasta
nu suná cu Scriptura, acolo este ceva greãit. Orice credincios
adevárat^Astfel Iosafat a zis, “Ei bine, cei patru sute par ân
ordine. Ei aratá ca oameni buni.”

“Oh, ei sunt,” poate  cá a zis Ahab.
Dar Iosafat a zis, “Nu mai ai tu âncá unul?” De ce âncá unul

cànd tu ai patru sute ântr-un acord? Pentru cá el a ãtiut cá
acolo era ceva care nu suna tocmai bine. Vedeäi?
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El a zis, “Da, noi mai avem âncá unul, fiul lui Imla, aici
sus,” a zis, “dar eu âl urásc.” Sigur. El va ânchide biserica lui
ori cànd poate el. El âl va alunga afará din äará. Vedeäi? “Sigur,
eu âl urásc.”

“De ce âl uráãti?”

“El ântotdeauna profeäeãte ráu âmpotriva mea.” Eu cred cá
Iosafat a ãtiut chiar atunci cá acolo era_ceva nu era ân ordine.

Astfel el a zis, “Mergeäi sus ãi aduceäi pe Mica.”

Astfel ei au mers sus dupá el, ãi aici vine el jos^Astfel
cànd ei au mers sus, ei au trimis un mesager ãi a zis, “Acum,
stai un minut. Acum, ei au avut patru sute de Doctori ân
Divinitate acolo jos. Ei sunt cei mai buni care existá ân äará, cu
Ph, LLD-uri, ãi fiecare lucru.” Zicea, “Acum, tu ãtii, tu sárman
omuleä neânváäat, tu nu vei fi ân dezacord cu toatá preoäimea
aceea.”

94 Imla a zis aãa, sau eu vreau sá spun, Mica a zis aãa: “Eu nu
voi spune nimic pàná cànd Dumnezeu nu-mi pune ân gurá, ãi
atunci eu voi spune exact ce spune El.” Mie âmi place asta. Mie
âmi place asta. Cu alte cuvinte, “Eu voi sta cu Cuvàntul.” Nu
conteazá ce spune restul dintre ei, el a zis, “Ei bine,” a zis, “Eu
âäi spun. Dacá tu vrei sá fii aruncat afará, tu mai bine ai spune
acelaãi lucru.”

Deci el a mers acolo jos. Ãi el a zis, “Sá má duc sus?”

El a zis, “Mergi ânainte.” Zicea, “Dá-mi seara aceasta.
Lasá-má sá o vorbesc cu Domnul.” Âmi place asta. Astfel ân
noaptea aceea Domnul i s-a arátat, iar ziua urmátoare el s-a
dus sus. Ãi el a zis, cum se ducea sus, a zis, “Mergi ânainte; dar
l-am vázut pe Israel ca oile fárá pástor, âmpráãtiate pe deal.”
Oh, vai! Aceea a dezumflat vàntul din el.

Ãi el a zis, “Nu v-am spus? Am ãtiut-o. Acela-i exact felul
cum face el tot timpul, zicànd ceva ráu âmpotriva mea.”

95 De ce? El státea cu Cuvàntul. De ce? Un profet ânaintea lui,
Cuvàntul lui Dumnezeu venind de la Ilie, adeváratul profet, el
a zis, “Pentru cá tu ai vársat sàngele inocentului Nabot, càinii
vor linge ãi sàngele táu.” Ãi el i-a spus ráu. Elisei a mers la Cer.
Dar el a ãtiut cá Elisei avea Cuvàntul lui Dumnezeu, astfel el a
stat cu Cuvàntul. Âmi place asta. Staäi cu Cuvàntul.

96 Dacá Biblia spune cá Isus Cristos este acelaãi ieri, azi, ãi ân
veci; puterea Lui âncá este aceeaãi; Duhul Sfànt este pentru
oricine vrea, el sá viná, sá stea cu Cuvàntul. Da, domnule! Nu
conteazá ce spun restul dintre ei. Càt de bine hrániäi ãi prin càt
de multe ãcoli ei au trecut, aceea nu are nimic de-a face cu
aceasta.
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Deci atunci el a zis^Acest om mare cu coarnele pe capul
lui, mergànd sá o âmpingá_äara afará de dincolo de âmpárat, el
a páãit sus ãi l-a lovit ân gurá (pe acest mic predicator). El a
ãtiut cá el era doar un mic holy roller aãa cá acolo nu era nimic
de spus despre aceasta, astfel el doar l-a pocnit peste gurá. El a
zis, “Eu vreau sá te ântreb ceva.” Zicea, “Ân ce parte a mers
Duhul lui Dumnezeu cànd El a ieãit afará din mine dacá tu Âl
ai?”
97 El a zis, “Tu vei ânäelege cànd vei ãedea acolo afará ân
cuãcá ca un captiv.” El a zis, “L-am vázut pe Dumnezeu
ãezànd pe un tron (Amin! Acum ascultaäi!), ãi oãtirea Cerului
era adunatá ân jurul Lui.” Care era situaäia? Profetul Lui a
spus deja ce i se va ântàmpla lui Ahab. Dumnezeu^Acela nu
era Ilie care a zis asta; acela era profetul uns. Acela era
Cuvàntul Domnului, AÃA VORBEÃTE DOMNUL. Ãi Mica a
zis, “Am vázut toatá oãtirea Cerului adunatá ân jurul lui
Dumnezeu ântr-o mare conferinäá. Ãi ei vorbeau unul cu altul.
Ãi Domnul a zis, ‘Pe cine âl putem Noi face sá meargá jos_care
din voi poate sá meargá jos sá-l amágeascá pe Ahab, sá-l
ducem afará acolo sá âmplineascá Cuvàntul lui Dumnezeu, sá
fie âmpuãcat? Pe cine âl  putem Noi lua sá meargá jos?’”
98 Ei bine, unul a zis pe acesta sau pe acela. Ãi dupá un timp,
un duh ráu, un duh de minciuná a venit sus din dedesubt ãi a
zis, “Dacá âmi vei permite doar. Eu sunt un duh de minciuná.
Má voi duce jos ãi voi intra ân toäi predicatorii aceia, cáci ei nu
au Duhul Sfànt; ãi-i voi face (ei sunt doar báieäi instruiäi de
ãcoalá)_ãi má voi duce jos, ãi voi intra ân fiecare din ei, ãi-i voi
amági, ãi-i voi face sá profeäeascá o minciuná.” A spus-o el? Ãi
el a zis, “Ân felul acela vom amági noi.” Astfel el a mers jos.

El a zis_Dumnezeu a zis, “Tu ai permisiunea Mea sá mergi.”
99 Ãi el a mers jos ãi a intrat ân acei profeäi falãi, predicatori
pregátiäi ân ãcoli, ãi i-a fácut sá profeäeascá o minciuná. El era
un duh de minciuná lucrànd spre voia lui Dumnezeu. Lásaäi-
má^Doar altceva voi aäi putea^Vedeäi aici, doar un minut.
Priviäi aceasta. Eu vreau sá deschideäi cu mine la I Corinteni
capitolul al 5-lea, 1-ul verset, doar un minut. I Corinteni^Ãi
priviäi aceasta dacá vreäi sá vedeäi ceva, despre Dumnezeu
fácànd ceva_cum cá acele duhuri rele, cum cá ele vor_ele se
vor miãca^Ân regulá, Pavel vorbeãte:

Se raporteazá obiãnuit cá ântre voi sunt preacurvii, ãi
astfel de preacurvii cá aceasta nu este^numitá nici
printre Neamuri,^(Ce credeäi despre aceea prin
bisericá?)^ca unul sá aibe pe nevasta tatálui sáu.

Ãi voi sunteäi umflaäi de màndrie, ãi nu aäi^(Sá
vedem. Eu cred cá am ântors douá pagini la^)^Voi
sunteäi_Ãi voi sunteäi umflaäi de màndrie, ãi nu aäi
jálit mai degrabá, cá^(Acum, aãteptaäi un minut
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aici. Sunt eu^Da, asta-i adevárat. Da.)^jálit^
(Aceea este.)^umflaäi de màndrie, ãi nu aäi^jálit,
ca cel ce a fácut aceastá faptá sá fi fost dat afará din
mijlocul vostru.

100 Eu sunt_nu ãtiu. Nu cred cá cineva ar zice despre aceasta
sau sá taie ânapoi, dar eu doar apár ceea ce cred eu: Dacá un
om este odatá umplut cu Duhul el nu-L poate pierde. Vedeäi,
vedeäi?

Cáci eu cu adevárat, eram absent ân trup, dar prezent
ân duh, am judecat deja, ca ãi cànd aã fi fost prezent,
privind pe cel care a fácut fapta aceasta,

Ân Numele Domnului Isus Cristos, cànd voi sunteäi
adunaäi âmpreuná, voi ãi duhul meu, cu puterea
Domnului Isus Cristos,

Sá dám pe un astfel de om pe màna Satanei pentru
distrugerea cárnii, pentru ca duhul sá poatá fi salvat
ân ziua Domnului Isus.

101 Dumnezeu, spunànd sfintei Biserici, care este Trupul Lui
aici pe pámànt, cá (acum, aceasta este dupá Vechiul Testament,
ân Noul)_spunànd unui om care era aãa de ântinat ãi murdar
ântre oameni âncàt el tráia cu nevasta tatálui lui. A zis, “Un
astfel de lucru ân Trupul lui Cristos^Voi, Biserica, daäi-l pe
màna diavolului pentru nimicirea^” Vedeäi? Dumnezeu
ângáduie^ Ãi cànd El are ceva El trebuie sá o vadá fácutá, sá
puná un bici pe cineva, El va da drumul unui duh ráu peste ei
aãa ca ei sá chinuiascá persoana aceea ãi_ãi sá-i aducá ânapoi.
Acum, noi aflám cá acest om dupá^
102 Aceea este treaba cu bisericile astázi. Cànd un om vine ân
Trupul lui Cristos ãi devine unul dintre membri ãi âncepe sá
facá rául, ân loc ca voi sá vá adunaäi âmpreuná ãi sá faceäi
tocmai acelaãi lucru^Iar voi, Tabernacolul Branham, faceäi
asta. Pentru cá atàt timp càt voi âl äineäi sus, el este sub Sànge.
Ãi el doar continuá sá facá acelaãi lucru vechi iaráãi ãi iaráãi ãi
iaráãi tot timpul. Voi veniäi âmpreuná ãi daäi-l pe màna
diavolului pentru nimicirea trupului, ca duhul lui sá fie_ca_sá
poatá fi salvat ân ziua Domnului. Ãi priviäi biciul lui
Dumnezeu venind ânáuntru. Priviäi cum diavolul âl apucá.
Acela-i un duh ráu care-l apucá.
103 Ãi acest báiat de aici s-a ândreptat. El a venit ânapoi. Noi
aflám ân II Corinteni unde el ântr-adevár s-a curáäit ânaintea
lui Dumnezeu.
104 Priviäi la Iov, un om perfect, un om drept. Ãi Dumnezeu a
permis unui drac ráu sá viná peste el, ãi sá-l pedepseascá, ãi
toate celelalte pentru desávàrãirea duhului lui. Vedeäi? Astfel
duhurile rele au^Dumnezeu foloseãte duhuri rele de multe
ori sá lucreze planul Lui ãi voia Lui.



394  CUVÀNTUL VORBIT

95. Acum, iatá una care este ântr-adevár una ânäepátoare.
Ântrebare (Eu cred cá este aceeaãi persoaná, cáci pare a fi
acelaãi scris de màná): Dacá o persoaná trebuie sá aibe
Duhul Sfànt sá fie_aibe Duhul Sfànt sá fie convertit ãi sá
meargá ân rápire, care va fi starea copiilor care au murit
ânainte de anii responsabilitáäii? Ãi cànd vor ânvia ei?

105 Acum, fratele meu, sorá, eu nu pot sá-äi spun asta. Nu este
Scripturá despre aceasta ân Biblie ca eu sá pot gási undeva.
Dar eu pot sá-mi exprim gàndurile. Acum, aceasta vá va ântári
pe voi care credeäi ân harul lui Dumnezeu. Voi vedeäi, persoana
vrea sá ãtie (care este o ântrebare foarte buná. Ânäelegeäi?)_
persoana vrea sá ãtie ce ânviere_ce i se va ântàmpla unui
bebeluã, cá dacá el trebuie sá aibe Duhul Sfànt pentru ca sá
meargá ân rápire^Aãa cum am zis, aceea este adevárat. Aceea
este conform cu Biblia. Aceea este ânváäátura Scripturii. Nu
sá_nu sá mergi la Cer^Deoarece oamenii umpluäi cu Duhul
Sfànt este prima ânviere, cei Aleãi. Iar rámáãiäa celor^Restul
celor moräi nu vor trái pentru o mie de ani. Dupá Mileniu, apoi
a doua ânviere, marele Tron Alb de judecatá. Vedeäi? Aceea este
exact ordinea Bibliei. Dar aceastá persoaná vrea sá ãtie cum
este cu aceãti bebeluãi. Ei^Cu alte cuvinte, au avut ei Duhul
Sfànt ânainte ca ei sá se nascá? L-au primit ei? Acum, asta eu
nu vá pot spune.
106 Dar acum, sá spunem aãa: Noi ãtim cá bebeluãii care mor,
indiferent de párinäii lor, ei sunt salvaäi. Acum, eu nu sunt de
acord cu ãcoala de profeäi despre aceea. Ei au zis cá dacá el
era_a murit avànd un párinte care era pácátos, cá acel bebeluã
va merge ân iad, putrezindu-se; nu va mai fi nimic din el. Ei
bine, Isus^Ioan a zis cànd a venit Isus, “Iatá Mielul lui
Dumnezeu care ia pácatul lumii.” Ãi dacá acel bebeluã era o
fiinäá umaná, care va trebui sá viná sub judecáäile lui
Dumnezeu, ãi Isus a murit sá ia la o parte pácatul, tot pácatul a
fost eliminat ânaintea lui Dumnezeu cànd Isus a murit pentru
acel scop. Pácatele voastre au fost iertate. Pácatele mele au fost
iertate. Ãi singura cale prin care voi puteäi vreodatá sá fiäi
iertaäi este sá acceptaäi iertarea Lui. Acum, bebeluãul nu poate
sá-ãi accepte iertarea, deci el nu a fácut nimic. El nu a fácut
nimic deloc. Astfel el este absolut liber sá meargá la Cer.
107 Dar voi veäi zice, “Vor merge ei ân rápire?” Acum_acum,
acesta este cuvàntul meu propriu; acesta este gàndul meu
acum. Sá nu^Eu nu pot dovedi aceasta prin Biblie. Dar
priviäi. Dacá Dumnezeu, ânainte de ântemeierea lumii, a ãtiut
fiecare fiinäá umaná care va fi vreodatá pe pámànt^Credeäi
voi asta? El a ãtiut fiecare äànäar, fiecare purice, fiecare muscá,
El a ãtiut fiecare lucru care va fi vreodatá pe pámànt. Dacá El
a ãtiut cá^
108 Priviäi. Sá luám spre exemplu pe, Moise. Cànd Moise s-a
náscut, el era un profet. Ânainte Ieremia^Dumnezeu i-a spus
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lui Ieremia, “Ânainte chiar sá fii format ân pàntecele mamei
tale, ânainte chiar sá fii format ân pàntecele ei, Eu te-am
cunoscut, ãi te-am sfinäit, ãi te-am rànduit sá fii un profet la
neamuri.” Ioan Botezátorul, cu 712 ani ânainte sá se nascá,
Isaia l-a vázut ântr-o viziune, a zis, “El este glasul celui ce
strigá ân pustie.”
109 Predestinarea sau cunoãtinäa mai dinainte a lui Dumnezeu
cunoaãte totul despre copilaãii mici (vedeäi?), ce urmau ei sá
facá. Ãi El ãtia cá ei vor muri. El ãtia. Nimic nu se poate
ântàmpla fárá ca Dumnezeu sá ãtie despre aceasta. Nimic nu se
poate ântàmpla la^Ântocmai ca Pástorul cel Bun, cum merge
El ân^ Acum, sá luám aceasta prin Scripturá, eu nu aã putea
spune cá Scriptura spune aãa ãi aãa. Eu doar iau aceasta ca
gànd al meu.
96. Acum, ântrebarea urmátoare este una de care cred eu poate

cineva a fost_ce am spus seara trecutá. Explicá o nevastá
fiind màntuitá prin naãterea unui copil.

110 Nevasta nu este salvatá prin naãterea unui copil. Dar sá
deschidem acum la I Timotei 2:8 doar un minut. Ãi doar sá
aflám ce spune Biblia despre copil. Acum, eu âmi dau seama cá
aceea este o doctriná Catolicá, cá Catolicul spune cá femeia
este salvatá ân naãtere de copii, prin naãterea unui copil. Dar sá
nu^Eu nu cred asta. I Timotei al 2-lea capitol, ãi sá âncepem
cu versetul al 8-lea, ãi sá citim doar un moment acum. Ân
regulá, ascultaäi.

Tot la fel, ca femeile voastre sá se gáteascá ântr-o
âmbrácáminte modestá^(Noi nu ar trebui sá
ântrebám asta, nu-i aãa? Ascultaäi la aceasta.)^cu
ruãine^(Iuh!)^ãi cumpátare; nu cu âmpletituri ân
párul ei, sau aur, sau perle, sau podoabe scumpe;
(Fraäilor, eu vá ajut aici, eu sper. Toate aceste bonete
noi ân fiecare zi sau la trei zile. Voi vedeäi? Aceea nu se
cade pentru Creãtini.)

Ci (cum se cuvine femeilor care profeseazá evlavia)
cu fapte bune.

Femeile voastre sá ânveäe ân tácere cu toatá
supunerea.

Dar eu nu sufár o femeie sá ânveäe, sau sá uzurpe
autoritate peste^bárbat, ci sá fie^tácutá.

Cáci Adam a fost format ântài, ãi apoi Eva.
^Adam nu a fost amágit, ci femeia fiind amágitá a

fost ân âncálcare.
Totuãi ea va fi salvatá prin naãterea de copii,

dacá^(Acum, El nu vorbeãte cátre femeia din lume,
sá aibe copii.)^dacá ea continuá ân credinäá^
(Vedeäi? Dacá ea continuá. Ea este deja^Aceea este
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femeia despre care vorbeãte el, femeia care este deja
salvatá. Vedeäi?)^ãi milostenie ãi sfinäenie cu toatá
cumpátarea.

111 Nu prin a avea un bebeluã o face màntuitá, ci pentru cá ea
creãte copii, fácàndu-ãi datoria, nu crescànd pisici, càini, ãi
càte altele sá ia locul unui copil, aãa cum fac ele astázi, dàndu-
i dragostea de mamá aãa ca ea sá poatá merge afará ãi sá alerge
ân jur toatá noaptea. Unii oameni fac aceea. Cu párere de ráu,
dar ei o fac. Asta este foarte dur ca eu sá spun, dar adevárul
este adevár. Vedeäi? Ele nu vor un bebeluã sá fie legate de el.
Dar ân naãterea de copii, dacá ea continuá ân credinäá, sfinäire,
ãi toatá cumpátarea, ea va fi salvatá. Dar este un dacá, ãi voi
veäi fi salvate, dacá sunteäi náscute din nou. Voi veäi_voi
puteäi fi vindecate dacá credeäi. Voi puteäi primi Duhul Sfànt
dacá voi Âl credeäi, pregátiäi-vá pentru El, dacá sunteäi gata
pentru El. Ãi ea va fi salvatá dacá ea continuá sá facá aceste
lucruri (vedeäi?), dar nu pentru cá ea este o femeie. Deci asta-i
adevárat, frate, sorá. Aceasta nu este o ânváäáturá Catolicá
deloc. Acum, eu vreau^Aici este alta care este foarte
ânäepátoare. Apoi noi mai avem âncá una. Má gàndesc cá poate
avem timp pentru ea. Eu doar am folosit timpul nostru. Acum,
aceasta este doar_aceasta este doar efectele dupá trezire.
Acestea sunt efectele de dupá adunare, aceste ântrebári.

97. Acum, Frate Branham (este scrisá cu maãina), este
Scripturá ca o persoaná sá vorbeascá ân limbi ãi sá-ãi
tálmáceascá propriul lui mesaj?  Dacá este, te rog sá
explici I Corinteni_sau Corinteni 14:19 ãi de asemeni
Corinteni 14:27.

112 Ân regulá, sá mergem acolo la Scriptura aceea ãi sá vedem
ce spune. Ãi apoi vom vedea dacá noi äinem aceasta Scriptural.
Noi vrem sá fim ântotdeauna Scriptural. Ãi Corinteni 14. Acum,
persoana vrea sá ãtie dacá este Scriptural ca un bárbat sá-ãi
tálmáceascá mesajul lui propriu pe care-l vorbeãte ân limbi.
“Dacá este aãa, explicá Corinteni 14:19.” Sá vedem, 14 ãi 19.” Ân
regulá, iatá-l aici.

Totuãi ân biserici eu^mai degrabá vorbesc cinci
cuvinte cu ânäelegerea mea, ca prin glasul meu sá pot
ânváäa ãi pe aläii, decàt zece mii^ân^limbi
necunoscute.

Acum, urmátorul este versetul al 27-lea, care vor sá-l ãtie.

Dacá un om vorbeãte ântr-o limbá necunoscutá, sá fie
prin doi, sau cel^maximum prin trei, ãi aceea pe
rànd; ãi unul sá tálmáceascá.

113 Acum, eu iau ce âncearcá persoana sá obäiná la (care eu
vreau_eu vá voi citi ceva doar un moment). Dar má gàndesc cá
la ce fratele sau sora âncearcá sá ajungá, “Este corect pentru o
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persoaná care vorbeãte ân limbi sá ãi interpreteze mesajul pe
care l-a zis?” Acum, dragá prietene preaiubit, dacá vei citi doar
al 13-lea verset ân acelaãi capitol, acesta âäi va spune:

De aceea cel ce vorbeãte ântr-o limbá necunoscutá sá
se roage ca el sá poatá tálmáci.

114 Sigur. El poate interpreta propriul lui mesaj. Acum, dacá
noi doar^Haide doar^Ei bine, voi^Citiäi acesta tot de
aici, ãi voi puteäi vedea cá Aceasta este^Doar citiäi capitolul
acela ântreg. Este foarte bun, ãi o explicá.

115 Acum, vorbirea ân limbi^Acum, ân timp ce suntem la
aceea, ãi aceasta fiind ânregistratá, eu vreau sá spun cá eu cred
tot aãa de mult ân vorbirea ân limbi aãa cum eu cred ân
vindecare Diviná, ãi_botezul Duhului Sfànt, a doua venire a
lui Cristos, ãi puterea lumii care va veni; eu cred tot aãa de
mult ân aceea cum eu cred, dar eu cred cá vorbirea ân limbi âãi
are locul ântocmai cum âãi are locul venirea lui Cristos;
vindecarea Diviná âãi are locul ei; fiecare lucru âãi are locul.

116 Acum, cátre voi oameni, eu am o ãansá sá spun aceasta
acum, ãi mi-ar place s-o explic. Ãi dacá am ránit pe cineva, eu
nu o intenäionez. Eu nu intenäionez sá cauzez confuzie. Dar
ascultaäi. Care era chestiunea cu vorbirea ân limbi necunoscute
de cátre poporul Penticostal (care sunt eu ânsumi; eu sunt
Penticostal. Vedeäi?)^Acum, ceea ce era necazul este aceasta:
cá_ei nu o respectá. Ãi un alt lucru, ei doar o lasá sá meargá la
nimerealá. Ei nu vin ânapoi la Cuvànt.

117 Acum ascultaäi. Iatá felul_sá_iatá felul cum este stabilitá
biserica. Acum, ântr-o bisericá Penticostalá, dacá eu pástoream
aceastá bisericá, eu vá spun cum aã avea-o eu stabilitá
(vedeäi?), dacá eu eram_aã fi aici tot timpul sá o pástoresc. Eu
aã subscrie la fiecare dar din Biblie. Le spun oamenilor mai
ântài sá fie botezaäi ân Duhul Sfànt. Ãi apoi, fiecare dar din I
Corinteni 12 va trebui sá funcäioneze ân biserica mea, dacá aã
putea sá-i aduc acolo, ca tot trupul sá opereze.

118 Acum, dacá observaäi^Nu fac remarcá acum. Ãi amintiäi-
vá, eu nu aã spune nici un cuvànt contrar_eu aã putea huli
Duhul Sfànt. Ãi Dumnezeu ãtie cá eu nu aã spune aceea greãit.
Vedeäi? Dar eu spun aceasta numai sá âncerc sá vá dau
expunerea Scripturii dupá ce am studiat-o acum de aproape
douázeci de ani. Eu am predicat de aproape treizeci de ani. Ãi
eu doar am trecut prin fiecare lucru, doar am trecut ânainte; vá
puteäi imagina cum a fost. Ãi urmárind fiecare om, ãi
ânváäátura, ân toatá lumea. Ãi am luat-o pentru cá este
interesul meu. Este interesul faäá de fiinäele umane ân afará de
mine. Eu trebuie sá plec de aici. Voi trebuie sá plecaäi de aici.
Ãi dacá eu má duc ca un profet fals, eu âmi voi pierde sufletul
meu ãi-l pierd pe al vostru cu mine. Astfel este mai mult
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decàt_este mai mult decàt pàinea zilnicá; este mai mult decàt
popularitatea; este mai mult decàt orice altceva; este viaäá
pentru mine. Vedeäi? Ãi eu vreau ântotdeauna sá fiu chiar cel
mai adànc de sincer.
119 Acum, voi mergeäi ântr-o bisericá Penticostalá, primul
lucru^(eu nu spun cá toäi din ei. Unii din ei sunt^) De cele
mai multe ori tu ajungi ântr-o bisericá ãi âncepi sá predici; ân
timp ce predici, cineva se ridicá sus ãi vorbeãte ân limbi. Acum,
persoana aceea scumpá poate fi umplutá perfect cu Duhul
Sfànt, ãi acela poate fi Duhul Sfànt vorbind prin acea
persoaná, dar treaba este cá, ei sunt neinstruiäi. Dacá aceastá
slujbá de la platformá este vorbire sub inspiraäie, duhul
profeäilor este supus profetului. Vedeäi? “Toate lucrurile sá se
facá^” Acum, mergeäi aici la Pavel de ce spune el cá “cànd
unul vorbeãte,” ãi aãa mai departe^ “cànd el a venit
ânáuntru, acolo era doar o confuzie.”
120 Acum, eu am fácut o chemare la altar, ãi cineva se ridicá ãi
vorbeãte ân limbi. Aceasta doar^Pái, tu ai putea tot atàt de
bine sá âncetezi sá faci chemarea la altar. Aceasta o opreãte.
Vedeäi?
121 Ãi atunci, un alt lucru. De multe ori oamenii se ridicá ãi
vorbesc ân limbi, iar oamenii ãed ãi mestecá gumá de mestecat,
privind ân jur. Dacá Dumnezeu vorbeãte, staäi liniãtiäi,
ascultaäi! Dacá acela este Adevárul, dacá acela este Duhul
Sfànt care vorbeãte ân persoana aceea, voi staäi liniãtiäi ãi
ascultaäi, fiäi respectoãi. Tálmácirea ar putea veni la tine.
Vedeäi? Staäi liniãtiäi; ascultaäi dupá o tálmácire. Acum, dacá
nu este tálmácitor ân bisericá, atunci ei ar trebui sá-ãi pástreze
tácerea ân Trup.
122 Ãi atunci, cànd ei vorbesc ântr-o limbá necunoscutá, Biblia
a zis, ei sá-ãi vorbeascá lor cátre ei ãi Dumnezeu. Cel ce
vorbeãte ântr-o limbá necunoscutá se zideãte pe sine. Acum,
acelea sunt limbile necunoscute; dialecte, limbi sunt diferit.
“Ele nu sunt nimic,” el zice^Dar ce face un sunet are un
ânäeles. Dar voi^Dacá o tràmbiäá suná, voi trebuie sá ãtiäi
cum suná ea (^doar o suná) sau voi nu ãtiäi cum sá vá
pregátiäi pentru luptá. Dacá cineva vorbeãte ân limbi, ãi doar
“tuut”; aceea este totul de ea, cine ãtie ce sá facá. Dar dacá ea
âncepe deãteptarea, aceea ânseamná “sculaäi!” Dacá suná
stingerea, aceea ânseamná “puneäi-vá jos.” Vedeäi? Dacá suná
atacaäi aceea ânseamná “atacaäi.” Ea trebuie sá dea un ânäeles,
ãi nu doar sá vorbeascá numai singurá. Tot aãa ân bisericá,
dacá nu existá tálmácitor, dar dacá existá un tálmácitor,
atunci limbile sunt ceea ce aparäin ân bisericá.
123 Acum, la ântrebarea ta, dragá prietene, aceea spune, “Eu
mai degrabá aã vorbi cinci mii_cinci cuvinte ân_ãi aãa oamenii
pot sá má ânäeleagá decàt cinci mii (sau oricàt de multe se zice)
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ân limbá necunoscutá.” Asta-i adevárat. Dar citiäi ânainte ân
jos: “^numai dacá aceasta sá fie prin descoperire sau prin
tálmácire spre zidire.” Vedeäi? Sá zideascá.

124 Acum, eu vá voi da doar cumva o noäiune micá cum dacá_
ce^Dacá eu urma sá pástoresc aceastá bisericá care vine,
dacá Dumnezeu m-ar chema sá o pástoresc, iatá felul cum aã
conduce-o: eu aã âncerca sá gásesc fiecare persoaná de acolo
care are un dar. Ãi i-aã pune pe oamenii aceia sá se
ântàlneascá cam cu o orá ânainte sá ânceapá serviciul, ântr-o
camerá ei singuri. Ei sá stea sub Duhul. Ãi primul lucru sá-l
ãtiäi, unul vine jos el are un dar de vorbire ân limbi. Ãi el
vorbeãte ân limbi. Fiecare stá liniãtit. Ãi apoi unul se ridicá ãi
tálmáceãte ce zice el. Acum, ânainte ca aceea sá poatá sá fie
datá bisericii, Biblia zice cá trebuie sá fie judecatá ântre doi
sau trei martori. Acum, acela este omul care are deosebirea
duhului (vedeäi?), cáci de multe ori puteri rele intrá acolo.
Pavel a vorbit despre aceasta. Dar apoi, ãi puterea lui
Dumnezeu este acolo. Spuneäi-mi de o adunare unde nu ãade
rául. Spuneäi-mi unde sunt adunaäi fiii lui Dumnezeu unde
Satan nu este ân mijlocul lor. Este fiecare lucru. Astfel sá nu
vá âncruntaäi la aceea. Vedeäi? Satan este peste tot. Acum,
iatá-ne aici. Cineva vorbeãte ân limbi. Acum, existá trei care
stau acolo care au Duhul de discernámànt. Ãi unul vorbeãte ân
limbi ãi dá un mesaj. Acum, el nu poate sá citeze Scripturá,
deoarece Dumnezeu nu foloseãte repetiäii zadarnice, ãi El a
spus sá nu o facem. Vedeäi? Astfel nu este aceea. Este un mesaj
cátre bisericá.

125 Noi am avut douá lucruri ân aceastá trezire pàná acum.
Priviäi ce era fiecare din ele_perfect, chiar la punct. Vedeäi? S-
au miãcat ânáuntru. Un om s-a ridicat, ãi a vorbit ân limbi, ãi a
dat tálmácirea, ãi s-a ântors drept ânapoi ân jur, ãi a adeverit
mesajul acela care tocmai a mers ânainte. Celálalt s-a ridicat
seara trecutá, ãi a zis ân_sub inspiraäia profeäiei, ãi a zis ceva,
fárá sá ãtie ce a spus el; iar apoi la sfàrãit el a spus, “Ferice este
de cel ce vine ân Numele Domnului.” Repede ceva m-a apucat
chiar repede ãi a zis, “Cu alte cuvinte ferice de cel ce crede cá
aceasta este Domnul a venit.”

126 Vedeäi inter_apoi Duhul Sfànt a coboràt ân cládire seara
trecutá. Vedeäi? Aceea este pentru zidire. Eu státeam acolo
âncercànd sá spun oamenilor cá ei trebuie sá primeascá Duhul
Sfànt. Iar diavolul a venit ân jurul oamenilor, zicànd, “Sá nu
ascultaäi; staäi liniãtiäi.”

Sora mea a zis, “Bill, am fost aãa de fericitá ân timp ce tu
predicai; am simäit de parcá m-aã fi putut ridica ãi sá sar prin
zid.”

Am zis, “Ridicá-te ãi sari.” Asta-i tot.
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Ãi ea a zis, “Dar cànd tu ai mers sá faci aceea,” ãi a zis,
“oamenii au ânceput sá strige,” a zis, ”atunci doar am simäit de
parcá am fost un nimic vechi.”
127 Am zis, “Acela-i diavolul. Acela-i Satan. Cànd el intrá sá
facá aceea,” am zis, “tu ar fi trebuit sá te ridici oricum.” Noi
suntem preoäi lui Dumnezeu, fácànd jertfe_jertfe spirituale,
roada buzelor noastre dànd laude Numelui Sáu. Ânäelegeäi?
128 Acum, acum, iatá ce s-a ântàmplat. Apoi Duhul Sfànt a
izbucnit, cáci aceea a fost doar^ “Ferice de cel ce crede.”
Douá, trei seri la rànd eu am âncercat sá pun aceea ânáuntru
acolo; ãi apoi, Duhul Sfànt a vorbit ãi a zis (sub inspiraäie)_a
zis, “Ferice de cel ce vine ân Numele Domnului.” Ãi ânainte ca
eu sá pot spune ceva, eu am spus-o din nou. “Ferice este de cel
ce crede cá Domnul a venit ân aceasta.” Vedeäi? Ãi eu doar am
vorbit aceasta, Duhul Sfànt este Dumnezeu Ânsuãi ân voi.
Vedeäi? Ãi ei ar fi reäinut-o. Vedeäi? Ãi atunci Duhul Sfànt a
coboràt ântre oameni. Vedeäi cum Aceasta_Aceasta edificá,
profeäia.
129 Acum, existá o diferenäá ântre profeäie ãi un profet.
Profeäia merge de la unul la altul, dar un profet este náscut din
leagán un profet. Ei au AÃA VORBEÃTE DOMNUL! Nu-i
judecare pentru ei. Voi nu-i vedeäi ânaintea lui Isaia, sau
Ieremia,  oricare din acei profeäi, pentru cá ei aveau AÃA
VORBEÃTE DOMNUL! Dar un duh de profeäie printre
oameni; voi trebuie sá urmáriäi aceea, cáci Satan se va strecura
acolo. Vedeäi? Acum. Dar aceasta trebuie sá fie judecatá.
130 Acum, noi vom_noi vom avea o trezire. Acum, priviäi
aceasta foarte atenäi acum, voi slujitorii. Noi pregátim o
trezire. Ân regulá. Sau poate noi doar avem un serviciu de
bisericá obiãnuitá. Biserica este ân flácári. Ea ar trebui sá fie
tot timpul. Ei bine, poate noi avem cinci sau ãase oameni care
sunt oameni ânzestraäi; unul vorbeãte ân limbi, doi sau trei
poate vorbesc ân limbi, patru sau cinci ân limbi, au darul
limbilor, vorbesc ân limbi necunoscute. Doi sau trei din ei pot
sá tálmáceascá. Poate existá unul_doi, sau trei din ei care au
daruri de ânäelepciune. Ân regulá. Ei se ântàlnesc cu toäii, acei
oameni ânzestraäi^Voi^Darurile acelea vá sunt date nu sá
vá jucaäi, nu sá spuneäi, “Slavá lui Dumnezeu, eu vorbesc ân
limbi! Aleluia!” Voi veäi_voi vá_voi vá degradaäi pe voi
ânãivá. Ele vá sunt date sá lucraäi cu ele. Iar partea voastrá ân
bisericá ar trebui sá viná ânainte ca slujba principalá sá
ânceapá, cáci cei neânváäaäi vor fi ântre noi.
131 Apoi voi mergeäi jos ân camerá, ãi staäi acolo, voi oamenii
âmpreuná, cáci voi sunteäi âmpreuná lucrátori ân Evanghelie.
Apoi voi staäi acolo. “Doamne, este ceva ce vrei Tu ca noi sá
ãtim ân seara aceasta? Vorbeãte-ne, oh, Tatá ceresc,” oferind
rugáciuni, stáruinäe; càntànd càntári. Duhul coboará direct jos,
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cade peste cineva, vorbeãte ân limbi. Unul se ridicá ãi zice,
“AÃA VORBEÃTE DOMNUL.” Ce este aceasta? Ascultaäi.
“Mergeäi spuneäi-i Fratelui Jones sá se mute din locul unde el
locuieãte, cáci màine dupá-masá un ciclon va lovi äinutul acela;
ãi acesta âi va lua casa. Sá-ãi ia bunurile ãi sá plece!”
132 Acum, aceea_aceea suná bine. Dar aãteptaäi un minut.
Acolo trebuie sá fie trei oameni care au Duhul de
discernámànt. Unul din ei zice, “A fost de la Domnul.” Celálalt
zice, “A fost de la Domnul.” Aceea este doi din trei_doi sau
trei martori. Ân ordine. Ei scriu aceea pe o bucatá de hàrtie.
Aceea este ce a spus Duhul. Ân ordine. Ei merg ânapoi sá se
roage, muläumind Domnului.
133 Dupá un timp, “AÃA VORBEÃTE DOMNUL (un profet se
ridicá)_AÃA VORBEÃTE DOMNUL, deseará, o femeie va veni
din New York City; ea este pe o targá; ea va veni ân cládire pe o
targá. Ea are o eãarfá verde ân jurul capului ei. Ea este pe
moarte cu cancer. Ceea ce a cauzat-o sá fie ân acest fel, Domnul
äine âmpotriva ei_odatá ea a furat bani de la Biserica Lui cànd
ea era ân vàrstá de ãaisprezece ani. Spuneäi-i Fratelui Branham
sá-i spuná aceste lucruri. AÃA VORBEÃTE DOMNUL, dacá ea
va ândrepta aceea, ea va fi vindecatá.” Aãteptaäi un minut.
Aceea suná foarte bine, dar aãteaptá un minut. Âäi vei pune tu
numele táu pe aceastá hàrtie, discernátorule? Âäi vei pune tu
numele táu?
134 “Aceasta a fost de la Domnul.” Unul a zis, “Aceasta a fost
de la Domnul.” Atunci_atunci voi o scrieäi jos, “AÃA
VORBEÃTE DOMNUL, ân seara aceasta va fi o femeie care va
intra, cutare, cutare lucru.” Acela cu deosebirea duhului, doi
sau trei din ei âãi semneazá numele la aceasta. Toate aceste
mesaje sunt date. Ân regulá.
135 Apoi dupá o vreme ei âncep sá audá clopotul sunànd.
Biserica a ânceput sá se umple. Atunci ei aduc aceste mesaje, le
aãeazá chiar aici pe pupitru. Chiar aici este unde trebuie ele sá
fie aãezate. Eu sunt afará pe undeva studiind, rugàndu-má.
Dupá o vreme eu páãesc afará dupá ce càntárile sunt càntate.
Biserica este toatá ân ordine, oamenii vin, se aãeazá, mediteazá,
se roagá; asta-i ceea ce trebuie voi sá faceäi. Nu sá veniäi la
bisericá ãi sá vorbiäi unul cu altul, veniäi la bisericá sá vorbiäi
cu Dumnezeu. Aveäi pártáãia voastrá acolo afará. Ânäelegeäi?
Noi avem pártáãie cu Dumnezeu acum. Ãi noi venim aici
vorbind, totul ân tácere, respectoãi, Duhul se miãcá. Pianistul
vine la pian cu vreo cinci minute ânainte ca serviciul de càntári
sá ânceapá, sá ânceapá foarte lin:

Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu,
Jos acolo pentru curáäire din pácat am plàns,^

sau ceva càntare buná dulce, foarte âncet. Aceasta aduce
Prezenäa Duhului Sfànt ân adunare. Vedeäi? Ân regulá.
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136 Oamenii stau acolo. Unii din ei sunt foarte_âncep sá
plàngá ãi vin sus la altar, se pocáiesc ânainte ca serviciul sá
ânceapá. Duhul Sfànt este acolo. Vedeäi? Biserica este ân dureri.
Creãtinii se roagá; ei au poziäiile lor. Ei nu stau acolo
mestecànd gumá de mestecat, zicànd, “Mái, Liddie, dá-mi ceva
din rujul táu de buze; eu vreau^Tu ãtii. Tu ãtii. Am
nevoie^Tu ãtii, zilele trecute cànd eram acolo jos fácànd
cumpáráturi, eu âäi spun, eu aproape cá am cálcat pe vàrful
degetelor tale. Am mai vázut eu astfel^Ce crezi despre
aceea?” Oh, milá! Ãi o numiäi casa lui Dumnezeu. Pái, este o
dizgraäie. Trupul lui Cristos vine âmpreuná. Acolo stám noi.

Omul care stá aláturi, “Spune, tu ãtii cànd noi eram acolo,
acest cutare-ãi-cutare ãi cutare-ãi-cutare-ãi-cutare^” Aceea
este ân ordine afará, dar aici ânáuntru este casa lui Dumnezeu.
137 Intraäi rugàndu-vá; luaäi-vá poziäia. Eu vorbesc acum, nu
cátre bisericile voastre, fraäilor. Eu nu ãtiu ce faceäi voi; eu
vorbesc cátre acest tabernacol. Eu vorbesc la uãa mea din
spate. Vedeäi? Asta-i adevárat.
138 Acum, cànd intraäi ân felul acela, atunci primul lucru care-l
ãtiäi, pastorul páãeãte afará. El este âmprospátat. El nu trebuie
sá ráspundá la aceasta, aceea, ãi cealaltá. El vine drept afará
din_roua slujbei lui. El a fost sub puterea Duhului Sfànt. El
páãeãte chiar acolo unde sunt adunate multe limbi de foc
âmpreuná. El este aproape un stàlp acum (vedeäi?), el se miãcá
ân jur. El páãeãte afará aici, ridicá aceasta. “Un mesaj din
bisericá: ‘AÃA VORBEÃTE DOMNUL, Fratele Jones sá se mute
din casa lui. Màine dupá-masá la ora 2 un ciclon va bàntui
pámàntul lui. Sá-ãi ia lucrurile ãi sá plece.’” Fratele Jones
primeãte aceea. Ân regulá. Aceea este ân evidenäá. AÃA
VORBEÃTE DOMNUL, acolo va fi o femeie cu numele de
Cutare-ãi-cutare care va veni aici deseará, ãi ea era_ea a fácut
cutare-ãi-cutare.” (Aãa cum tocmai am zis, vedeäi, ân felul
acela.) Ân regulá, aceea stá acolo. Aceea este. Ei deja ãi-au luat
poziäia lor acum ân bisericá. Ân ordine.
139 Apoi el ia mesajul. Ãi primul lucru care-l ãtiäi, el âncepe sá
predice. Nimic nu este sá ântrerupá; aceasta a avut deja loc.
Acum, noi mergem ânainte. Noi am predicat mesajul.
140 Ãi dupá o vreme cànd^Primul lucru care-l ãtiäi cànd
mesajul se terminá, ràndul de vindecare âncepe. Aici vine o
femeie. Cineva a vorbit ân limbi ãi a zis cá ea vine. Vedeäi?
Fiecare din noi ãtie ce se va ântàmpla. Fiecare din noi o ãtie.
Vedeäi cum credinäa âncepe sá zideascá cu limbile acelea de foc
care stau peste voi acum. Ea âncepe sá se acumuleze âmpreuná.
Pái, aceasta este doar o lucrare terminatá; asta-i tot.

Acea femeie^Eu voi zice, “D-ná Cutare-ãi-cutare, din
New York City, care ãade aici^” Vedeäi?

“Oh, asta-i adevárat. Cum aäi ãtiut asta?”
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“Este un mesaj de la Domnul cátre bisericá. Cànd tu erai ân
vàrstá de ãaisprezece ani, nu ai fost ântr-un cutare, cutare loc ãi
ai fácut_luat ceva bani de la bisericá, ãi i-ai furat, ãi ai mers
afará, ãi äi-ai cumpárat haine noi cu ei?”

“Oh, asta-i adevárat. Asta-i adevárat.”

“Asta-i exact ce ne-a spus Dumnezeu ân seara aceasta
printr-un Frate Aãa-ãi-aãa, a vorbit ân limbi; Fratele Aãa-ãi-aãa
a tálmácit; Fratele Aãa-ãi-aãa de aici a zis, din discernámànt, a
zis cá era de la Domnul. Ãi acela-i adevárul.”

“Da!”

“Atunci, AÃA VORBEÃTE DOMNUL, du-te ãi ândreaptá
aceasta, ãi tu vei trece de cancerul táu.”

141 Fratele Jones merge acasá, ia trásurile, dá cu spatele, âãi ia
mobila, ãi pleacá de acolo. La ora 2 màine dupá-masá [Fratele
Branham face un sunet sá ilustreze_Ed.] totul se duce jos.
Vedeäi? Atunci biserica sláveãte^“Âäi muläumim Doamne
Isuse, pentru bunátatea Ta.” Acum, aceea este ceea ce este, sá
zideascá, pentru bisericá.

142 Acum, ce-i dacá nu se ântàmplá dupá ce ei au spus-o.
Atunci voi aveäi un duh ráu printre voi. Voi nu vreäi acel lucru
ráu. De ce sá vreäi ceva ráu cànd_cerurile sunt pline de
Cincizecime realá? Sá nu luaäi un ânlocuitor vechi de la
diavolul. Luaäi ceva real. Dumnezeu o are pentru voi. Atunci sá
nu mai aveäi adunári, ãi sá puneäi ceva aici sus, pàná cànd
Dumnezeu deja adevereãte cá sunteäi corect, cáci voi sunteäi un
ajutor pentru bisericá ân lucrarea Evangheliei. Acum, voi o
ânäelegeäi ce este?

143 Iar limbile_limbile necunoscute^Nici un om el_nu ãtie
despre ce vorbeãte el. El vorbeãte; dar fiecare sunet are un
ânäeles. Acela are un ânäeles [Fratele Branham bate din
palme_Ed.] “Gluck, gluck, gluck!” aceea are_aceea este o_
aceea este o limbá pe undeva.

144 Cànd am fost ân Africa, eu nu am crezut-o, dar fiecare
lucru care a fácut un zgomot a avut un fel de ânsemnátate ân el.
Biblia a zis cá nu existá sunet fárá o ânsemnátate, fárá un
ânäeles. Fiecare sunet care se face are ceva ânsemnátate la ceva.
Pái, am auzit oamenii sá spuná^Eu aã spune, “Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu.”

145 Unul din ei ar merge [Fratele Branham face sunetul unui
interpret African_Ed.]. Altul merge [Fratele Branham din nou
ilustreazá_Ed.]. Ãi aceea era, “Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu.” Vedeäi? Acesta avea o^Ãi nu ânseamná nimic
pentru mine, dar pentru ei aceasta era o limbá tot la fel cum vá
vorbesc eu vouá. Cànd traducátorul din Zulu, Koza, Bantu, ãi
càte altele care vin, fiecare care au fost spuse, fiecare a ânäeles.
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Ãi aceste lucruri pe care voi le auziäi aceãti oameni doar
mormáie, ãi gàndesc cá este multá vorbire neânäeleasá, ea nu
este; ea are un ânäeles. Astfel noi se cuvine sá o respectám, sá o
punem ân locul ei.

146 Acum, poate cá acolo nu a fost nici un mesaj. Acum,
serviciul s-a terminat; chemarea la altar se face. Ãi dupá o
vreme cineva (nu au fost mesaje acolo ân spate)_cineva se
ridicá ândatá ce ei au o ãansá sá o facá. Duhul Sfànt^Acum,
Biblia a zis, “Dacá acolo nu este tálmácitor, el sá-ãi pástreze
tácerea.” Nu conteazá càt de tare âncearcá el sá vorbeascá,
pástreazá-äi tácerea.

147 Ziceäi, “Eu nu pot sá o fac.” Biblia spune cá ai putea.
Vedeäi? Astfel aceea_aceea o stabileãte. Vedeäi? El sá-ãi
pástreze tácerea.

148 Apoi, cànd acesta_vine ãansa unde totul este ân ordine,
atunci dacá Duhul Sfànt sare peste el sá dea mesajul, atunci
sá-l dea. Aceea este exact ce trebuie sá faceäi. Atunci vine
tálmácirea, zice, “Existá o femeie aici ânáuntru cu numele de
Sally Jones (eu sper cá acea femeie cu numele acela nu este
ânáuntru aici, dar^)_Sally Jones. (Vedeäi?) Spuneäi-i cá
aceasta este ultima seará a chemárii ei. Sá o ândrepte cu
Dumnezeu cáci ea are un scurt timp sá fie aici.” Acum, Sally
Jones va alerga la altar càt de repede poate ea sá ajungá acolo
(vedeäi?), cáci aceea este ultima ei chemare. Vedeäi? Aceea este
a da un mesaj, sau o adeverire, sau ceva.

149 Aceea este biserica Penticostalá ân funcäiune. Nu existá
posibilitáäi ca duhurile rele sá se strecoare ânáuntru, pentru cá
este deja^Biblia dá exact, “Sá fie pe rànd, ãi aceea prin trei;
ãi doi sau mai muläi sá judece.” Aceea este biserica. Dar unde o
avem noi astázi? Sar sus, se agitá, ràd ãi merg ânainte ân timp
ce cineva vorbeãte ân limbi; altul se uitá, vorbeãte despre
altceva ãi se ângrámádesc ân jur; pástorul face ceva; sau cineva
se ângrámádeãte ân jur. Ei bine, aceea nu este ân ordine. Poate
pástorul predicá, ãi cineva se ridicá ãi-l ântrerupe ân^Poate
citeãte Biblia ãi cineva^Citind Biblia, ãi cineva acolo ân urmá
vorbeãte ân limbi. Oh, nu! Vedeäi? Predicatorul sus ân amvon
predicá, cineva se ridicá ãi-l ântrerupe, vorbind ân limbi. Este
ân ordine. Eu nu spun cá nu este Duhul Sfànt, dar voi ar trebui
sá ãtiäi cum sá folosiäi Duhul Sfànt (vedeäi?), sá-L folosiäi.

Acum, eu_eu vorbesc^Mai aveäi loc pentru âncá una?
Apoi, màine este duminicá. Apoi, noi vom^Doar sá^Aici
este una. Má gàndesc cá este cea mai binevoitoare. Iar acum,
dacá voi toäi má suferiäi doar âncá càteva minute, vá rog. Iar
apoi, eu voi_eu vreau ca voi_eu vreau ca voi sá reäineäi
aceasta. Am pástrat aceasta cu scop. Aceasta este a mea
ultima.
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Acum, ântài, eu voi citi cele douá lucruri pe care le-a
ântrebat persoana. Este pe o bucatá veche de hàrtie, scrise cu
un scris frumos de màná. Nu am idee cine era, nu este semnat
nume la_la vreuna din ele.
98. Frate Branham, este drept ca predicatori sá facá trageri

ândelungate pentru bani ân serviciile lor, spunànd cá
Dumnezeu le-a spus cá atàäia din audienäá trebuie sá dea
aãa de mult? Dacá aceasta este corect, eu vreau sá ãtiu. Sau
dacá este greãit, eu vreau sá ãtiu. Aceasta m-a conturbat
teribil.

150 Acum, tu vezi, prietene, eu âäi voi spune, eu âäi voi spune ce
gàndesc eu. Ânäelegi? Acum, aceea nu ânseamná cá este corect.
Eu cred cá este teribil.
151 Acum, má gàndesc aceasta. Dumnezeu m-a trimis pe càmp.
Am vázut timpul unde eu se párea cá eu aã fi cel puäin^Ãi
eu_eu nu am avut bani deloc. Ãi eu ziceam, “Doar treceäi
farfuria de colectá.”

Iar managerul a venit ãi a zis, “Uite, Billy, noi avem $5000
ân roãu ân seara aceasta, Báiete. Aveäi voi banii ân
Jeffersonville sá o pláteascá?”
152 Eu ziceam, “Este ân ordine. Dumnezeu m-a trimis aici, sau
eu nu aã fi venit. (Vedeäi?) Doar treceäi farfuria de colectá.”

Ãi ânainte ca adunarea sá se termine, cineva a zice, “Ãtiäi,
Domnul mi-a pus pe inimá sá dau $5000 la aceasta.” Vedeäi,
vedeäi? Mai ântài, sá fiäi cáláuziäi sá o faceäi.
153 Eu nu cred ân a trage, ãi cerãi, ãi cerãind bani. Eu cred cá
este un lucru greãit. Acum, frate, dacá voi o faceäi, nu má lásaäi
sá vá ránesc simäurile. Vedeäi? Voi_voi aäi putea sá aveäi
dreptul de la Dumnezeu sá o faceäi. Dar eu vorbesc numai
pentru mine. Eu nu cred ân aceasta.
154 Acum, eu am ãtiut chiar de predicatori care au mers ãi au
zis^Am stat chiar_nu de mult^Acum, aceãtia nu sunt
Penticostali, acesta este^Ei bine, sunt biserici (vedeäi?), alte
biserici. Era la o mare adunare ân tabárá. Gertie, tu ai fost cu
mine, muläi aläii prezenäi. Ãi ei au luat toatá dupá-masa la o
denominaäiune renumitá_douá sau trei din ele âmpreuná
(aceea este cea obiãnuitá_biserici obiãnuite, ca bisericile
noastre moderne de aici din oraã, ãi aãa mai departe) la o mare
convenäie_ãi ei au luat toatá dupá-masa, stànd pe platformá ãi
ameninäànd cá_cá Dumnezeu va distruge recoltele lor, le va da
copiilor lor polio, ãi lucruri ca acelea, dacá ei nu au pus ân
adunarea aceea. Acela este exact adevárul, cu aceastá Biblie
ânaintea mea. Am zis, “Este hulá ânaintea lui Dumnezeu ãi
pentru urmaãii Lui.” Dacá Dumnezeu te trimite, El âäi va purta
de grijá. Dacá El nu te-a trimis, atunci lasá ca denominaäiunea
sá-äi poarte de grijá atunci. Dar_dar tu^Dacá Dumnezeu te
trimite, El âäi va purta de grijá.
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99. Ce spui despre o piesá de Cráciun ântr-o bisericá cu Duhul
Sfànt?

155 Ei bine, dacá este despre Cristos, ar putea fi ân regulá. Dar
dacá este despre Santa Claus [Moã Cráciun_Trans.] eu nu cred
ân el. Eu_eu deja am crescut_am crescut deja departe de
aceea. Eu nu cred ân Moã Cráciun deloc. Vedeäi? Ãi unele din
aceste lucruri mici de Cráciun pe care ei le au, eu cred cá este
ridicol. Ãi^Dar eu cred cá ei toäi au scos pe Cristos afará din
Cráciun ãi-l pun pe Moã Cráciun ân el.
156 Iar Moã Cráciun este o poveste náscocitá. (Eu nu ránesc
ceva din simäurile voastre, eu sper, despre copii.) Dar eu vá voi
spune. Aici nu de mult, vreo douázeci ãi cinci, treizeci de ani ân
urmá, cànd un predicator de aici din oraã, pástorul din_dintr-
o anumitá bisericá mare aici ân oraã, pe care l-am cunoscut
foarte bine, un prieten intim de-al meu, el a venit la mine. Iar
Charlie Bohannon (Frate Mike, âäi aminteãti de Charlie
Bohannon, un bun prieten de-al meu)^Ãedea acolo ân biroul
lui ãi a zis, “Eu nu voi mai spune niciodatá copiilor mei sau sá
li se mai spuná nepoäilor mei minciuna aceea.” El a zis,
“Propriul meu báieäel a venit la mine dupá ce a ajuns cam la
vàrsta de doisprezece ani, ãi a vorbit despre Moã Cráciun^”
Ãi el a zis, “Pái^Dragá, eu am sá-äi spun ceva,” A zis,
“Mámica^” Ãtiäi, ãi a continuat sá-i spuná ce a fácut el.

Apoi dupá ce el a venit ânapoi, a zis, “Atunci, Tati, este
acest Isus acelaãi lucru?”
157 Spuneäi adevárul. Moã Cráciun este o ânfáäiãare Catolicá
despre un tip, unul Kriss Kringle sau Sfàntul Nicolas, un
Catolic bátràn German sfànt de muläi ani ân urmá care a mers
ân jur fácànd bine la copii. Ãi ei au purtat-o ân jos ca o tradiäie.
Dar Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este real, ãi el
tráieãte.

Acum, iatá o ântrebare, ultima, care este una foarte^
158 Acum priviäi. Voi aäi putea sá nu fiäi de acord cu mine la
aceea. Dar dacá nu sunteäi de acord cu mine, amintiäi-vá, sá fie
prietenos, vreäi voi? Eu vá iubesc, ãi eu nu vreau sá_nu vreau
sá vá jignesc. Eu doar_eu vreau sá fiu cinstit. Dacá eu nu
pot_dacá-i spun báiatului meu o minciuná, atunci eu sunt un
mincinos. Vedeäi? Eu vreau sá-i spun adevárul.
159 Acum, eu âi spun despre Moã Cráciun, eu spun, “Da, sigur,
existá Moã Cráciun. Priveãte pe Táticul ân seara de Cráciun.”
Vedeäi? Da.
160 Ãtiäi, ziua trecutá eu am fost acolo jos, ãi am âncercat asta
pe o fetiäá doar sá vád. Eu sigur am primit-o ânapoi alaltáieri.
Eu eram ân cládire. Ãi ei státeau acolo, jos aici la Quaker
Maid. Ãi eu am mers acolo jos sá cumpár alimentele. Ãi astfel
noi, soäia ãi eu, eram acolo ânáuntru. Ãi acolo era o fetiäá micá,
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nu era mai mult decàt ân vàrstá de optsprezece luni, ãi ea
státea acolo mergànd_càntànd, “Dingle Bells, Dingle
Bells^” Ãi eu am zis^Ân starea ei micá, ãtiäi, ãezànd ân
spatele cáruciorului ei.

Am zis, “Âl aãtepäi tu pe Moã Cráciun?”
Ea a zis, “Acela-i táticul meu, Domnule.”
Am zis, “Binecuvàntez inima ta, Dragá. Tu ai

ânäelepciune.”
Acum, aici este una foarte ânäepátoare, prieteni. Ãi ân

aceasta^Apoi eu voi âncheia. Oh, ea este_este o Scripturá
finá, dar este una ânäepátoare pentru fiecare persoaná care se
pare sá fie. Ãi aceea m-a âmpuns de ani ãi ani; ãi numai prin
harul lui Dumnezeu^Ãi scumpa mea soäie, ãezànd chiar acolo
ân spate acum, cànd ea a auzit cá eu aveam acea ântrebare ân
aceastá dupá-masá, ea a zis, “Bill, cum o ráspunzi pe aceea?”
Ea a zis, “Eu ântotdeauna m-am ântrebat de aceea eu ânsumi.”
A zis, “Eu niciodatá nu am putut s-o ânäeleg.” Ãi a zis^

Am zis, “Vino jos deseará, Iubito. Eu voi face càt ãtiu de
bine prin ajutorul lui Dumnezeu.”
100. Frate Branham, te rog explicá Evrei 6:4 la 6.
161 Aceea este cá odatá aceasta ântr-adevár^Vedeäi, acum voi
va trebui de priviäi aici pe credinäa noastrá, harul, siguranäa
credincioãilor, perseverenäa sfinäilor_perseverenäa, adicá, a
sfinäilor. Evrei al 6-lea capitol, 4 la 6.

Acum, ândatá ce aceasta_sá terminám aceasta, apoi eu sper
cá Dumnezeu má va ajuta sá o fac foarte clar pentru voi. Âmi
pare ráu, cá eu_eu am mesajul meu pentru seara aceasta; poate
eu voi predica acelaãi lucru dimineaäá la_la serviciu. Apoi eu
voi pleca.
162 Acum, aceasta este una ântr-adevár ânäepátoare. Vedeäi?
Acum, voi trebuie sá vegheaäi. Acum amintiäi-vá, noi credem ãi
ânváäám la aceastá bisericá, cá nu tot ce vine ãi strigá, tot ce
vorbeãte ân limbi, tot ce dá màna cu predicatorul, are Viaäá
Eterná. Dar noi credem cá dacá voi aveäi Viaäá Eterná, dacá
Dumnezeu v-a dat Viaäa Eterná, voi O aveäi pentru totdeauna.
Ânäelegeäi? Deoarece priviäi. Dacá nu este, Isus este un_gásit
un ânváäátor fals. Ân Sf. Ioan 5:24, El a zis, “Cel ce ascultá
cuvintele Mele ãi crede ân Cel ce M-a trimis are Viaäá Veãnicá,
ãi nu va veni niciodatá la judecatá, ci a trecut din moarte la
Viaäá.” Acum, certaäi-vá cu El. “Toäi acei care Tatál Mi i-a
dat^Nimeni nu poate veni la Mine numai dacá Tatál âl
atrage. (Eu citez Scriptura.) Toäi care vin^Nimeni nu poate
veni la Mine numai dacá Tatál âl atrage ântài. Ãi toäi acei care
Tatál Mi i-a dat vor veni la Mine. (Vedeäi?) Ãi toäi cei ce vin la
Mine, Eu le voi da Viaäá Veãnicá (Sf. Ioan 6), ãi-l voi ânvia ân
zilele din urmá.” Acelea sunt cuvintele Lui.
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163 Acum priviäi. Dacá m-aã duce ânapoi la Efeseni 1-ul
capitol, Pavel predica^Acum, Corintenii, fiecare avea o
limbá ãi o càntare. Voi observaäi cá celelalte biserici nu aveau
necazul acela. El nu a zis nimic despre aceasta. A menäionat El
vreodatá limbi oriunde ân biserica Efesianá, biserica Romaná?
Nu! Ei aveau limbi ãi fiecare lucru ântocmai ca ãi Corintenii,
dar ei le aveau aãezate ân ordine. Corintenii doar nu au putut
ajunge ân ordine. Vedeäi? Dar Pavel a mers jos acolo ãi a pus
biserica ân ordine.

Acum, el^eu cred, cum zice Oral Roberts, “Dumnezeu
este un Dumnezeu bun.” Nu credeäi asta?

164 Iar voi ziceäi, “Ei bine, cum este cu Penticostalii cu limbile
atunci, Frate Branham?” Eu cred cá ei au Duhul Sfànt. Sigur ei
au. Ân regulá, de ce? Priviäi. Voi credeäi cá El este un Dumnezeu
bun? Toma a zis odatá, “Tu ãtii, Doamne^”

Toäi din ceilaläi dintre ei L-au crezut. A zis, “Oh, noi ãtim
cá El este real!”

“Oh,” a zis Toma, “nu, nu, eu nu o cred. Singura cale cum o
voi crede, eu va trebui sá am ceva dovadá eu trebuie sá-mi bag
degetele ân coasta Lui ãi ân urmele cuielor din màinile Lui.”

El este un Dumnezeu bun. El a zis, “Vino, Toma. Iatá-te
aici.”

“Oh,” a zis Toma, “acum eu cred.”

165 El a zis, “Da, Toma, dupá ce tu M-ai vázut, ãi M-ai simäit,
ãi Mi-am pus màna_màinile tale ân coasta Mea, tu crezi. Dar
cu càt mai mare este rásplata celor care nu au vázut ãi totuãi
cred.” El este un Dumnezeu bun. El vá dá dorinäa inimii
voastre, desigur. Doar sá-L credem. Aceea este_aceea este_
aceea este lovitura de moarte pentru Satan. Cànd un om ia pe
Dumnezeu pe Cuvàntul Lui, frate, aceea âl va omorà pe Satan
de fiecare datá. Aceea este cea mai mare loviturá care o poate
primi Satan, cànd un om ia pe Dumnezeu pe Cuvàntul Lui. Aãa
cum am spus, “Omul nu va trái numai (Isus, seara trecutá), ci
cu fiecare Cuvànt care iese din^”

166 Acum, observaäi aceasta. Acum eu voi âncepe la primul
verset:

De aceea lásànd principiile ânváäáturii despre
Cristos, sá mergem spre desávàrãire;^(Acum, primul
lucru eu vreau sá-l ãtiäi: cátre cine vorbeãte Pavel aici?
Evrei; ei spun Evreii, care au ânváäat Cartea Evreilor.
Este adevárat? Iudeii care au respins pe Isus^Puteäi
voi_voi sá o prindeäi acum? El vorbeãte cátre Iudei,
arátàndu-le umbra legii fiind un model al lui Cristos.
Toate lucrurile vechi un model al celor noi. Acum
priviäi.)
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^lásànd principiile ânváäáturii despre Cristos, sá
mergem spre perfecäiune;^

167 Acum, el le vorbea despre ânváäáturi. Sá mergem ãi sá
vorbim despre lucruri desávàrãite. Acum, voi sunteäi
desávàrãiäi ân Dumnezeu cànd sunteäi pecetluiäi prin Duhul
Sfànt pàná ân ziua ráscumpárárii voastre. “Cel ce este náscut
din Dumnezeu (I Ioan) nu pácátuieãte; cáci el nu poate pácátui,
cáci Sámànäa lui Dumnezeu rámàne ân el.”
168 Un om care este umplut cu Duhul Sfànt, nu cá se gàndeãte
cá el este umplut, ci cel ce este náscut din Duhul lui Dumnezeu
nu pácátuieãte, cáci Sámànäa lui Dumnezeu este ân el, ãi el nu
poate pácátui. Vedeäi? Spune aãa Biblia? Deci acolo este. Voi
sunteäi^Nu ce faceäi voi, ce_este ce_nu ce gàndeãte lumea
despre voi, este ce gàndeãte Dumnezeu despre voi. Vedeäi,
vedeäi? Voi nu puteäi^Cum pot eu avea un ordin scris de la
primarul oraãului, cá eu pot merge patruzeci de mile pe orá
prin oraã, ãi orice poliäist sá má aresteze? Eu nu pot. Cum pot
eu pácátui cànd existá o jertfá de sànge ânaintea lui Dumnezeu
constant, unde El nici mácar nu má poate vedea, cànd existá
un tampon pe_pe_ânaintea mea ãi Dumnezeu, un scut de
Sànge; cáci noi suntem moräi, ãi viaäa noastrá este ascunsá ân
Cristos prin Dumnezeu, pecetluiäi prin Duhul Sfànt. Cum ân
lume sá poäi face ceva ráu ân privirea lui Dumnezeu. “Dacá noi
pácátuim cu voia (Evrei 10) dupá ce am primit cunoãtinäa
Adevárului, nu mai existá jertfá pentru pácat.” Aici este
imposibil (vedeäi?) sá pácátuieãti cu voia.
169 Acum, sá mergem ânainte ãi sá citim. Ân regulá.

^perfecäiune; sá nu mai punem din nou temelia
de_de pocáinäá de la faptele moarte, ãi^credinäa
cátre Dumnezeu,

Despre ânváäátura botezurilor,^punerea màinilor,
ãi despre ânvierea moräilor, ãi^judecata eterná.

Ãi aceasta^noi facem, dacá permite Dumnezeu.
(Acum aici este unde au vrut ei sá ânceapá, de la

versetul al patrulea.) Cáci este imposibil pentru
acei^odatá luminaäi, ãi au gustat din darul ceresc, ãi
au fost fácuäi pártaãi ai Duhului Sfànt,

Ãi au gustat din cuvàntul bun al lui Dumnezeu, ãi
puterile lumii viitoare,

Dacá ei vor cádea, sá se reânnoiascá_reânnoiascá din
nou spre pocáinäá; vázànd cá ei rástignesc pentru ei pe
Fiul lui Dumnezeu din nou, ãi-l pun la o ruãine
publicá.

170 Acum, acum, aceea se pare, din felul cum âl citiäi acolo, cá
un om ar putea primi Duhul Sfànt, ãi apoi sá alunece ãi sá fie
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pierdut. Dar este imposibil ca el sá o facá. Vedeäi? El nu o
poate face. Dacá a fácut-o, Cristos a minäit. Vedeäi? Este
imposibil pentru acei odatá luminaäi. Acum, priviäi aici. Cátre
cine vorbeãte el? El vorbeãte cátre Iudeii aceia de margine. El
nu a zis cá un om fiind umplut cu Duhul Sfànt; el a zis, “Dacá
el a gustat Cuvàntul lui Dumnezeu.”

171 Acum, lásaäi-má sá o dau ântr-o pildá, aãa ca voi sá o
ânäelegeäi ãi sá nu vá scape acum. Acum, el scrie la aceãti Iudei.
Unii dintre ei sunt credincioãi de margine. Vedeäi? El a zis,
“Acum, noi vom lása aceste fapte ãi mergem ânainte sá vorbim
despre perfecäiune.” Zicea, “Acum, noi vorbim despre botezuri,
ãi ânvierea moräilor, ãi punerea màinilor, ãi fiecare lucru; dar sá
mergem ânainte acum sá vorbim despre perfecäiune. Acum, noi
vom vorbi despre cànd veniäi ân Duhul Sfànt. Acum, voi v-aäi
äinut ân jurul adunárii de mult timp^”

172 Ãi voi aäi vázut oamenii aceia. Ei vor sta ân jur; ei nu vor sá
intre sau sá iese. Ei apreciazá Duhul Sfànt. Ei vor veni pe
acolo. Ãi poate Duhul Sfànt face ceva ãi_omule, ei se ridicá ãi
strigá, ãi sar ân sus ãi-n jos pe podea la acesta, dar ei niciodatá
nu vor sá-L primeascá ei ânãiãi. Nu, nu! Vedeäi? Ãi ei vor zice,
“Oh, da, asta-i bine. Oh, eu nu ãtiu despre asta acum.” Vedeäi,
vedeäi, vedeäi? Credincioãi de margine. Doar aãa de apropiaäi
âncàt ei pot sá-L guste, dar totuãi ei nu-L primesc. Vedeäi?
Acum, ei se äin ân jur ân felul acela aãa de mult âncàt dupá o
vreme ei sunt duãi complet. Eu pot chema numele la muläi care
au fost la tabernacol, care au fácut acelaãi lucru. Au cázut cu
totul din nou, sá se reânnoiascá spre pocáinäá, nu mai este
pocáinäá pentru ei. Ei doar au ântristat Duhul la o parte de la
ei. Ei au fost aãa de aproape âncàt^

173 Aici, dacá voi aäi deschide cu mine (voi nu aveäi timp eu
ãtiu, acum_dar dacá veäi deschide la Deuteronom 1-ul capitol
ãi-l citiäi, veäi obäine acelaãi lucru. Ânsemnàndu-l acum jos,
Deuteronom 1-ul capitol. Acum, ãi âncepeäi la versetul al 19-lea
ãi citiäi pàná la al 26-lea. Deuteronom^Voi veäi afla^Acum
priviäi. Toäi din Israel^Ce fac acei oameni, ei au venit la
Kadesh-barnea. Oh, eu vád ceva! Acest tabernacol aceastá
lume Penticostalá este la Kadesh-barnea chiar acum. Aceea
este exact corect, Frate Neville. Noi suntem la Kadesh-barnea,
scaunul de judecatá al lumii (era scaunul de judecatá).

174 Iar spionii au mers afará. Iosua a zis aici, “Acum, am trimis
spioni^”_sau Moise, adicá, “Am trimis spioni_doisprezece_
unul din_un om din fiecare din seminäiile voastre. I-am trimis
sá spioneze äara ãi sá aducá ânapoi un raport.” Este adevárat?

Ãi cànd au venit ei ânapoi, acolo erau nouá din doisprezece
care au zis, “Oh, este o äará buná, dar oh, milá, noi nu o putem
lua. Oh, vai! Amoriäii sunt acolo, ãi noi párem ca lácustele pe
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làngá ei. Ei sunt oameni ânarmaäi. Zidurile lor sunt mari. Oh,
este prea_pái, aã fi dorit sá fi murit acolo jos ân Egipt ân loc ca
tu sá ne aduci aici afará.”
175 Pái, micuäul bátràn Caleb ãi Iosua au sárit sus acolo ãi i-au
liniãtit; au zis, “Noi suntem mai mult decàt ân stare sá o luám.”
Da, domnule! Acolo este aceea. Acum priviäi. Ce s-a ântàmplat?
Caleb ãi Iosua au ãtiut cá Dumnezeu le-a dat promisiunea
acesteia: “Mie nu-mi pasá càt de mare este, càt de multe sunt
obstacolele, càt de ânalte sunt ele, càt de mari sunt ele, asta nu
are nimic de-a face cu aceea. Dumnezeu a zis aãa, ãi noi o
putem lua.” Ãi ãtiäi voi cá ei erau singurii doi oameni care_din
acei douá milioane ãi jumátate care au trecut vreodatá ân äará?
Deoarece ei ãi-au äinut credinäa ân ce a spus Dumnezeu de a fi
Adevárul. Amin!
176 Tabernacolul, chiar acum, stá la Kadesh-barnea. Priviäi,
oamenii aceia erau aãa de aproape âncàt ei chiar au gustat
strugurii din äará. Ei au màncat strugurii. Cànd Caleb ãi
ceilaläi au mers dincolo ãi au adus ânapoi strugurii, oamenii
aceia au tras jos càäiva ãi i-au màncat. “Oh, ei sunt buni, dar
noi nu o putem face.” “Ei care au gustat lucrarea buná a lui
Dumnezeu, au gustat din Duhul Sfànt, au vázut bunátatea Lui,
au gustat din El, au gustat din Cuvàntul lui Dumnezeu^”
Vedeäi aceea? Nici unul din oamenii aceia, la nici unul din ei
nu le-a fost permis sá treacá dincolo. Ei au pierit ân äara lor
proprie, aici ân pustie. Ei nu au trecut dincolo, deãi ei au fost
destul de aproape sá-L guste, dar nu aveau suficient har ãi
credinäá sá-L ia. Aceea este ceea ce este.
177 Acum. Acum ascultaäi la acea scumpá persoaná care a scris
aceastá scrisoare. Sá citim doar versetul urmátor. Priviäi doar
un minut. Urmáriäi-l pe Pavel. Acum sá citim al 7-lea:

Cáci pámàntul^bea ploaia care vine adeseori peste
el, ãi rodeãte ierburi ca hraná pentru cei pentru care
este pregátit, primeãte binecuvàntári de la Dumnezeu:

Dar acela care aduce spini ãi márácini este respins, ãi
este aproape sá fie blestemat; al cárui sfàrãit este sá fie
ars.

178 Acum, vedeäi ce spune el. Acum priviäi. Acolo era aceastá
ântrebare de aici; acum, ãi apoi vom âncheia^Acest lucru
parcá má ucidea de muläi ani.
179 Am mers la o adunare odatá unde oamenii vorbeau ân limbi
la Mishawaka, Indiana. Acum, eu sunt ânaintea propriei mele
muläimi. Voi i-aäi auzit pe oamenii aceia_m-aäi auzit spunànd
povestirea vieäii mele, ãi despre omul de culoare care a zis,
“Iatá-l aici. Iatá-l aici.” Acum, eu am spus aceea.
180 Dar restul din ei: am vázut doi oameni. Ei erau^Unul
dádea un mesaj, celálalt âl tálmácea. Celálalt dádea un mesaj,
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iar celálalt âl tálmácea. Ãi frate, ei erau corecäi. Doar
aceasta^M-am gàndit, “Dumnezeule! Eu niciodatá nu am
vázut aãa ceva.” Am zis, “Eu sunt printre ângeri.” M-am
gàndit, eu nu am vázut ceva^Unul vorbea, iar celálalt^
181 Ãi eu am ãezut acolo ân spate cu un predicator mic bátràn,
voi ãtiäi. [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]^amàndoi oamenii
càndva ãi-au dat màinile. Eu nu am mai vázut astfel de oameni
ân viaäa mea. Ei vorbeau un mesaj, iar celálalt âl tálmácea. Ãi
vai, vai! Aceasta era minunat! Unul vorbea iar celálalt
tálmácea. Amàndoi^Ãi ei doar se albeau ca varul cànd âãi
ridicau màinile sus. M-am gàndit, “Oh vai, vai, unde am fost eu
toatá viaäa mea. Acesta este lucrul!” Am zis, “Doamne,
Penticostalii au dreptate.” Aceasta este exact corect.
182 Eu niciodatá nu am vázut mult ci doar ce a fost chiar ân jur
pe aici, unde_poate douá femei cu o misiune pe undeva^Iar
ele se certau; ãi una o numea pe cealaltá, “ãorecar cocoäat,”
ãi^Ãtiäi, doar ân felul acela, cumva certàndu-se una cu alta.
Nu ca sá desconsiderám femeile acum sau nimic, ci doar^
Aceasta_aceasta era jos ân declin. Dacá careva din voi^Âäi
aminteãti, Frate Graham. Tu erai doar un báieäel la timpul
acela. Ãi astfel, acela este felul cum a fost.

Ãi eu am ascultat la aceea, ãi m-am gàndit, “Oh, Doamne,
eu am dat de ângeri.”
183 Ântr-o zi venind dupá coläul casei, cam a doua zi, am
ântàlnit pe unul din oameni. Eu am zis, “Buná ziua, Domnule.”

El a zis, “Buná ziua.” El a zis, “Eãti_cum te cheamá?”
Ãi eu am zis, “Branham.”
El a zis, “De unde eãti? De aici?”
Iar eu am zis, “Nu, eu sunt din Jeffersonville.”
El a zis, “Pái, asta-i bine. Eãti Penticostal?”
Am zis, “Nu, domnule, nu sunt. Am zis, “Eu doar nu accept

felul Penticostal de a primi Duhul Sfànt,” Am zis, “oricum,”
am zis, “eu sunt aici sá ânváä.”
184 El a zis, “Pái, aceea este foarte frumos.” Ãi vorbind cu el, i-
am prins duhul (ca ãi femeia la fàntàná), el era un Creãtin real.
Frate, vreau sá spun cá el a sunat ân regulá. El era bun. Acum,
voi toäi^Càäi aäi fost ân adunárile mele ãi aäi vázut lucrurile
acelea ântàmplàndu-se? Vedeäi? Iar omul a fost perfect ân
ordine. Astfel atunci, eu_eu m-am gàndit, “Acolo! Doamne,
càt de minunat!”
185 Cam ân acea seará, càndva dupá-masá, l-am ântàlnit pe
celálalt. Eu am zis, “Ce mai faci, Domnule?”

El a zis, “Ce mai faci? Cum te cheamá?” Ãi i-am spus. Ãi el
a zis, “Ai^Eãti_eãti tu un Penticostal?”
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Am zis, “Nu, domnule, nu chiar Penticostal, eu presupun cá
nu.” Am zis, “eu doar sunt aici sus sá ânváä.”

El a zis_am zis_el a zis, “Ai primit càndva Duhul Sfànt?”
Am zis, “Eu_eu nu ãtiu.” Am zis, “Conform cu ce aveäi voi

toäi, eu presupun cá nu.”
Ãi el a zis, “Ai vorbit vreodatá ân limbi?”
Am zis, “Nu, domnule!”
El a zis, “Atunci tu nu-L ai.”

186 Ãi am zis, “Bine, eu_eu presupun cá este corect.” Am zis,
“Eu nu ãtiu. Eu doar am predicat de vreo doi ani, mai puäin,”
ãi am zis, “Eu nu ãtiu prea mult despre Acesta.” Am zis, “Poate
eu nu ãtiu.” Am zis, “Eu nu pot ânäelege^” Din cauzá cá, eu
âncercam sá-l äin acolo (vedeäi?), sá-l prind. Ãi cànd l-am prins,
dacá am mai ântàlnit càndva un fáäarnic, acolo era unul din ei.
Soäia lui era cu párul negru; iar el tráia cu o femeie blondá,
avea doi copii cu ea; ãi vorbea ân limbi, le tálmácea tot aãa de
perfect càt putea sá fie. Ãi am zis, “Acum, Doamne, ân ce am
intrat eu?” De la ângeri, eu nu ãtiam ân ce eram eu. Am zis,
“Eu_eu_eu sunt fundamental; trebuie sá fie Biblia. Trebuie sá
fie corect. Existá ceva greãit pe undeva, Doamne. Cum putea fi
aceea?”
187 Am mers la adunare ân seara aceea, ãi Duhul a coboràt; ãi
frate, tu puteai sá-L simäi! Ãi Acesta era Duhul Sfànt. Da,
domnule! Dacá El nu era, El márturisea cu duhul meu cá El
era Duhul Sfànt. Ãi eu eram doar un predicator tànár, ãi nu
ãtiam cum_mult despre o discernere a duhului. Dar eu ãedeam
acolo. Ãi eu ãtiu cá tocmai Dumnezeul care m-a salvat, cá era
acelaãi simäámànt^Am simäit de parcá mergeam prin
acoperiã, era un astfel de simäámànt minunat ân acea cládire.
Ãi m-am gàndit^
188 Cam 1500 din ei acolo. Ãi m-am gàndit, “Doamne, oh vai!”
Douá sau trei grupuri din ei s-au adunat âmpreuná. Ãi m-am
gàndit, “Spune, vai! Cum poate sá fie? Acum, acel Duh máreä
ân aceastá cládire coborànd aãa; ãi aici, privesc la aceasta
desfáãuràndu-se acolo sus, inãii aceia vorbind ân limbi,
tálmácind, dànd mesaj perfect_ãi unul din ei un fáäarnic iar
celálalt un om adevárat al lui Dumnezeu.” Ãi m-am gàndit,
“Acum, eu sunt tot âncurcat. Eu nu ãtiu ce sá fac.”
189 Ei bine, imediat dupá aceasta, un bun prieten de-al meu,
Fratele Davis (voi ãtiäi), a ânceput sá spuná cá eu am fost o
marionetá. Aceea este o jucárie de fetiäá, ãtiäi. Ãi astfel^eu
eram necásátorit. Ãi astfel eu^El a ânceput sá se ia de mine,
ãi apoi a continuat, cumva sá-ãi ràdá de mine.
190 Ãi noi am avut puäiná^Ãi mama voastrá ãi noi toäi am
avut mici adunári ân jur ân diferite locuri. Tabernacolul nu
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era_nu mergea la timpul acela, ãi noi aveam mici adunári ân
diferite locuri. Ãi ân final ântr-o zi, dupá ce a fost zidit
tabernacolul, cu muläi ani mai tàrziu, am mers sus la Green’s
Mill la peãtera mea sá má rog, deoarece Fratele Davis a zis
niãte lucruri teribile despre mine ân_ân_ân ziarul lui. Eu l-am
iubit. Eu nu am vrut sá se ântàmple nimic, ãi eu_eu am mers
acolo sus sá má rog pentru el. Ãi am mers acolo sus, ãi am
intrat ân peãterá. Ãi am stat acolo vreo douá zile. Ãi am zis,
“Doamne, iartá-l. El_el nu vrea sá spuná_spuná aceea.” Ãi m-
am gàndit, “Tu ãtii^” Eu tocmai s-a ântàmplat sá má gàndesc
la o Scripturá.

191 Ãi am mers afará. Ãi acolo era un buãtean (buãteanul acela
âncá zace acolo, am fost pe el aici nu de mult) jos de pe munte
ãi zace peste o cárare micá care vine ân jur de la pàràu. Ãi eu
doar am âncálecat buãteanul, má uitam peste munäi departe
ânapoi_ânapoi acolo, ãi mi-am aãezat Biblia aãa afará. M-am
gàndit, “Tu ãtii^” Má gàndeam la o Scripturá: “Cáldárarul,
el mi-a fácut mult ráu, ãi a zis lucruri.” Voi ãtiäi^M-am
gàndit, “Eu cred cá eu doar voi citi asta.” Eu am deschis
Biblia, ãi am zis, “Ei bine^” Mi-am ãters faäa, iar vàntul
bátea, ãi el a deschis-o la Evrei 6. “Ei bine,” Am zis, “nu-i
acolo unde este aceasta.” Ãi am aãezat-O ânapoi aãa. Iar vàntul
a bátut din nou ãi a deschis-O ânapoi din nou. Ãi am zis,
“Acum, asta este ciudat, vàntul o suflá ânapoi ân felul acela.”
Deci m-am gàndit, “Pái, eu cred cá o voi citi.” Ãi a zis:

Cáci este imposibil pentru acei care au fost odatá
luminaäi,^fácuäi pártaãi ai Duhului Sfànt, ãi au
gustat^Cuvàntul lui Dumnezeu, ãi lucrul lumii care
vine.

M-am gàndit, “Ei bine, eu nu vád nimic cu aceea.” Am
citit-o ânainte ân jos, restul capitolului. Nimic ân el. Am zis, “Ei
bine, aceea este_aceea o stabileãte pentru aceea.” Ãi eu_eu am
vázut-o ân felul acesta, ãi a mers ânapoi din nou. Ãi am ridicat-
O, ãi m-am gàndit, “Ei bine, ce este asta?” Am continuat sá o
citesc, ãi s-o citesc, ãi s-o citesc. Am zis, “Ei bine, eu nu pot
ânäelege.” Apoi am continuat^Ãi am citit ânainte ân jos:

^este aceasta imposibil pentru acei care sunt odatá
luminaäi,^

A venit ânainte aici jos la un loc aici unde a zis:

Ãi pámàntul^bea din ploaia care vine deseori peste
el, sá rodeascá ierburi ca hraná pentru cei care-l
pregátesc, primeãte binecuvàntare de la Dumnezeu:

Dar acela care rodeãte spini ãi márácini este respins,
ãi^aproape sá fie blestemat; al cárui judecatá este sá
fie ars.
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192 Am zis, “Má ântreb ce ânseamná asta?” Eu doar^Acum,
eu nu má gàndeam la nimic acolo sus. Doar gàndiäi-vá
atunci^Ãi tocmai atunci aãa cum státeam acolo, má gàndeam
cá Domnul âmi va da o viziune despre Fratele Davis ãi cei de
acolo jos. Ãi eu ãedeam acolo; m-am uitat, ãi am vázut ceva
ântorcàndu-se dincolo de scorbura din faäa mea. Ãi acela era un
pámànt ântorcàndu-se. Ãi am vázut cá era totul sfáràmat, doar
párea ca ãi cum era tot arat. Ãi un Om a mers ânainte cu un_
un_un lucru mare ân faäa Lui plin cu sámànäá, ãi El arunca
sámànäa peste tot pe pámànt aãa cum El mergea. Ãi el a mers
ân jur peste curbura pámàntului, ãi El a plecat din vederea
mea. Ãi ândatá ce El s-a dus din vederea mea, iatá cá a venit un
om cu o ânfáäiãare furiãatá, âmbrácat ân haine negre, mergea
aãa ân jur, mergànd [Fratele Branham face sunete sá
ilustreze_Ed.] aruncànd seminäe rele [Fratele Branham repetá
sunetele_Ed.] Ãi eu l-am urmárit, ãi aãa cum pámàntul a
continuat sá se ânvàrtá ân jur^
193 Dupá un timp a ieãit gràul. Ãi cànd a ieãit gràul, de acolo
au ieãit ãi márácini, ãi scáieäi, ãi spini, ãi buruianá puturoasá ãi
fiecare lucru creãtea, laptele cuculul, ãi de toate creãteau ân
gràu. Ãi ele creãteau toate âmpreuná. Ãi acolo a venit o foarte,
rea secetá, ãi gràuleäul ãi-a aplecat capul aãa, ãi micuäul
márácine, ãi scáietele, spinii, ei âãi aveau capul aplecat. Fiecare
buruianá doar [Fratele Branham face un sunet gàfàitor_Ed.]
respirànd aãa. Voi doar le puteaäi auzi. Ãi ele chemau dupá
ploaie, ploaie.
194 Iar dupá o vreme, pe acolo a venit un nor imens mare, ãi
apa doar a cázut ãuvoi. Ãi cànd ea a cázut acolo, gràul acela a
sárit ân sus ãi a ânceput sá äipe, “Glorie, Aleluia, Laudá
Domnului!” A sárit ãi micuäa buruianá puturoasá ãi a strigat,
“Slavá, Laudá Domnului, Aleluia!” Spinii ãi toäi aceia, dansau
peste tot ân jur peste càmp strigànd, “Glorie, Aleluia, Laudá
Domnului!”

Ei bine, am zis, “Eu nu pot pricepe asta.”
195 Viziunea m-a párásit; apoi eu am cázut ânapoi pe aceea din
nou: “Márácinii care sunt aproape sá fie respinãi^” Atunci
am priceput-o. Cei^Isus a zis, “Ploaia cade peste cel drept ãi
cel nedrept.” Un om poate ãedea ân adunare, poate vorbi ân
limbi, poate striga ãi acäiona ântocmai ca ceilaläi dintre ei cu
Duhul Sfànt veritabil ãi totuãi sá nu fie ân Âmpáráäia lui
Dumnezeu. Aceea este exact corect. Nu a spus Isus, “Muläi vor
sta ân ziua aceea ãi vor zice, “Doamne, nu am scos eu draci ân
Numele Táu; nu am profeäit eu (predicat) ân Numele Táu; nu
am fácut eu multe lucrári puternice ân Numele Táu?” Isus a zis,
“Depártaäi-vá de la Mine, voi lucrátori ai fárádelegii, Eu nici
mácar nu v-am cunoscut.” Ce spuneäi despre asta?
196 Aici este exact ce ânseamná aici. Vedeäi? Ei au gustat ploaia
buná din Cer. Dar de la ânceput, ei au fost greãiäi. De la ânceput
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obiectivele lor nu au fost corecte; motivele lor nu au fost
drepte. Aceea^Voi nu puteäi spune^Voi ãtiäi, la recoltat el
a zis, “Sá má duc ãi sá le smulg afará?”
197 El a zis, “Lásaäi-le sá creascá âmpreuná, iar ân ziua aceea
aceãti spini ãi scáieäi vor fi arãi âmpreuná, iar gràul va merge ân
grànar.” Acum, cum veäi ãti care este un spin, sau care este un
scáiete, sau care este un gràu? “Dupá roadele lor âi veäi
cunoaãte.” Vedeäi, Frate, Sorá, un pom bun nu poate rodi rod
ráu. Nu conteazá, undeva pe làngá drum, aceasta te va ajunge
din urmá. Astfel, voi ân cáutarea botezului Duhului Sfànt^
Má bucur de cine a scris asta. Vedeäi?
198 Acum, acei credincioãi de graniäá acolo ân urmá, ei erau
chiar cu ei. Ei erau táiaäi âmprejur cu táierea lor. Ei au mers
drept acolo la äara pe care Dumnezeu le-a promis-o, chiar pàná
la marginea ei. Muläi oameni umblá sus pàná la marginea
aceea. El va umbla drept sus pàná la botezul Duhului Sfànt ãi-l
va respinge. El nu vrea sá renunäe. El va páãi chiar sus pàná la
botezul Scripturii ân Numele lui Isus Cristos, ãi âãi va ântoarce
spatele, ãi âl respinge sá se pázeascá sá nu-l vadá.
199 Nu existá nici o Scripturá ân Biblie unde cineva a fost
vreodatá botezat ân numele de Tatá, Fiu, Duh Sfànt, nici o
Scripturá. Biserica Catolicá a ânceput-o, a venit afará ân
Luther, jos la Wesley, ãi a tras ânainte pàná aici. Aceea este
exact corect. Dar ordinea Scripturalá este Numele Domnului
Isus Cristos. Acela-i botezul apostolic. Voi nu puteäi face aceea
ãi sá staäi ântr-o denominaäiune. Asta-i adevárat.
200 Acum, voi vedeäi lucrurile acelea? Botezul Duhului Sfànt,
darurile Duhului, lucrurile pe care Dumnezeu le aduce ânainte
^Roada Duhului este dragostea, bucuria, ândelunga rábdare
(oh, voi ziceäi, “Dar Frate Branham, binecuvàntat sá fie
Dumnezeu, eu sunt ândelung rábdátor.” Asta aãa se pare. Eu am
mers sus la Ohio aici nu de mult, ãi cineva m-a ântrebat_a scris o
scrisoare aici jos ãi m-a ântrebat dacá eu am botezat oameni ân
Numele lui Isus Cristos. Eu nu am spus un cuvànt. Ei au aflat
oricum, ãi ãaisprezece lucrátori cu care cooperam s-au retras.
Aceea este ândelungá rábdare nu-i aãa!)_ândelungá rábdare,
bunátate, smerenie, blàndeäe, rábdare, ãi Duhul Sfànt. Vedeäi?
201 Oh, Frate, Sorá, noi suntem_noi suntem la Kadesh-barnea.
Voi gustaäi acum. Seara trecutá Duhul Sfànt a coboràt peste
noi. A venit ân noi_ânáuntru ca un vàjàit de vànt. El s-a aãezat
peste muläi dintre voi. Astázi lucrátorii au vizitat case aici ãi
acolo, punàndu-ãi màinile ãi rugàndu-se pentru acei care cautá
Duhul Sfànt. Sá nu luaäi un ânlocuitor. Sá nu luaäi vreun fel de
gálágie. Sá nu luaäi vreun fel de senzaäie. Voi aãteptaäi acolo
pàná cànd Dumnezeu v-a modelat ãi v-a fácut o creaturá nouá,
v-a fácut o persoaná nouá. Voi Âl gustaäi acum, doar Âl gustaäi,
dar lásaäi Porumbelul sá vá conducá drept la masá, ãi_ãi
Mielul ãi Porumbelul ãed jos âmpreuná, ãi sárbátoresc pentru
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totdeauna asupra Cuvàntului lui Dumnezeu. Cáci El va sta
cànd nu va mai fi cer sau pámànt; Cuvàntul lui Dumnezeu va
rámàne. Asta-i adevárat.
202 Vá rog sá nu vá gàndiäi cá eu sunt radical. Dacá am fost, eu
nu am intenäionat sá fiu^Dacá eu^Eu sper cá am ráspuns
la aceste ântrebári; eu am ráspuns, dupá cea mai buná
cunoãtinäá a mea.
203 Ãi de aceea, ân Evrei 6, dacá veäi vedea, Pavel vorbeãte
cátre Evreii care au zis, “Ei bine, noi vom merge cu tine pàná
aici.” Ei vor veni sus. Voi vedeäi? A zis, “Acum, voi aäi^” Cei
care vin sus ãi au gustat^
204 Eu tocmai s-a ântàmplat sá má uit ân spate ân cládire. Ca sá
vá arát dovada unui Dumnezeu Viu. Eu sper cá eu nu fac
aceasta cá aceastá persoaná este vizibilá. Eu am venit de la o
adunare nu de mult, ãi am venit aici, ãi v-am anunäat cá un
prieten bun, un amic de-al meu personal, un partener de
vànátoare, un om a fost bun cu mine, un om care a fost la
biserica mea, ãi a fost fratele meu; eu l-am numit Busty.
Numele lui era Everett Rodgers; a locuit ân Milltown. Càäi vá
amintiäi cànd am venit aici sá anunä aceasta? El zácea aici ân
spital; doctorii l-au operat, l-au deschis, ãi era aãa de plin de
cancer ei doar l-au cusut ânapoi. Au zis, “El se va diminua
imediat; ân càteva sáptámàni el va fi dus; aceea va fi tot ce va fi
de el. El va fi terminat, asta-i tot.”
205 Vá amintiäi cum am stat aici pe platformá, m-am rugat
pentru el? Am mers acolo jos ãi am mers ân camerá, ceva má
rodea ân inimá? Am páãit ân camerá, ãi ândatá ce am scos pe toäi
afará aãa sá pot^Fratele Everett era ântins acolo. Ãi vá
amintiäi aceasta. Eu am páãit ânáuntru; am zis, “Frate_Frate
Busty.” (Eu l-am numit Busty.)
206 Cu mult ân urmá cànd noi aveam adunári ân arbuãti acolo
jos, toäi acei Metodiãti acolo ân spate pe deal (Gertie, unul din
ei), strecuràndu-se ân jur, privea pe furiã prin adápostul de
struguri sá vadá ce voi spune eu, ãi aãa, cu teamá cá biserica
Metodistá âi va excomunica. Ãi apoi, am mers ãi am avut o
viziune acolo, ãi am vázut carne toatá ângrámáditá ântr-o
conservá. Eu am prins o grámadá de peãti ãi i-am ânãirat pe
sfoará, i-am pus_pus pe aceste sfori, ãi am legat sforile. Ãi
cànd m-am uitat^Ãi toatá aceasta era ântr-o viziune; Eu am
lásat_lásat un grup de oameni stànd sub tufele de arbuãti ân
seara aceea ãi m-am dus sus pe vàrful dealului la Fratele
Wright. Ãi ei nici mácar nu m-au putut gási ân dimineaäa
urmátoare. Am zis, “Nici unul din voi sá nu^”
207 Ân timp ce státeam acolo predicànd, iatá cá a venit acea
Luminá; acel Stàlp de Foc atàrnat chiar aici ânaintea mea ãi a
zis, “Pleacá de aici ãi du-te ân pádure; Eu âäi voi vorbi.” Era ân
aceeaãi zi, ziua urmátoare cànd ei m-au gásit sus pe deal. Ãi eu
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eram acolo sus; mi-am ascuns maãina ân buruieni; ãi am fost
sus pe un munte rugàndu-má toatá noaptea ãi toatá ziua
urmátoare. Unii din ei au venit acolo sus_au gásit maãina ãi au
venit acolo sus^Aceea a fost ziua cànd Fratele Graham
Snelling, de aici, a primit Duhul Sfànt ãi chemarea ân slujbá.
208 Acolo sus pe coasta dealului unde eu státeam ântins acolo,
ãi El_El mi-a spus diferite lucruri sá fac ãi ce comunicare am
avut noi âmpreuná. El mi-a dat o viziune despre vederea
acestor peãti ânãiraäi, a zis, “Aceasta este biserica ta din
Miltown.”

Ãi patru sau cinci dintre ei au cázut jos; ãi am zis, “Cine
este acela?”

A zis, “Unul din ei este Guy Spencer ãi soäia lui. Celálalt
este un alt Spencer de acolo, ãi ai lor.” Ãi El i-a spus pe cei
diferiäi, care vor cádea jos.
209 Eu le-am spus; am zis, “Nici unul din voi sá nu màncaäi.” Eu
ãi soäia mea nu am^Aceasta a fost ânainte ca noi sá ne
cásátorim; ãi ea a mers acasá sá stea toatá noaptea cu Sora
Spencer, o femeie minunatá. Minunat om, Guy Spencer este tot
aãa un om plácut ca unul care stá ân pantofi de piele. Ãi el_ãi el
a mers acolo jos, ãi Opal a zis, “Acum, priviäi^” La Meda, ea a
zis, “Acum, Meda, eu cred pe Fratele Bill.” Ea a zis, “Dar cànd
Opal devine flámàndá, ea trebuie sá aibe ãuncá ãi ouá.” Astfel ea
a mers acolo, ãi âãi frige ouá ãi ãuncá, ãi ãade jos, ãi  âncepe sá
spuná binecuvàntarea, ãi s-a aplecat peste masá, plàngànd, cá
nu putea sá o atingá. Apoi ei au venit la vànátoare.
210 Ãi acolo sus pe deal ân ziua aceea, El mi-a spus exact ce se
va ântàmpla. El a zis, “Aceãtia vor pleca, ãi apoi aceãtia vor
pleca.” Dar El avea o grámadá mare de carne conservatá. El a
zis, “Pástreazá aceasta spre folosinäá pe mai departe pentru
oamenii din Miltown.” Iar cealaltá seará cànd l-am auzit pe
Fratele Creech^El ãedea aici seara trecutá. Eu nu^Frate
Creech, eãti aici ân aceastá seará? Cànd Fratele Creech a venit
la mine, m-a sunat, ãi Sora Creech, plàngea; tatál ei zácea
acolo. A zis, “Frate Bill, sá nu-i spui. El este pe moarte.” Zicea,
“El este màncat de cancer; doctorii l-au deschis, ãi el este tot
aãa de plin de cancer càt poate fi.” Ãi Will Hall (ãi voi toäi vi-l
amintiäi), cànd acelaãi doctor l-a deschis ãi el a fost aãa de plin
de cancer^eu am pornit sá merg la vànátoare de veveriäe ân
dimineaäa aceea, ãi am vázut merele acelea atàrnànd ân
camerá. (Vá amintiäi povestea aceea despre aceasta?) Ãi acolo
omul tráieãte astázi. Aceea a fost cu ani ân urmá. El ãi Fratele
Busty erau prieteni.
211 Ãi eu am mers jos la spital, spitalul nou (am uitat cum âl
numesc ei, acolo afará ân New Albany)_spitalul nou. Ãi am
mers acolo sá-l vád pe Busty; ãi cànd am mers ân camerá, am
zis, “Frate Busty.”
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El a zis, “Frate Bill.” Mi-a âncleãtat màna cu acea mare
stràngere de màná; un veteran al Primului Rázboi Mondial, nu
sá o spun ân prezenäa lui, dar tot aãa o inimá buná cum
ântotdeauna bátea sub o cámaãá veche albastrá. El mi-a apucat
màna. Eu am fost ân casa lui; am màncat ân casa lui; am dormit
ân casa lui; tot aãa cum aã fi fratele lui. Copiii lui ãi toäi, noi
suntem doar_doar ca fraäii de sànge. Om minunat.

212 Ãi el^Dar el nu a venit niciodatá ânainte adànc cu
Domnul. El^Eu l-am botezat ân Numele lui Isus Cristos. Dar
ân ziua aceea cànd acel predicator Metodist a zis, “Oricine care
este botezat ân Numele lui Isus Cristos, sá iese de sub cortul
meu.” Aceea a fost ân ordine. George Wright ãi ceilaläi au ieãit
afará. Ân dupá-masa aceea am mers jos acolo sá botez ân
Numele lui Isus Cristos la Totten’s Ford. Toatá adunarea lui au
intrat ân apá ãi au fost botezaäi ân Numele lui Isus Cristos.
Astfel eu doar am mers ânainte. Aceea era ân ordine. Dumnezeu
sá fie pentru voi, cine poate fi âmpotrivá? Eu nici mácar nu ãtiu
unde a mers omul, ce i s-a ântàmplat.

213 Oricum, eu am mers ân spital. Acolo era Busty ântins acolo
aãa de plin de cancer, âncàt doctorii nici mácar nu ar_nu au
fácut nimic ci doar sá-l âncopcie laolaltá. Busty mi-a spus; el a
zis, “Frate Bill, aceasta este pentru un scop. Ceva s-a
ântàmplat.”

Am zis, “Da, Busty.” Am ânceput sá simt Duhul acela ca
acel vàjàit de vànt despre care am vorbit, ãtiäi, venind
ânáuntru.

El a zis^Cànd am páãit aici ânáuntru, acolo era un
curcubeu ân acel colä, státea ân acel colä. Un curcubeu este un
legámànt; legámàntul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fácut un
legámànt cu mine pe muntele acela ân ziua aceea. Mi-am pus
màinile peste Fratele Busty ãi m-am rugat pentru el.

Doctorii zic, “El se va stinge. El doar va merge ân jos. Nu
existá nimic de fácut^El va fi dus doar ân càteva zile.” Iar
Busty Rodgers^Aceea a fost cu sáptámàni ãi sáptámàni ãi
sáptámàni ân urmá, ãi Busty Rodgers, ãade chiar ân spate aici ân
bisericá ân seara aceasta, sánátos ãi voinic aãa cum l-am vázut
vreodatá sá arate ân viaäa mea. Ridicá-te, Frate Busty. Iatá-l
acolo. Sá-i dám laudá lui Dumnezeu, cu toäii.

Ei erau adunaäi ân camera de sus,
Toäi rugàndu-se ân Numele Lui.
Botezaäi cu Duhul Sfànt,
Ãi putere pentru slujire a venit.
Acum, ce a fácut El pentru ei ân ziua aceea,
El va face pentru voi la fel.
Sunt bucuros cá pot sá spun, “Sunt unul din

ei.”
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Sunt unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Deãi aceãti oameni pot sá nu pretindá a fi,
Sau sá se fáleascá de faimá lumeascá,
Ei cu toäii ãi-au primit Rusaliile lor,
Botezaäi ân Numele lui Isus.
Ãi ei spun acum ãi departe ãi pe larg,
Cá puterea Lui âncá este aceeaãi.
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Sunt unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Acum, vino fratele meu, cautá aceastá

binecuvàntare
Care-äi va curáäi inima de pácat,
Care va âncepe clopotele bucuriei sá sune,
Ãi-äi  va äine sufletul ânflácárat.
Oh, el arde acum ân inima mea,
Oh, slavá Numelui Lui.
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Sá o càntám!)
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Càäi sunteäi unul din ei,
ridicaäi-vá màna? Oh, Doamne! Oh, càt sunt
de bucuros cá sunt unul din ei.)

Unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Ei erau adunaäi ân acea camerá de sus,
Toäi rugàndu-se ân Numele lui.
Ei au fost botezaäi cu Duhul Sfànt,
Atunci putere pentru slujire a venit.
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Acum, ce a fácut El pentru ei ân ziua aceea,
El va face pentru voi la fel.
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Acum, ân timp ce noi càntám acel cor din nou, eu vreau ca

fiecare din voi sá se ântoarcá ân jur, ãi sá daäi màinile cu cineva
de làngá voi, ãi ziceäi, “Eãti tu unul din ei?” Ânäelegeäi? Ân
regulá.

Oh, unul din ei (Eu ãtiu cá tu eãti, Frate^?
^Eu ãtiu cá tu eãti, Frate^?^) [Fratele
Branham dá màinile cu cei de làngá el_Ed.]
^ unul din ei;

Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
214 Oh, nu sunteäi voi bucuroãi cá sunteäi unul din ei. La càäi
v-ar place sá fiäi unul, ridicaäi-vá màna? Ân regulá. Acum, eu
voi cànta aceasta pentru voi:

Atunci vino fratele meu, cautá aceastá
binecuvàntare

Care-äi va curáäi inima din pácat,
Care va âncepe clopotele bucuriei sá sune,
Ãi va äine sufletul táu ân flácári.
Oh, el arde acum adànc ân inima mea,
Oh, glorie Numelui Lui.
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.” (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”
215 Amintiäi-vá ce a spus fetiäa, “Petru, nu eãti tu unul din ei?”
Sunt aãa de bucuros, voi nu? Voi ãtiäi, cá Petru a zis ân ziua
Cincizecimii, “Aceasta este Aceea!” Acum, eu ântotdeauna am
zis, “Dacá aceasta nu este Aceea, sunt bucuros cá am aceasta,
aãteptànd pentru Acela sá viná.” Asta-i adevárat. Eu sunt
bucuros de aceasta.

Cáci sunt unul din ei, sunt unul din ei;
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Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt
unul din ei.”

Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aãa de bucuros cá pot sá spun, “Sunt

unul din ei.”

216 Oh, nu este aceasta minunat, ãezànd âmpreuná ân loc
ceresc ân Cristos Isus, âmpártáãindu-ne cu Duhul,
âmpártáãindu-ne asupra Cuvàntului, vorbind despre lucrurile
bune care vor veni. Este aãa de bine. Sunt aãa de bucuros sá
ãtiu asta, voi nu? Nu sunteäi bucuroãi cá sunteäi un Creãtin?
Nu sunteäi bucuroãi cá pácatele voastre sunt sub Sànge? El va
veni ântr-una din aceste zile, iar noi ne vom duce cu El. Atunci
gàndiäi-vá, toatá bátràneäea va cádea din noi; toate bolile,
toatá nápasta, toatá viaäa muritoare se va schimba. Oh,
Doamne! Eu doar má pot gàndi la scumpii fraäi bátràni care
au stat aici. Âmi amintesc^Càäi vá amintiäi de Rabbi
Lawson? Doamne, aproape voi toäi. Parcá-l vád cum âãi atàrna
bastonul acela vechi chiar aici. Ãi eu ãedeam acolo ân spate. El
cànta acest càntecel^(Doar un minut Teddy, Frate.) Eu voi
âncerca_vedeäi dacá eu aã putea sá obäin tonul acestuia. Eu nu
ãtiu.

Acolo má aãteaptá un màine bucuros,
Unde poräi de perle se deschid larg,
Ãi cànd eu traversez acest vál de ântristare,
Eu má voi odihni pe cealaltá parte.

Ântr-o zi dincolo de ajungerea omuleäului
muritor,

Ântr-o zi, Dumnezeu numai ãtie doar unde sau
cànd,

Roäile vieäii muritoare vor sta toate liniãtite,
Atunci eu voi merge sá locuiesc pe dealul

Sionului.

217 Aceste roäi mici care se ânvàrtesc ân noi_váz, gust, pipáit,
miros, ãi auz, aceste simäuri mici ãi roata care se ânvàrteãte ân
viaäa aceasta muritoare, ântr-o zi ele vor sta liniãtite. Atunci
eu, ânsumi, ãi voi, vom merge sá locuim pe dealul Sionului. Oh,
eu iubesc asta, voi nu? Ãtim cá noi avem acea siguranäá
binecuvàntatá. Ân regulá. Càäi ãtiäi càntarea noastrá veche de
botez? Acum, noi vom schimba aceea. Sá luám càntarea
noastrá de eliberare:

Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al ântristárii ãi al vaietului;
El âäi va da bucurie ãi màngàiere,
Ia-l oriunde te duci.

Ia Numele lui Isus cu tine. Doar faceäi asta, aãa cum vá
duceäi. Ân regulá, cu toäii âmpreuná acum. Sá nu uitaäi, la ora 8
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dimineaäá cartonaãele de rugáciune vor fi date pentru adunare.
Adunarea va âncepe la 9:30. Eu voi predica la 10:00. Serviciul de
rugáciune va âncepe pe la ora 11.

Màine dupá-masá_màine seará va fi un mesaj
evanghelistic la tabernacol. Iar màine seará, voi toäi care v-aäi
pocáit de pácatele voastre ãi nu aäi fost botezaäi, acolo va
fi_bazinul va fi deschis; noi vom boteza oamenii ân Numele
Domnului Isus Cristos.

Fiecare âmpreuná acum, ân timp ce càntám càt putem de
tare. Frate Busty, tu nu ãtii càt de bucuros sunt ãi muläumitor
lui Dumnezeu. Ãtiäi, el a mers sus la doctor. Ãi ei âmi spun cá
doctorul s-a uitat la el, ãi doar nu ãtia ce sá creadá. El nu a
crezut cá el era acelaãi om. Oh, nu este secret ce poate face
Dumnezeu. Nu este adevárat? Ân regulá.

Ia Numele (Sunaäi afará!) lui Isus cu tine,
Copil al ântristárii ãi nenorocirii;
El âäi va da bucurie ãi màngàiere,
Acum, ia-l oriunde te duci.

Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump!), O ce dulce!
Speranäa pámàntului ãi bucuria Cerului.

Ân regulá. Eu predau serviciul acum pástorului. El va avea
càteva cuvinte, sau va vorbi ca cineva sá ne elibereze, orice este
ân gàndul lui. `



Conduitá, Ordine ãi Doctriná  A Bisericii, Volumul Unu
(Conduct, Order And Doctrine Of The Church, Volume One)

Aceste Mesaje prin Fratele William Marrion Branham, date la Tabernacolul
Branham ân Jeffersonville, Indiana, U.S.A., au fost luate de pe benzi
magnetice ânregistrate ãi tipárite aici neprescurtat ãi distribuite de Voice of
God Recordings.

Publicatá ân Englezá ân 1974. Retipáritá ân Englezá ân 1991.
Tipáritá ân Romàneãte ân 1997.

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.
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