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Întrebári îi Ráspunsuri

` ^multe aã avea eu sá iau, dar eu am^Eu mi-am adus
concordanäa pe aici. Eu aã putea sá o ânmànez asta lui Leo

aici, sau cineva care ãade aproape care ar putea sá má ajute
dacá voi doriäi, dacá noi ajungem la ea.
2 Acum, dacá doamna aceasta care este sus acolo, dacá
existá^dacá ea ar^Unde este^Cine este bárbatul ei? Da.
Pái, dacá tu vrei ca soäia ta sá viná sá ãadá cu tine, ei_ei ar
putea, nu existá nimic spus printre fraäi decàt ce ar putea fi
spus la o sorá, de asemeni. Noi doar^voi ãtiäi. Este aceea^
Este ân regulá? Acum, tu eãti mai mult decàt bine venit sá o ai.
Âi_âi este ei cald acolo, Doc? Pái, aceea este ân regulá, dar este
puäin plictisitor pentru ea.
3 Ãi nu existá nimic_nimic aici^uneori motivul cá eu
menäionez “bárbat,” din cauzá cá existá uneori bárbaäi care
pot ântreba o ântrebare printre bárbaäi care nu ar putea sá i se
ráspundá unde existá femei. Dar nu existá nimic ânáuntru
acolo decàt ceea ce poate fi ráspuns doar local ân biserica
obiãnuitá, deoarece aceasta aparäine mai mult la predicatori, ãi
aãa mai departe, ãi ce este a lor_a lor ânsárcinare ãi ce trebuie
ei sá facá.
4 Acum, eu cred cá aceasta merge pe o bandá de ânregistrare.
Dacá^eu nu sunt sigur. Fratele Goad, unde este aceea, este
aceea pe banda de ânregistrare acum? Ân regulá. Motivul cá noi
facem aceasta este sá aflám, fraäilor, care este principiul, care
este_partea, cea^ce este ân mintea omului, ce_ce sunt
lucrurile noastre.
5 Noi_noi toäi trebuie sá vorbim acelaãi lucru. Acum, de
exemplu, cineva vine ânáuntru ãi, zice, poate ei merg acolo la
biserica fratelui aici, (care-äi este pronumele, frate? Willard.
Fratele^Acum, sunt doi de Willard aici, eu va trebui sá-äi
dau äie altceva. Dacá eu^Care-äi este numele, acum? Crase)
biserica Fratelui Crase, ãi Fratele Crase o sá zicá un anumit
lucru. Apoi ei vin de la Sellersburg acolo la a lui Fratele
Ruddell, a lui Fratele Ruddell ar fi deosebitá de aceea. Ei se
duc dincolo la a lui Fratele Junie, va fi diferitá, ântru totul.
Veniäi jos la Tabernacol, ãi âncá diferitá. Vedeäi? Aceasta
âncurcá pe oameni.
6 Acum, cum a spus cineva, “Oh, eu nu cred cá tu ai^tu
ântr-adevár trebuie sá primeãti Duhul Sfànt. Eu nu cred cá
aceasta este necesar.” Zicem, spre exemplu, Fratele Crase ar
spune asta. Ãi atunci voi veniäi dincolo la a lui Fratele Ruddell,
ãi el va zice, “Da, aceasta este esenäial.” Ãi apoi mergeäi jos la a
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lui Junie, ãi zice, “Pái, aceasta nu conteazá prea mult.” Vedeäi?
Dacá noi am putea sá venim âmpreuná chiar^Eu doresc ca
noi sá fi putut avea toäi predicatorii din Jeffersonville (ân
aceastá comunitate) sá poatá sá se adune âmpreuná astfel ca
noi sá spunem acelaãi lucru.
7 Ãi aceea este unde de multe ori diaconi ãi administratori
^ei trebuie sá afle care este datoria lor. Ãi eu vád cá noi
avem casierul bisericii ãi ângrijitorul aici ân seara aceasta,
astfel noi urmeazá sá aflám care este datoria lor. Dar ân toatá
aceasta este mai mult (aici) sunt doar ântrebári care ar fi
ântrebate oriunde ãi ar putea fi ráspunse oriunde. Acestea sunt
doar simplu ântrebári, ãi fiind ca datoriile administratorilor,
datoriile de^Acum, dacá acestea sunt doar datorii actuale,
má gàndesc cá aceea este luat ân comitet chiar aici acum,
despre datoriile administratorilor ãi ce trebuie ei sá facá. Dar
m-am gàndit poate^
8 Ãi una a venit pe acolo, ãi eu cred cá aceasta-i bine, eu o
voi ráspunde dupá o vreme, cu voia Domnului ca noi sá o luám,
este:

Ântr-o anumitá crizá, ce trebuie sá facá un diacon? Ce este
el^Care este datoria lui sá facá cànd apare o anumitá
crizá? Cum trebuie el sá acäioneze? Vedeäi? Sau ce are un
administrator de fácut, ce are un pastor de fácut, ceva de
felul acesta, cànd este o crizá? Noi cunoaãtem rutina
obiãnuitá, dar ce dacá se ântàmplá ceva care este ân afará
de rutiná, vedeäi, atunci ce trebuie ei sá facá?

9 Ãi noi doar ãtim chiar unde sá ne potrivim, este ântocmai
cum instruieãti o armatá, ãi noi fiecare ne cunoaãtem locurile.
Acum, ca un grup ca acesta, noi am putea sta aici o jumátate
de noapte, noi ãtim asta, dar aceasta este^eu nu cred cá este
necesar. Noi vom ráspunde la aceasta. Acum eu vreau ca
fiecare^
10 Acum, acolo nu sunt nume, unele au nume pe ele, dar
eu_eu nu voi chema numele oamenilor. Deoarece doar_doar
orice este ântrebarea, eu voi citi doar ântrebarea. Sunt doar
cam douá din ele ânáuntru acolo care au nume pe ele. Ãi,
aãteptaäi, eu poate am gásit âncá una. Eu ãtiu, cá este bátrànul
Doctor Ingleman, eu i-am fácut o chemare acolo la_aripa de
sud, la 4_426 aripa de sud. Atunci este cànd bátrànul doctor jos
aici unde noi am fost astázi, jos la Georgetown, a fost vindecat,
sau ãi-a revenit dupá ce a fost inconãtient aãa de mult, ãi_ãi
aãa mai departe. Acum, eu cred cá acesta le are, acum noi vom
intra ân prima noastrá ântrebare pe care am studiat-o mai ântài.

Acum sá ne ridicám doar un minut, vá rog.
11 Tatál nostru Ceresc, noi ne-am adunat aici ca un grup de
oameni, oameni Creãtini care Te iubim, care credem ân Tine, ãi
care ne-am dedicat vieäile noastre ãi serviciile ân serviciul Táu.
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Existá lucrátori aici, oameni tineri, oameni de vàrstá mijlocie,
ei au biserici, ei sunt ráspunzátori ânaintea lui Dumnezeu. Sunt
diaconi aici care sunt ráspunzátori ân slujbele lor ân aceste
diferite biserici. Sunt administratori, ráspunderile lor. Pastori,
evangheliãti, orice, Doamne, noi suntem ráspunzátori faäá de
Tine. Ãi de aceea noi am venit âmpreuná, ca noi sá putem toäi
vorbi acelaãi lucru aãa cum ni s-a spus cá noi trebuie sá facem
ân Scripturá. Noi toäi trebuie sá vorbim la fel.
12 Ãi Tatá, ne gàndim, ân acest fel de grup, cá noi am putea
gási poate pe unii din fraäii noãtri sau pe unii din noi care ar
avea o micá diferenäá asupra lucrurilor, ãi unii au cerut doar ca
ântr-adevár sá afle care este Adevárul privitor la aceasta. Ãi noi
ãtim cá noi suntem insuficienäi, fiecare din noi. Dacá eu aã cere
la vreunul din aceãti aläi fraäi sá viná aici la aceste ântrebári,
poate cá ei ar fi tot atàt de suficienäi sau mai mult decàt aã fi
eu sá le ráspundá. Dar âmpreuná noi depindem de descoperirea
Ta, ca Tu sá ne descoperi prin Cuvànt ãi prin^prin Duhul
Táu, ca acesta^ca noi sá putem avea un ráspuns pentru
fiecare ântrebare. Ca inimile noastre^noi sá putem fi umpluäi
cu ráspunsurile ãi sá putem pleca simäind cá am fost mai bine
echipaäi pentru slujba Ta ãi sá ne servim funcäia noastrá
decàt_decàt suntem noi acum. Acela este scopul nostru de a fi
aici, Tatá. Admite aceasta acum.
13 Ãi ráspunde ântrebárilor noastre, Tatá, aãa cum noi
aãteptám dupá Tine. Sá nu fie nici o nedumerire ân vreunul din
gàndurile noastre, ci fie ca noi sá stám cu ântrebarea aceea
pàná cànd este ráspunsá pe deplin ãi suntem satisfácuäi de
Duhul, ân unanimitate de acord din cauza Prezenäei Lui. Noi o
cerem ân Numele lui Isus. Amin.
14 Eu vreau doar sá citez o Scripturá, cu care sá âncep. Aãa
cum a spus Isaia, profetul a zis:

O veniäi^sá raäionám âmpreuná, zice
DOMNUL:^

15 Ãi eu cred cá de aceea suntem noi aici ân seara aceasta, este
sá âncercám sá raäionám, sá raäionám lucrurile. Ãi acum eu aã
âncepe^ãi am unele din lucrurile scrise jos aici dupá numere
ãi aãa mai departe, cá eu am avut pe acest Frate Wood^ei au
prins^au primit acest plic cu ráspunsuri ân ele. Ãi acum eu
vreau ca fiecare din voi, scumpii mei fraäi, sá ãtiäi cá_cá aceste
ráspunsuri sunt_sunt date dupá cea mai buná cunoãtinäá a
mea, cel mai bine din càt aã ãti eu cum sá ânäeleg.
16 Ãi aceste ráspunsuri nu sunt infailibile, vedeäi, deoarece
Scripturile sunt infailibile, ãi atàt càt eu cunosc ele sunt
aliniate cu Scripturile. Eu sper cá aceasta o face clar. Iar
banda este sá fie äinutá acum ãi oricine care ar vrea aceasta,
pái, ei o pot avea. Dar acum, eu ãtiu cá Scripturile sunt
infailibile dar ráspunsurile mele nu sunt infailibile. Astfel eu
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sunt sigur cá fiecare ânäelege aceasta. Ãi dacá aceasta nu este_
dacá aceasta nu este infailibil, atunci voi aveäi un drept poate
sá má ântrebaäi oricànd.

17 Dacá existá ântrebarea altcuiva, aceasta nu trebuie sá fie
ântrebarea voastrá, dar dacá ea este ântrebarea altcuiva, poate
nu v-aäi gàndit niciodatá la ea, dar este ceva cá noi suntem aici
sá vá ajutám. Noi suntem aici sá_sá venim âmpreuná deoarece
suntem ân zilele din urmá, ãi_zilele sunt rele, ãi_ãi vrem sá fim
instruiäi, ãcolarizaäi.

18 Fratele Stricker, un soldat; Fratele Goad ânapoi acolo, un
soldat; ãi probabil Fratele Ruddell aici, el era un soldat; Fratele
Beeler; ãi acei diferiäi care au_care au fost ân viaäa militará;
voi ãedeäi âmpreuná, vá_vá sfátuiäi, voi_voi cunoaãteäi bátália
ânainte sá ajungeäi acolo afará, ãi toate tacticile pe care voi le
puteäi despre duãman, astfel cá voi âl puteäi ântàmpina pe
terenul lui.

19 Cànd eu obiãnuiam sá boxez. Ei aflau adversarul meu, ce
urma el sá fie, ce fel de lovituri folosea el, dacá aceasta era un
upper cut sau loviturá de stànga sau loviturá de sus cu màna
lui dreaptá, ãi dacá el era de dreapta sau stàngaci, ãi càt de tare
era el, ãi dacá el âãi schimba picioarele, ãi cum âãi folosea ochii,
ãi din ce colä venea el, ãi toate tacticile diferite care noi le
puteam. Ãi ei aflau ce^antrenorii l-au vázut pe acel ins
luptànd ânainte. Astfel atunci ei puneau un om acolo ânáuntru
cu mine sá má antreneze exact cum lupta omul acela, sá_sá
ãtiu ce urma el sá facá.

20 Ãi pentru aceea suntem noi aici ân seara aceasta. Noi
cunoaãtem lovitura vrájmaãului. Noi cunoaãtem care sunt
tacticile lui. Ãi noi suntem aici ân seara aceasta cu Scriptura
sá-l supunem astfel ca el sá nu se poatá miãca, pentru cá
vrájmaãul este de fiecare parte.

21 Fratele Roberson, eu má gàndeam ân urmá acolo, vázàndu-
l, el desigur se cuvine sá ãtie ce este un soldat. El desigur a avut
un timp din acesta! Càäi soldaäi sunt aici ânáuntru, sá vedem,
care au fost soldaäi ân armatá? Doar priviäi aici, vedeäi, un grup
de voi soldaäii. Ân regulá, acum, voi ãtiäi ce este aceasta. Ãi
aceea este ce voi studiaäi, nu-i aãa, Frate Roy, Frate Beeler, ãi
voi veteranii ãi aãa mai departe? Este, sá studiezi vrájmaãul,
“Ce urmeazá el sá facá? Care este miãcarea lui?” ãi atunci ãtii
cum sá-l ântàmpini.

22 Ãi de aceea suntem noi aici, sá studiem miãcarea
vrájmaãului ãi_ãi sá ãtim cum sá-l ântàmpinám, lucrul care âl
va birui.

23 Ãi äineäi minte, lásaäi-má sá spun aceasta, fraäilor, mica
bisericá a ânceput aici pe o linie de daruri, vedeäi, darurile vin
ân bisericá. Dar fie cá acolo sunt daruri sau nu, dacá acolo nu
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este niciodatá un dar, eu vá voi spune, darul nu va ânvinge
ântotdeauna pe duãman, dar Cuvàntul da. Cuvàntul âl va
ântàlni oriunde.

24 Ãi Isus, cànd El a fost pe pámànt, a dovedit aceasta. A
Lui^El era Dumnezeu manifestat ân trup. Dar El niciodatá
nu a folosit vreunul din darurile Lui minunate sá batá
vrájmaãul. Noi aflám ân Matei^eu cred cá acesta este al 2-lea
sau al 3-lea capitol din Matei, El a zis^Nu, al 2-lea capitol
din Matei, cànd El a ântàlnit pe vrájmaã, El l-a ântàlnit pe
terenurile Cuvàntului, “Este scris.”

Ãi vrájmaãul a venit ânapoi, “Este scris.”

25 Ãi El a zis, “Este de asemeni scris,” uite aãa, pàná cànd El
l-a bátut pe vrájmaã. Ãi de aceea suntem noi aici, este sá
ântàmpinám pe vrájmaã cu materialul pe care Dumnezeu ni l-a
dat cu ce sá_sá âl ântàlnim.

26 Acum eu am cam patru ântrebári aici care sunt pe^
acestea sunt pe o_acestea sunt pe o bucatá de hàrtie, ãi eu le-
am numerotat: unu, doi, trei, patru, cinci, ãase^opt, zece, ãi
ân jos uite aãa. Ãi ândatá ce trec prin aceasta, atunci eu voi sári
ân acelea de acolo. Zice:

107. Frate Branham, dacá aceste ântrebári sunt afará din linie
atunci doar desconsiderá-le, ãi eu nu má voi simäi ráu
privitor la aceasta pentru cá eu voi cunoaãte cá nu a fost
màna Domnului. Ântrebarea numárul unu: Frate Branham,
eu te-am auzit^cá o sá_sá fii ânapoi ân^ eu_eu_eu
am auzit cá tu zici cá eu ar trebui sá fiu ânapoi ân slujbá, ãi
m-am gàndit asupra acesteia eu ânsumi, dar am aãteptat
asupra vreunui cuvànt hotáràtor de la El despre aceasta.
Pàná la aceastá datá nu a venit. Acum, de moment ce eu
ãtiu cá sfàrãitul este aãa de aproape, sá aãtept âncá ca
Domnul Isus sá_sá âmi vorbeascá? Sau, va fi El muläumit
sá-äi spuná äie ce sá-mi spui, de moment ce eu ãtiu cá tu
eãti purtátorul Lui de Cuvànt pentru aceastá zi?

27 Pái, acum, frate, eu aã^eu am scris jos aici ráspunsul meu
la aceasta. Dumnezeu cheamá pe acest frate, o chemare ân
viaäá, acum, existá un lucru mare pe care noi am putea doar sá
luám aceea ca un text ãi sá predicám toatá noaptea asupra lui,
vedeäi, acel singur lucru, “o chemare.” “Fá chemarea ãi
alegerea ta sigurá,” vedeäi. Noi nu vrem doar sá ne ântrebám
dacá noi suntem chemaäi. Tu trebuie sá fii chemat sau tu vei fi
ânvins, noi ne luptám o bátálie. Vedeäi? Ãi dacá tu eãti pozitiv
sigur, frate, cá chemarea ta este de la Dumnezeu, ãi tu ai fost
chemat de Dumnezeu sá faci o lucrare^

28 Acum, existá un mare ãiretlic acolo pe care vrájmaãul poate
sá-l joace asupra ta. El te poate face sá gàndeãti cá tu nu eãti
chemat cànd tu eãti chemat, atunci el se ântoarce drept ânapoi
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ân jur ãi te face sá gàndeãti cá nu eãti chemat; sau te face sá
gàndeãti cá tu eãti_tu eãti chemat cànd tu nu eãti chemat; vice
versa, ân orice fel. Ãi tu trebuie sá urmáreãti aceasta.

29 Acum, aici este felul de a o face. Aflá mai ântài^Pái,
acum, acesta este un sfat, singurul lucru ce eu pot sá-l dau
despre aceasta este un sfat. Vedeäi? Dar fii sigur cá chemarea ta
vine de la Dumnezeu, ãi apoi verificá-äi motivele ãi obiectivele.
Vedeäi? Acum, voi ãtiäi ce vreau sá spun prin aceasta. Ce este
motivul táu pentru predicare? Era acesta doar^Te gàndeãti
cá aceasta era o muncá mai uãoará decàt ceea ce tu ai? Atunci
tu mai bine sá uiäi de ea, ea nu a fost o chemare.

30 O chemare de la Dumnezeu aãa arde ân inima ta âncàt nu te
poäi odihni ziua ãi noaptea pentru aceasta. Tu doar nu te poäi
ândepárta de la ea, ea doar constant te maciná.

31 Ãi_ãi dacá tu ar trebui sá predici^Tu zici, bine, acum, un
alt obiectiv, “Eu cred, la slujba pe care o am, dacá eu aã putea
fi un evanghelist sau un pástor cu succes, sá am un salar bine
stabilit, sá am o casá ân care pot sá merg ãi aãa mai departe, ãi
tráiesc, atunci eu_eu cred cá acela ar fi un lucru bun, mult mai
uãor decàt ceea ce eu fac acum. Ãi ântr-adevár eu cred cá
aceasta ar fi^” Acum, vedeäi, obiectivul táu este greãit de la
ânceput. Vedeäi, acesta nu este corect. Vedeäi? Tu_tu eãti greãit
acolo asupra acesteia.

32 Atunci tu ai zice, “Pái, poate din cauzá cá eu sunt un^má
gàndesc poate cá eu aã fi mai popular printre oameni.” Vedeäi,
tu vei afla cá tu eãti doar gata pentru o mare prábuãire. Ântr-
adevár, vezi!

33 Dar, acum, dacá obiectivul táu este cá “Mie nu-mi pasá
dacá eu trebuie sá mánànc sáráäele ãi sá beau apá de pàràu, eu
voi predica Evanghelia oricum.” Ceva doar se sfàãie ân tine,
“Eu sau predic Evanghelia sau mor!” Vedeäi? Atunci tu vei_tu
vei merge undeva, deoarece Dumnezeu are de-a face cu tine.
Dumnezeu äi Se face cunoscut, pentru cá acesta este Dumnezeu
doar nu te va lása sá te odihneãti. Ãi, de obicei, un om chemat
de Dumnezeu niciodatá nu vrea sá o facá. V-aäi gàndit
vreodatá la aceasta? Orice om^

34 Doar recent am fost ântrebat de cátre ceva fraäi foarte
scumpi, care au zis, “Acum cá noi am venit pe Cale, Frate
Branham, acum cá noi am aflat pe Domnul ãi am primit Duhul
Sfànt, sá cáutám noi daruri pentru slujba noastrá pe care sá le
facem.”

35 Am zis, “Niciodatá sá nu faceäi aceasta.” Vedeäi? Niciodatá
sá nu sfátuiäi pe oameni sá facá ceva de felul acesta, cáci de
obicei un ins care vrea sá o facá este un ins care_care nu o
poate face.
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36 Omul care âncearcá sá fugá de aceasta acela este pe care-l
foloseãte Dumnezeu. Vedeäi? Dacá el âncearcá sá se fereascá de
aceasta, “Oh, frate, eu âäi spun, eu^ chemarea este ân mine
dar eu^Iuh! Omule, mi-ar fi groazá sá âncerc asta.” Pái, ia te
uitá, vedeäi voi. Acela_acela âncearcá sá fugá.
37 Dacá el este_dacá el vrea sá o facá aãa de mult, primul
lucru care-l ãtiäi el se gáseãte pe sine o “cámaãá ândesatá.” Cum
ziceäi voi, “Dumnezeule, dá-mi putere sá mut munäii, eu Âäi
spun, cá eu voi face ceva pentru Tine dacá Tu má laãi sá mut
munäii.” Nu, el nu o face, el nici mácar nu se poate miãca pe
sine la atitudinea corectá, vedeäi, astfel el niciodatá nu va muta
munäi pentru Dumnezeu.
38 Doar luaäi, spre exemplu, ca Pavel. Voi credeäi cá Pavel ar
fi putut sá se ândepárteze de chemarea lui? Oh, frate! El nu o
putea face. Aceasta doar âl mácina ziua ãi noaptea pàná cànd el
ãi-a párásit biserica, el a párásit totul ãi_ãi a mers jos ân^Eu
cred cá era Asia, nu-i aãa? Ãi a stat trei ani jos acolo, studiind
Scripturile, sá afle dacá Aceasta era corect sau nu, vedeäi, sá
afle dacá Dumnezeu ântr-adevár l-a chemat.
39 Astfel dacá Dumnezeu te cheamá, frate, ãi aceasta continuá
sá sape la inima ta, atunci eu aã spune “Pune deoparte fiecare
greutate, ãi pácatul care te âmpresoará aãa de repede.” Voi
vedeäi? Dacá^Dar dacá aceasta nu sapá la voi, ãi atunci
eu_eu_eu nu m-aã gàndi prea mult la aceasta atunci. Doar
lásaäi ca aceasta sá viná la locul ei.

Acum, el a zis, acest frate a spus aici ânáuntru:
Frate Branham, sá^Crezi tu cá Dumnezeu ar vorbi^
(cátre mine sá-i spun lui)

40 Eu cred cá Dumnezeu ar vorbi chiar drept cátre el. Pentru
cá, voi ãtiäi, Dumnezeu^Noi nu suntem prea mari âncàt El sá
nu poatá sá ne vorbeascá. Ãi El_El_El ne va vorbi, ân regulá.
Vedeäi, El doar^El ne va vorbi.
41 Ãi eu vá spun, dacá El mi-a spus, atunci fratele ar putea
zice, “Bine, El i-a spus Fratelui Branham aãa, laudá lui
Dumnezeu!”
42 Dar, vedeäi voi, acesta nu este Fratele Branham care âäi dá
chemarea, acesta este Domnul Isus care âäi dá chemarea.
Vedeäi? Ãi dacá acesta este Domnul Isus care âäi dá chemarea,
El va ãi vorbi. Vedeäi? Eu aã putea sá-äi vorbesc la urechile
tale, dar cànd Cristos te cheamá la slujbá aceasta este ân inima
ta. Vedeäi? Acolo este unde trebuie sá se ancoreze lucrul ãi tu
nu te poäi ândepárta de el.

Acum, eu cred despre a doua ântrebare^
43 Acum dacá existá vreo ântrebare despre aceea, vreo
ântrebare la aceasta, vedeäi, cáci chemarea unui om trebuie sá
fie ân inima lui, venind de la Dumnezeu. Ãi_ãi un alt frate^
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Oh, eu ãtiu cine este acesta care a scris aceasta. Vedeäi, eu ãtiu
cine a scris-o, un preäios, scump, frate graäios care eu cu
adevárat cred cá are o chemare de la Dumnezeu. Dar eu
doar^Eu nu aã vrea ca el sá o facá bazat pe mine (acela este
motivul cá eu am ráspuns ân felul ân care am fácut-o), vedeäi,
pe spunerea mea; “Pái, da, Fratele Aãa-ãi-aãa ar trebui sá
meargá ân slujbá.” Vedeäi?

44 Acum voi ziceäi, “Fratele Branham mi-a spus cá eu ar
trebui sá fac asta.” Vedeäi, ãi poate ce dacá ceva i s-a ântàmplat
Fratelui Branham, eu ajung ucis, sau mor, sau_sau má duc?
Atunci, vedeäi, chemarea ta s-a sfàrãit atunci. Dar dacá Isus te
cheamá, frate, atàt timp càt existá o Eternitate aceasta âncá va
suna. Vedeäi? Ãi atunci tu ãtii unde stai.

Acum despre a doua^

45 Sau ceva ca aceasta, “Ãtiind cá aceasta este ziua din
urmá.” Eu sigur apreciez aceasta pentru acel frate. Eu desigur
apreciez aceasta de la fratele acela dàndu-ãi seama cá noi
suntem ân ziua din urmá, ãi sinceritatea din inima lui, voind sá
facá ceva pentru Cristos.

Urmátoarea este:

108. Acum, dacá scumpul nostru Domn m-ar lása sá fac un
lucru mic pentru El, sá má duc ânapoi la comunitáäile
unde am slujit paräial ân^ân eroare (de care âmi pare
ráu)^el are aceea ân paranteze^ãi sá âncerc sá le spun
Adevárul? Ei sunt aãa_ei sunt aãa pe inima mea.

46 Nu, frate, eu nu aã crede cá ar fi necesar ca tu sá mergi
ânapoi ân aceeaãi comunitate. Ãi eu cred, frate scump, cànd
Domnul te cheamá El poate sá nu te lase niciodatá sá mergi
cum ai mers odatá ântr-o comunitate, ãi tu probabil cá ai
ânváäat lucruri sau aveai lucruri care nu erau^pe care de fapt
le vezi diferit acum, vezi, pe care le poäi vedea diferit de cum ai
vázut atunci. Acum, ãi Domnul, cànd El te-a chemat, El
poate^dacá El o face real pentru tine, El ar putea sá te
trimitá oriunde. Vezi? Tu nu va trebui sá mergi la vreo
comunitate anume sau ceva.

47 Cànd tu ai fost acolo tu ai fost sincer. Eu cunosc pe fratele,
aãa cum spun, care a scris aceste ântrebári. Cu cea mai adàncá
sinceritate, ãi un Creãtin real veritabil, tu ai fácut càt de bine
ai putut sá faci ãi cu tot ce tu ai ãtiut cum sá faci, ãi aceea este
tot ce cere Dumnezeu. Vezi? Acum, dacá Dumnezeu te-ar
chema ânapoi la comunitatea aceea, eu aã lua-o drept ânapoi
din nou. Dar dacá El nu a fácut-o, eu_eu cred cá doar m-aã
duce oriunde má trimite El. Este acolo o ântrebare?

Numárul trei:
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109. Cum cunoaãte cineva poziäia lor de drept ân Trupul lui
Cristos?

48 Aceea este una buná, foarte buná, “Cum face^” Acela ar
fi felul de ântrebare printre muläi dintre noi aici ân seara
aceasta, “Cum ãtii tu pe drept?” Acum, eu presupun cá acest
frate vrea sá ãtie “Ce poziäie, ce ân Cristos, ce parte din Cristos
joc eu?”

49 Acum, spre exemplu, eu aã spune aãa, frate, sá-äi dau cel
mai bun ráspuns pe care-l ãtiu. Poziäia ta este^ân Cristos âäi
este descoperitá de cátre Duhul Sfànt. Ãi apoi dacá tu vrei sá
ãtii dacá acesta este Duhul Sfànt sau nu, aflá dacá El
binecuvànteazá ceea ce tu faci, sau nu. Ãi dacá El
binecuvànteazá aceasta, atunci acela este El. Dacá El nu
binecuvànteazá^

50 Cum cineva mi-a spus nu de mult, a zis, “Domnul m-a
chemat sá predic.”

Am zis, “Bine, atunci predicá.” Vedeäi? Ãi astfel el_el^

51 Eu ântr-adevár má gàndesc cá este aãa^Satan, dacá el
poate mácar sá facá pe cineva sá_sá acäioneze ân felul acela ãi
apoi sá-i amágeascá, aceea este tocmai ceea ce el vrea sá facá.
Atunci lumea ântreagá âãi ândreaptá degetul chiar acolo. Cineva
crede cá ei au un dar de vorbire ân limbi ãi tálmácire; unii au
darul de vindecare Diviná; unii au aceste lucruri ca^Uneori
ei sunt greãiäi ân lucrurile acelea, vedeäi. Ãi uneori ei cred cá ei
nu âl au cànd ei âl au. Astfel aceasta este foarte ânãelátor.

52 Astfel ântotdeauna sá faceäi aceasta, fraäilor, oricànd
credeäi cá voi trebuie sá faceäi un lucru, mai ântài aflaäi dacá
este Scriptural ca voi sá-l faceäi (dacá este ân Scripturi). Nu
doar scris ântr-un loc, ci eu vreau sá spun complet Scriptural
prin Biblie ca voi sá o faceäi, poziäia voastrá, sá zicem dacá tu
ai fi un evanghelist, pástor, ânváäátor, profet, orice care
Dumnezeu ar fi putut sá te cheme sá fii. Voi vedeäi? Sau dacá
tu ai darul limbilor, darul tálmácirii, dar de orice_orice fel
dintre cele nouá daruri spirituale ân bisericá, ãi cele patru
slujbe spirituale din bisericá, orice poziäie, mai ântài vezi dacá
Dumnezeu a chemat.

53 Atunci, de obicei, felul cum eu ânsumi urmáresc aceasta,
doar^acesta sunt eu, eu urmáresc natura persoanei ãi vád ce
fel de dar este acela pe care ei âl declará. Vedeäi, Dumnezeu va
lucra cu creatura Lui ân felul ân care El l-a fácut. Vedeäi? El va
face o creaturá^

54 Dacá voi âl vedeäi foarte nestatornic ãi mergànd ânainte,
voi^ãi el zice, “Domnul m-a chemat pentru cutare ãi cutare,
sá fiu un pástor.” Acum, un pástor nu poate fi o persoaná
nestatornicá. Un pástor este temeinic, ântemeiat. Vedeäi?
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55 “Dumnezeu m-a chemat sá fiu un ânváäátor.” Ãi urmáriäi-l
cum interpreteazá el Cuvàntul. Vedeäi? El Âl ia tot amestecat ãi
fiecare lucru, atunci voi puteäi spune. Vedeäi?
56 Dar, atunci, lucrul de fácut, poziäia ta este de obicei
cunoscutá dacá tu o poäi face sau nu.
57 Acum, cànd Dumnezeu m-a chemat sá fiu un evanghelist,
eu am vrut sá fiu un pástor. Ãi m-am gàndit cá stànd aici acasá
ar fi doar minunat. Ãi Domnul m-a chemat. Ãi ân sfàrãit tot
poporul a ajuns âmpreuná^Nu existá nici unul din ei rámas
aici ân seara aceasta, cá ei au plàns ãi au mers afará acolo la
1717 Spring Street. Ãi doamna, D-na Hawkins de aici, m-a
ântàlnit ãi a zis (plàngànd, ân timpul de depresiune, cànd unul
ân cartier gátea o masá de fasole ãi noi toäi veneam ânáuntru ãi
màncam din aceea), ãi ea a zis, “Eu voi raäiona copiii mei la
masá numai dacá tu vei zidi un tabernacol.” Vedeäi?
58 Iar chemarea mea era un evanghelist. Dimineaäa^
Aãezatá chiar aici la aceastá piatrá de temelie, dacá voi aäi
sparge ânáuntru acolo ân seara aceasta, voi veäi vedea o foaie
albá din Biblia mea unde El mi-a spus sá fiu un evanghelist.
Vedeäi? Ãi eu nu am fost un pástor de succes, niciodatá nu aã fi,
deoarece eu nu am rábdarea ãi ceea ce este nevoie sá fii un
pástor. Vedeäi? Astfel de aceea dacá eu am âncercat sá
pástoresc, eu aã fi tot atàt de ân afará cum un pastor âncearcá
sá fie un evanghelist.
59 Vedeäi ce vreau sá spun? Voi puteäi vedea felul cum vá
cheamá Dumnezeu, care este poziäia voastrá ân Trup. Este
acolo o ântrebare?
110. Vorbesc toäi oamenii umpluäi cu Duhul Sfànt ân limbi mai

devreme sau mai tàrziu?
60 Aceea este prima ântrebare, “Toäi cei cu Duhul Sfànt^”
Apoi, aceasta toatá este ântr-o ântrebare, eu o am âmpáräitá aici
pentru ântrebarea numárul patru. Dar eu voi_eu voi spune
aceasta mai ântài, vedeäi voi:

Vorbesc toäi oamenii cu Duhul Sfànt ân limbi mai
devreme sau mai tàrziu? Eu gásesc unde Pavel a spus cá
el “a vorbit ân mai multe limbi decàt ei toäi.
Ân regulá, ântrebarea numárul patru: Vorbesc toäi ân limbi
cànd primesc^Sau, nu, el zice: Vorbesc toäi ân
limbi^Nu: Vorbesc toäi oamenii umpluäi cu Duhul
Sfànt ân limbi mai devreme sau mai tàrziu?

61 Acum, frate, eu^Aceasta este o ântrebare adàncá. Acum,
acolo, voi probabil^Eu probabil voi avea ceva ráspunsuri
ânapoi la aceasta.
62 Duhul Sfànt, o parte din Duhul Sfànt este justificarea.
Aceea este cànd voi mai ântài^Dumnezeu trebuie sá vá
cheme sau voi nu veäi fi chemaäi niciodatá. Vedeäi, nu existá
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nimic ce voi puteäi face ân voi ânãivá. “Nimeni nu poate veni la
Mine dacá nu l-a atras mai ântài Tatál Meu.” Este asta
adevárat? Astfel parte din justificare este Duhul Sfànt.

63 M-aäi auzit explicànd la acel decan Luteran de data aceea
despre càmpul de porumb? Vedeäi, “Porumbul, un om a mers
afará ãi a plantat douá^ãi-a plantat ogorul de porumb.
Dimineaäa urmátoare el a ieãit afará ãi ‘nimic.’ Dupá o vreme
el a gásit douá lamele micuäe ieãite ân sus, el a zis, ‘Laudá lui
Dumnezeu pentru ogorul meu de porumb!’” Ãi am zis, “A avut
el un ogor de porumb?”

Ãi decanul Luteran a zis, “Potenäial.”

64 Am zis, “Asta-i adevárat, potenäial el avea.” Dar am zis,
“Prin^” Am zis, “Aceia eraäi voi Luteranii.”

65 “Dupá un timp coläii au crescut sus ãi au ajuns la o floare.
Aceia erau Metodiãtii. Al doilea stagiu al porumbului, este o
floare.” (Eu cred cá asta este corect, voi fraäilor de la fermá.)
“Ãi apoi floarea priveãte ânapoi ân jos la frunzá ãi zice, ‘Ah! Eu
sunt o floare, tu eãti doar o frunzá! Vezi, eu nu mai am nevoie
de tine.’ Ãi atunci floarea^Polenul cade de pe floare, ânapoi
ân frunzá din nou; trebuie sá aibe frunza.”

66 “Ãi atunci din aceea produce ãtiuletele. Aceea era
Penticostalii, reaãezarea darurilor cum a mers ân primul loc,
ânapoi la original. Apoi cànd ãtiuletele a venit afará, a zis, ‘Eu
nu am nevoie de tine, floare. Sau nici nu am eu nevoie de tine,
frunzá.’”

67 Dar, pàná la urmá, aceeaãi viaäá care a fost ân_lamela de
porumb a fácut floarea. Ãi ce a fost ân lamelá ãi floare a fácut
bobul. Astfel ce vorbeãte Duhul Sfànt ân limbi? Este o
justificare avansatá. Vedeäi? Ce este biserica Penticostalá? Cea
Luteraná avansatá. Vedeäi?

68 Dar acum cànd avansarea a venit, ântrebarea ar fi aceasta,
“Atunci eu doar sá rámàn?” Nu! Nu, porumbul este maturizat.
Vedeäi? Voi âncepeäi cu bobul. Âncepeäi cu_Cuvàntul, bobul, El
va produce justificare. Ãi staäi ân justificare pàná cànd El
produce sanctificare. Staäi ân sanctificare pàná cànd voi
primiäi Duhul Sfànt.

69 Acum cànd voi primiäi Duhul Sfànt, ce va face El? Ce
este^Âncá ai o ântrebare, nu-i aãa? Ân regulá:

111. Ce este “vorbirea ân limbi”?

70 Vorbirea ân limbi nu este nimic decàt un botez al Duhului
Sfànt care te-a justificat ãi te-a sanctificat. Acesta este aãa de
umplut! Acum, eu am vrut^am vrut aceastá ântrebare.
Dumnezeu ãtie cá eu nu am ãtiut cá omul urma sá ântrebe,
ráspundá^sau sá o ântrebe.
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71 Acum, este prea^dacá devine prea cald aici ânáuntru,
deschideäi uãa aceea dacá vá este somn sau ceva. Eu vreau ca
voi sá luaäi aceasta bine ãi stràns. Cáci este_este ântr-adevár
puäin cam cald, v-ar putea face sá deveniäi somnoroãi.
72 Acum observaäi, observaäi aceasta: justificare, sanctificare,
botezul Duhului Sfànt.
73 Acum priviäi aici, aici este aceasta. Lásaäi-má sá o ilustrez.
Acum, eu sunt aici jos, eu sunt un pácátos, eu umblu pe aici.
Odatá, dupá o vreme, Ceva âmi vorbeãte. Ãi nimic nu má poate
ântoarce decàt Dumnezeu. Este asta adevárat? Eu sunt ântors
pe aici. Acum, cànd m-am ântors ân jur, aceea este justificarea
mea. Este asta adevárat? Acum, tabloul este obiectul meu de a
merge, vedeäi, tabloul lui Cristos.
74 Acum eu vreau la un loc unde eu má pot simäi bine ân jur.
Vedeäi, eu sunt justificat. Acum eu vin la acest stagiu aici unde
eu pot vorbi cu El, deoarece^eu âncá sunt ruãinat de mine
ânsumi. Eu âncá fumez, eu âncá mint ãi am fácut mici lucruri pe
furiã pe care eu nu ar trebui sá le fac, ãi tot timpul suiãurile ãi
coboràãurile mele, suiãuri ãi coboràãuri, dar eu vreau ca El sá
má curáäeascá de toate lucrurile acelea astfel ca eu sá pot ântr-
adevár sá páãesc sus la El ãi sá vorbesc cu El. Vedeäi? Ân regulá,
aici este aceasta, aceasta este sancti-^stagiul de sanctificare.
Acum, ce a fácut aceasta? M-a ândreptat. Vedeäi?
75 Acum eu merg ânainte la Duhul Sfànt. Vedeäi? Ãi cànd eu
ajung ânáuntru aici eu sunt ân Duhul Sfànt printr-un botez.
Este asta adevárat? Ce face Duhul Sfànt? El âmi dá putere.
Putere sá fiu un predicator, putere sá fiu un càntáreä, putere sá
vorbesc ân limbi, putere sá tálmácesc limbi. El este plin de
putere, pentru cá Duhul Sfànt este puterea lui Dumnezeu. Ãi
aceasta era puterea lui Dumnezeu care m-a ântors ân jur.
Aceasta era puterea lui Dumnezeu care m-a sanctificat. Acum
aceasta este puterea lui Dumnezeu care m-a umplut.
76 Acum, la o anumitá ocazie, eu stau aici ãi âncerc sá spun
ceva ãi Puterea lui Dumnezeu vine peste mine ântr-un fel aãa
de mare âncàt eu doar nu mai pot vorbi. Vedeäi? Ãi am ânceput
sá má bàlbài. De parcá eu urma sá spun, “Fraäilor,” ãi eu
sun^
77 Uite aãa, aici este aceasta, eu am sá o ilustrez ân felul
acesta. Eu am sá vá vorbesc fraäilor astfel ca voi sá fiäi siguri
cá o pricepeäi. “Cum_cum_cum o duci, frate?” Vedeäi, eu âncá
sunt vinovat. “Ah, eu_eu sunt desigur bucuros cá eu_cá eu
âncá sunt unul dintre voi. Eu_eu_eu sunt aãa de bucuros, voi
vedeäi.” Ân regulá. Acum, dupá o vreme, ce? Eu ãtiu cá voi vá
uitaäi drept la mine ãi eu ãtiu cá eu âncá fac treburi, âncá fac
lucruri care au murdária lumii ân ele.
78 Dupá o vreme eu ajung curáäit. Acum ceva s-a ântàmplat,
eu sunt sanctificat. Eu vá pot privi drept ân faäá, eu sunt unul
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din voi. Vedeäi? Ân regulá, “Frate, laudá lui Dumnezeu! Sunt
bucuros sá fiu ân acest grup al Duhului Sfànt. Sunt bucuros sá
fiu printre voi fraäii sfinäi.” De ce? Nu vá puteäi pune degetul
pe mine, eu sunt curáäit. Dar acum Dumnezeu o sá má puná ân
slujbá. Acum, da, domnule!
79 “Frate Branham, ai fost tu justificat?”
80 “Da! Âmi amintesc cànd eu de-abia cá puteam sá vá
privesc. Frate, eu te pot privi ân faäá acum.”
81 Vedeäi, aici suntem noi. Acum, ce este astalaltá? Acum eu
am sá^Acesta este curáäit ãi pus deoparte pentru slujbá, ãi
acesta vine ân slujbá. Acum noi toäi ãtim cáci Cuvàntul
sanctifica este un cuvànt Grecesc, un cuvànt Grecesc compus
care ânseamná “curáäit, ãi pus deoparte pentru slujbá.” Vasele
au fost curáäite ãi de cátre altar, ãi sfinäite de cátre altar ãi puse
deoparte pentru slujbá. Dar a fi ân slujbá este a fi umplut ãi
pus ân slujbá.
82 Acum, eu má duc aici ãi acum eu vin ân slujbá. Acum,
acesta era Dumnezeu care m-a ântors, zicànd, “Ascultá-Má.
Ascultá-Má! Ascultá-Má!” Ãi El a zis^
83 Voi pricepeäi ce vreau sá spun? Vedeäi? Ãi aici, [Fratele
Branham ilustreazá pe cineva care vorbeãte ân alte limbi_Ed.]
Vedeäi, aici, tu eãti doar plin de^Asta este. Ia te uitá, aceea
este vorbirea ân limbi.
84 Ãi eu cred aceasta acum: eu nu cred cá vorbirea ân limbi
este vreo dovadá a Duhului Sfànt. Ea nu este! Deoarece eu am
vázut vrájitori, vraci, mànuitori de ãerpi, draci, ãi fiecare alt
lucru vorbind ân limbi, ãi acesta nu este un act infailibil al lui
Dumnezeu (cànd voi vorbiäi ân limbi) cá voi aveäi Duhul Sfànt.
Dar, reäineäi, Duhul Sfànt vorbeãte ân limbi ãi Diavolul poate
imita aceasta.
85 Dovada cá tu ai Duhul Sfànt este viaäa pe care tu o tráieãti,
vedeäi, “Prin roadele lor voi âi veäi cunoaãte.” Ãi roada Duhului
nu este (gásitá nicáieri ân Scripturá) vorbirea ân limbi. Roada
Duhului este dragoste, bucurie, credinäá, ândelungá rábdare,
bunátate, smerenie, blàndeäe, rábdare. Vedeäi, acum, aceea este
roada. Aceea este ceea ce voi gásiäi pe un pom sá spuná ce fel
de pom este el. Vedeäi? Aceea este ce^
86 Oamenii se uitá la voi predicatorii, ãi la voi diaconii, ãi la
voi administratorii, ãi la voi evangheliãtii. Tu ai putea vorbi ân
limbi aici afará pe aceastá stradá càt este ziua de lungá, ei
niciodatá nu vá vor crede. Dar voi tráiäi ceea ce vorbiäi, voi
arátaäi bunátate, ãi toate rádácinile amáráciunii sunt afará din
voi, atunci oamenii âãi vor da seama cá acolo este ceva.
87 “Vorbirea ân limbi.” Acum, eu cred aceasta, cá uneori
càndva, cá o persoaná umplutá cu Duhul care stá sub altarul
lui Dumnezeu va vorbi ân limbi. Dar am vázut pe muläi sá
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vorbeascá ân limbi care nu au ãtiut niciodatá nimic despre
Dumnezeu. Vedeäi? Ei nu au ãtiut nimic despre El deloc, ãi ei
âncá vorbesc ân limbi. Oricare din darurile acelea pot fi imitate.
Vedeäi?
88 Dar roada Duhului dovedeãte ce este Duhul ânláuntru, tu
poräi márturia despre Viaäa lui Isus Cristos. Deoarece dacá
existá sevá pe pom de piersic ân pomul de már, el va rodi
piersici tot atàt de sigur cum este lumea. Asta-i adevárat.
Vedeäi, deoarece aceasta este viaäa care este ânláuntrul lui.
89 Acum, acela este acelaãi lucru care este aici. Dar acum,
astfel ca eu sá pot sá vá aduc aceasta la toäi, astfel ca noi toäi
sá putem cunoaãte acelaãi lucru. Eu cred cá o persoaná
umplutá cu Duhul care^Acum el vine ân Cristos printr-un
botez, ãi doar^aceea nu este^Vorbirea ân limbi nu este o
dovadá a botezului. Vedeäi?
90 Un botez, tu ai putea fi botezat ân puterea Diavolului, ãi sá
vorbeãti ân limbi cu botezul duhului amágitor al Diavolului. De
càte ori am vázut noi cá s-a fácut aceasta? De càte ori am vázut
eu cá s-a fácut aceasta?
91 Eu chiar am cunoscut din aceia care au báut sànge dintr-
un craniu uman ãi vorbeau ân limbi.
92 I-am vázut pe dansatorii cu ãerpi ân deãert cànd ei au
ânfáãurat ân jurul lor acest ãarpe mare ãi mergeau ânainte
vorbind. Vraciul venea afará uite aãa, ãi ei vorbeau ân limbi ãi
le tálmáceau.
93 Am fost ân taberele lor de vrájitori unde ei puneau jos un
creion ân felul acesta, ãi puneau o carte jos ân felul acesta, ãi
creionul alerga ân sus ãi-n jos pe burlanul sobei, ãi cànta, “Ras
ãi un tuns, doi bániãori,” ãi scria ân limbi necunoscute, iar
vraciul o interpreta ãi spunea exact ce s-a ântàmplat. Eu_eu
ãtiu asta eu ânsumi. Vedeäi? Astfel eu^Vedeäi, voi nu
puteäi^
94 Pavel a zis, “Unde existá limbi, ele vor ânceta. Unde existá
profeäii, ele vor eãua. Unde toate darurile acestea, ân curànd se
va termina cu ele.” (Noi am luat ântrebarea puäin mai tàrziu.)
“Dar cànd va veni ceea ce este desávàrãit, ceea ce este ân parte
se va termina.” Vedeäi? Deci noi vrem lucrul perfect, fraäilor.
Vedeäi? Noi am vázut prea multe lucruri false ãi s-a dat
interpretarea greãitá la Acesta.
95 Ãi sá nu ântàmpinaäi niciodatá o persoaná ãi_ãi sá credeäi
cá ei au Duhul Sfànt deoarece ei vorbesc ân limbi. Ânäelegeäi? Ci
voi sá credeäi cá ei au Duhul Sfànt din cauza roadelor pe care
le poartá, cáci Isus a zis, “Prin roadele lor âi veäi cunoaãte.”
Vedeäi? Asta-i adevárat, “Prin roadele lor.”
96 Acum, dar acum, eu doar sá nu má depártez de la aceea
acum, deoarece eu nu vreau sá dezonorez un mare dar pe care
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l-a dat Dumnezeu. Ânäelegeäi? Ãi eu cred cá un bárbat sau
femeie umpluäi de Duhul, sau un copil, care tráiesc sub altarul
lui Dumnezeu, nu va trái acolo mult pàná cànd ei vor vorbi ân
limbi. Ânäelegeäi? Eu cred cá el o va face, sau ea.
97 Acum, tu poäi primi Duhul Sfànt ãi poate tu nu ai vorbit ân
limbi cànd tu Âl primeãti. Vedeäi? Dar dacá tu stai acolo
constant ânaintea lui Dumnezeu tot timpul, cu botez dupá
botez sá te atingá, ceva urmeazá sá aibe loc. Ânäelegeäi? Tu vei
deveni aãa de plin ântr-o zi cá tu nu poäi vorbi nimic altceva;
vezi, tu_tu_tu âncerci sá spui ceva, ãi tu doar nu o mai poäi
spune, ãi tu doar nu o poäi spune. Ãi de multe ori dacá oamenii
ãi-au dat seama cá acela era Duhul Sfànt ei ar merge ânainte ãi
doar ãi-ar deschide inima ãi l-ar lása pe Dumnezeu sá le
vorbeascá.
98 Biblia a spus, “Cu buze bàlbàitoare ãi cu alte limbi âi voi
vorbi Eu acestui popor.” Isaia 28, vedeäi, 28:18, “Acum, cu buze
bàlbàitoare ãi cu alte limbi voi vorbi Eu.”
99 Ce este o “bàlbàire”? Cineva care nu poate vorbi clar,
urmànd [Fratele Branham ilustreazá pe unul care se bàlbàie_
Ed.] Tu doar^te bàlbài, doar âncercànd. Vedeäi, doar aãa de
plin de Duhul! El âncearcá sá spuná^Cum eu urma sá spun,
“Frate Ja-Jack-^Ja-^Fra’te Jack-^Frate Ja-Ja-Jack-
Jack-Jackson.” Vedeäi, aceasta uite aãa, tu âncerci sá spui, tu
nu o poäi spune. Vedeäi, acela este, aãa de umplut cu Duhul!
Acesta^
100 Eu vreau sá vá ântreb fraäilor, aäi simäit voi vreodatá sá vá
scuture Duhul Sfànt aãa de tare âncàt voi nu aäi putut cu greu
sá spuneäi nimic, státeaäi doar liniãtiäi uneori, doar ãedeäi acolo
ãi plàngeäi? Aäi fácut voi asta? Pái, acela este Duhul Sfànt.
Dacá voi aäi^Motivul cá oamenii nu vorbesc ân limbi de
multe ori, este cá ei nu ãtiu cum sá se predea la Duhul ãi ei se
uitá dupá ceva departe de tot cànd El este chiar peste ei.
Ânäelegeäi? Acela este motivul cá ei nu^
101 Ãi apoi unii oameni doar se aduc pe ei ânãiãi prelucraäi ân
emoäie ãi spun o muläime de cuvinte care nu au nici un ânäeles
la aceasta, ãi totuãi nu au Duhul Sfànt, ãi âncearcá sá spuná cá
ei âl au deoarece ei au vorbit ân limbi. “Prin roadele lor âi veäi
cunoaãte,” vedeäi.
102 Acum, existá o ântrebare? [Fratele Junior Jackson zice,
“Frate Branham?”_Ed.] Da, frate. [“Eu sunt bucuros cá a fost
pusá ântrebarea aceea, pentru cá fárá ândoialá cineva se
ântreba ce poate eu am fost de acord ãi am ânváäat lucrul greãit.
Dar eu cred aceasta ântocmai cum tu ai ânváäat-o.”] Âäi
muläumesc, Frate Jackson. [“Indiferent de càt de multe ori eu
aã putea vorbi ân limbi, sau orice, dacá viaäa mea nu poartá
márturie despre ceea ce spune Biblia atunci eu nu sunt mai
bun decàt un càine ordinar care umblá pe stradá.”] Asta-i
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adevárat. [“Ãi eu nu am vorbit vreodatá ântr-o limbá
necunoscutá pàná la ãase luni dupá ce mi-am primit botezul.”]
Acela cam este felul cum eu am fácut aceasta, de asemeni,
Frate Jackson.
103 Eu am primit botezul Duhului Sfànt ânapoi ân ãopronul
meu, vedeäi. Ãi cam cu un an mai tàrziu, sau cam aãa ceva, eu
am_eu am^vorbit ân limbi.
104 Ãi cam cu un an sau doi dupá aceea, eu am predicat din
nou ân bisericá, ãi eu am_eu am stat sus pe o platformá ca
aceasta, ãi eu^Cànd eu am fost tànár ãi nu eram ânäepenit ãi
bátràn cum sunt acum, eu má puteam miãca ân jur puäin mai
bine ãi eu eram foarte emoäionant ân predicare. Eu státeam
acolo predicànd ãi doar am sárit sus pe pupitru. Aceasta era la
o bisericá Baptistá, biserica Milltown Baptist, ãi am mers drept
ân jos ân culoar, predicànd tot atàt de tare càt am putut sá
predic uite aãa. Ãi chiar cum am oprit predicarea, Ceva doar
m-a purtat cu totul departe ãi am spus càteva cuvinte, patru
sau cinci, sau ãase cuvinte, ân limbi necunoscute. Ãi ânainte sá
ãtiu ce fáceam eu, m-am auzit pe mine strigând “Stànca ântr-o
äará istovitá, Adápostul ân timp de furtuná.” Vedeäi?
105 Ãi apoi ântr-o zi venind ân jos pe o linie de cale feratá, eu
umblam ân jos pe linia de cale feratá, pe partea aceasta de
Scottsburg, venind ân jos pe linia de cale feratá, patrulànd.
Vànturile suflànd tare, ah, vai, ãi ghiaäá peste toatá linia, ãi am
traversat dincolo astfel ca eu sá pot páãi ân jos pe cele treizeci
ãi trei de mii ale mele; ãaizeci ãi ãase a mers sus ân direcäia
cealaltá, cumva a mers paralel cu linia. Ãi eu veneam ân jos pe
linie, ãi cu totul dintr-o datá^Eu páãeam ânainte acolo, eu
càntam. Eu ântotdeauna am càntat. Eu aveam locuri diferite
unde am mers sá má rog. Ãi eu mergeam ânainte acolo,
càntànd, ãi cu totul dintr-o datá am ajuns sá aflu cá eu
vorbeam ân limbi, vedeäi, neãtiind ce fáceam eu.
106 Vorbirea ân limbi vine ântr-o astfel de aprindere âncàt
persoana de-abia ãtie ce face. Ei sunt^Ei nu ãtiu ce spun ei.
Ãi tálmácirea este ân acelaãi fel. Ei nu ãtiu ce urmeazá sá spuná
ei. Ei nu mai au nici o idee cá ei urmeazá sá o spuná, deoarece
aceasta este supranaturalul. Vedeäi, atàt timp càt voi bágaäi
naturalul ânáuntru atunci voi nu^voi_voi_voi aveäi natural,
voi vedeäi. Dar dacá ceva doar vá apucá ãi vá äine, ãi voi o
faceäi. Vedeäi?
107 [Fratele Neville zice, “Frate Branham, aã putea eu sá spun
ceva chiar aici?”_Ed.] Sigur, tu poäi, Frate Neville. [“Acum, tu
spui aceasta ân felul acela, tu nu intenäionezi sá zici, totuãi,
cáci_cáci limbile vor trebui sá fie ân ordine ân serviciu dacá un
om nu ar putea sá le controleze? Deoarece el este^Un om
care are un dar trebuie sá fie ân control la acesta.”] El se poate
controla. Da. Ântocmai ca^[“Tu trebuie sá fii destul de
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conãtient sá ãtii cá el este gata sá vorbeascá ân limbi”] da, asta-
i adevárat [“sau el este afará din ordine de la ânceput.”] Asta-i
adevárat, el o simte. Vedeäi? Acum, cum a spus Biblia,
“Dacá_dacá acolo ar fi unul care vorbeãte ân limbi ãi sá nu fie
nici un tálmácitor, atunci el sá-ãi äiná tácerea.” Acum, desigur.

108 Sá zicem, spre exemplu, cá eu stau aici, oricine, cànd te
pregáteãti sá strigi, acelaãi lucru. Aäi simäit voi vreodatá
puterea lui Dumnezeu sá viná peste voi cànd âncepeäi sá
strigaäi? Càäi aäi fácut vreodatá asta? Pái, noi toäi am fácut.
Vedeäi? Voi doar ãedeäi acolo, ãi o simäiäi venind. Acum, existá
timpuri cànd tu o poäi potoli, vedeäi. Tu o poäi äine, vezi,
aceasta nu este drept.

109 Ce dacá tu státeai, vorbind cátre_Preãedintele Statelor
Unite, sau tu státeai aici afará vorbind cu primarul oraãului, ãi
tu vorbeai despre una alta, chiar afará pe stradá aici, vorbind
cátre o grámadá de oameni, ãi cu totul dintr-o datá tu simäi
doar de parcá tu ai putea sári ân sus ãi-n jos, ãi sá äipi ãi sá
zbieri “Glorie! Aleluia!” ãi loveãti âmpotriva fiecárui lucru ãi
alergi ân sus ãi-n jos pe stradá uite aãa. Ei ar zice cá tu erai
nebun. Vedeäi? Ei ar zice, “Omul acela este nebun.” Vedeäi?

110 Pái, vedeäi, tu ãtii mai bine sá nu faci atunci. Tu äii, deãi
aceasta doar sapá jos ân tine iar tu doar cu greu o poäi äine. Tu
zici, “Da, domnule. Da, domnule. Aha. Aha. Da. Da, domnule.
Aha.” Báiete, ea doar te sapá ân bucáäi dar tu ãtii sá-äi pástrezi
tácerea chiar atunci. Vedeäi?

111 Ca ântr-un tribunal aici nu de mult, ei au avut ceva
Penticostali sus cáci_cáci fáceau una alta, äipau prea tare sau
ceva, care a fost^Ei erau absolut legitimi, voi vedeäi, aceasta-
i corect. Dar de fiecare datá cànd judecátorul âncepea sá
vorbeascá sau sá le spuná ceva, ei vorbeau ân limbi. Vedeäi?
Judecátorul a zis, “Duceäi-i pe oamenii aceãtia nebuni departe
de aici.” Vedeäi?

112 Acum, dacá acolo ar fi fost o tálmácire la acele limbi ãi ar
fi spus judecátorului “AÃA VORBEÃTE DOMNUL,” cutare-
cutare lucru care ar fi fost adevárat, “AÃA VORBEÃTE
DOMNUL! Judecátorule, pentru ce stai tu aici sá má judeci
cànd noaptea trecutá tu ai tráit cu o prostituatá? Numele ei era
Sally Jones, ea a locuit jos la 44 Cutare-cutare-cutare loc, uite
aãa. De ce má judeci tu? Aceasta este AÃA VORBEÃTE
DOMNUL! Acum tágáduieãte aceasta ãi tu vei cádea mort.”
Acum, oh, frate! Este ceva deosebit acolo.

113 Dar cànd tu stai doar ãi vorbeãti, ãi el a zis, “Tu eãti un
barbar pentru ei.” Voi vedeäi? Acum, voi ãtiäi cànd sá vá
pástraäi tácerea ãi cànd sá nu o faceäi. Vedeäi? Acum, aceea
este^ Vedeäi. Eu sunt^Voi má pricepeäi drept acum, voi
ãtiäi ce vreau sá spun. Vedeäi? Asta este. Desigur^
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114 Noi avem ântrebarea aceea drept jos aici. Motivul cá am
äinut-o ân felul acesta, noi avem acelaãi lucru, “Trebuie ca ei
sá-ãi pástreze tácerea?” Voi vedeäi? Acela este motivul cá eu nu
am ráspuns-o mai mult decàt ceea ce spunea-äi voi. Dar acela
este timpul, sá o ráspundem acum, vedeäi, chiar acum. Ãi noi o
vom lua de asemeni la aceastá ântrebare jos aici, ãi doar má voi
referi ânapoi la ea. Fiecare ânäelege ântrebarea aceea ân regulá?

[Fratele Fred ântreabá, “Frate Branham?”_Ed.] Da. Da,
Frate Fred. [“Vorbeãte_vorbeãte o persoaná ân_ân Duhul,
dànd manifestarea (sá zicem el este un englez ãi el putea
vorbi engleza) ãi ar da Duhul manifestarea?”]

115 Desigur. Da, domnule. Vedeäi, deoarece Duhul Sfànt
vorbeãte ân fiecare limbá. Vedeäi? Ân Ziua Cincizecimii fiecare
limbá de sub Cer a fost strànsá laolaltá, vedeäi. Vorbind ân
englezá^Acum, eu ântotdeauna ãtiu aceasta, Frate Freddie,
eu ânsumi, cá eu^dacá eu predic vreodatá o predicá unde
existá o ungere la ea, acesta este Duhul dànd manifestarea, voi
vedeäi. Acesta este^Vedeäi? Astfel aceea ar fi o limbá
necunoscutá pentru un om care nu a ânäeles engleza. Dar
totuãi^
116 Ãi ântocmai cum limba necunoscutá nu este o limbá
“necunoscutá,” ea este^existá cineva acolo^Ca ân Ziua
Cincizecimii, ei au zis, toäi aceãti pácátoãi, ei au zis, “Cum
auzim noi pe fiecare om ân propria noastrá limbá? Cum auzim
noi pe aceãti Galileeni vorbind ân propria noastrá limbá?”
Acolo nu era nici una “necunoscutá” privitor la aceea deloc.
Nu a existat un astfel de lucru ca limbi “necunoscute” la
Cincizecime. Acum, vedeäi, aceea nu este Scriptural deloc.
Vedeäi? Acolo nu erau necunoscute^nu a fost nici o limbá
necunoscutá, aceasta era o limbá. “Cum auzim noi pe fiecare
om ân propria noastrá limbá ân care ne-am náscut?” Nimic
necunoscut privitor la aceasta deloc. Ânäelegeäi? Aceea^vreo
ântrebare despre aceea acum, chiar acum ânainte ca noi sá o
lásám? “Cum auzim noi pe fiecare om ân propria noastrá
limbá?” Vedeäi?
117 [Un frate zice, “Aceea este_aceea este unde existá puäiná
eroare din cauza slábiciunii umane, ãi cànd oamenii vor_vor
omite sá accepte ceva, spunànd numai, ‘eu nu voi crede aceasta
oricum, numai conform cu Fapte 2:4!’”_Ed.] Pái, dacá ei au
avut-o conform cu Fapte 2:4 ei cu certitudine nu o sá vorbeascá
ântr-o limbá necunoscutá. [“Nu, ântr-o limbá.”] Aha. Ei vor
trebui sá vorbeascá ân_ân limba ân care v-a auzit poporul,
vedeäi, deoarece “fiecare om a auzit ân propria lui limbá.”
118 Acum, dacá eu primesc Duhul Sfànt chiar acum, conform
cu^eu zic^eu cred cá existá un frate aici care cautá Duhul
Sfànt, care este_este_este Fratele Wood. Este asta adevárat,
Frate Wood? Eu nu vreau sá te chem afará, dar toäi^noi
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suntem doar fraäi aici ãi noi vrem sá spunem aceasta. Ãi el
cautá botezul Duhului Sfànt. Acum, dacá Fratele Banks a
primit Duhul Sfànt acolo, ân felul corect, dacá el L-a primit
conform cu Biblia, el s-ar ridica acolo, ar vorbi aceasta, el ar
vorbi-o ân englezá, ãi ar zice, “Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu a
ânviat,” el o vorbea cu profeäie aprinsá care o spune. “Eu ãtiu
cá El este, deoarece El tocmai a intrat ân inima mea. El este
Fiul lui Dumnezeu! Pácatele mele sunt duse, existá ceva ce mi
s-a ântàmplat.” Vedeäi? Ia te uitá. Aceea este vorbirea ân^

“Cum auzim noi pe fiecare om ân propria noastrá limbá?”

119 Sá zicem, ce dacá noi oamenii din Indiana am vorbit o
limbá deosebitá de oamenii din Kentucky, ãi Fratele Banks este
un Kentuckian? Ãi ei vorbesc o limbá deosebitá atunci, ãi aici
noi ãtim cá el nu putea vorbi limba Indiana. Ãi apoi el s-a
ridicat acolo vorbind ân_ân limba Indiana, ãi ãtim cá el nu o
ãtie. Ânäelegeäi? Ãi noi âl auzim ân limba Indiana, el se gàndeãte
cá el vorbeãte limba Kentucky. El doar márturiseãte, “Laudá
lui Dumnezeu! Isus a ânviat din moräi. Aleluia!” dar noi âl
auzim ân limba Indiana.

120 Acela este felul cum era ân Ziua Cincizecimii. Vedeäi?
“Cum auzim noi pe fiecare om,” vedeäi, “iatá, nu sunt toäi
aceãtia care vorbesc Galileeni,” vedeäi, Kentuckiani? “Ãi cum âi
auzim noi Indiana, Ohio, ãi Illinois, ãi Maine, ãi Massachusetts,
ãi Californienii, ân propria noastrá limbá ân care am fost
náscuäi?” Prindeäi ideea? Vedeäi, aceasta este inspiraäie. Vedeäi,
aceasta este inspiraäie pentru ei sá audá, aceasta este inspiraäie
pentru ei.

121 Vedeäi, mesajul^treaba despre aceasta este, cá este o
márturie a ânvierii lui Isus Cristos. Vedeäi, asta-i adevárat.
Acum, dacá Dumnezeu nu tráieãte Viaäa aceea ân voi, nu
conteazá càt de mult márturiseãti tu despre El, tu âncá nu L-ai
primit. Vedeäi? Asta-i adevárat. Càt de bine tu^

122 Existá o altá ântrebare acum? [Fratele Roy Roberson zice,
“Pái, Frate Branham, eu cred cá noi am vázut aceea cá se
ântàmplá ân ràndul de rugáciune, fata aceea spaniolá.”_Ed.]
Da. Foarte bine, Frate Roy. Aceasta era la_la chiar unde merg
eu acum, la Beaumont_Beaumont. Era acesta Beaumont? Da,
domnule.

123 Acum, ràndul de rugáciune a fost oprit. Acolo era o fetiäá
spaniolá care a venit sus pe platformá. Pái, franc, eu cred cá eu
mergeam afará, nu-i aãa? Howard má ducea afará, ãi_ãi
aceastá^eu_eu_eu am auzit pe cineva plàngànd, ea era o
fetiäá spaniolá acolo, oh, cam ân vàrstá de cincisprezece,
ãaisprezece ani, chiar^doar o copilá. Ãi_ãi m-am uitat, ãi ea
ar fi fost cu urmátorul cartonaã de rugáciune dacá eu aã fi mers
ânainte. Eu am avut o grámadá sus acolo, ea ar fi fost cu
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urmátorul cartonaã de rugáciune. Am zis, “Aduceäi-o ânainte.”
Astfel ei au adus-o sus ânainte. Eu mergeam dincolo la o altá
adunare, ãi am zis, “Aduceäi-o sus.”
124 Astfel, am ajuns sá aflu, eu i-am spus ceva de felul acesta,
“Acum, vei crede tu? Dacá Isus má va ajuta sá-äi spun ce este
ráu cu tine, vei crede tu cáci_cáci El te va vindeca?” Ãi ea doar
âãi äinea capul ân jos. Má gàndeam cá ea trebuie cá este surdá ãi
mutá. Vedeäi?
125 Astfel cànd am privit din nou, am zis, “Nu, ea doar nu
poate vorbi engleza.” Astfel ei au adus un traducátor sá viná
acolo, ãi am zis, “Vei crede tu Aceasta?” Ea a âncuviinäat ânapoi
la^ Atunci ea putea ânäelege prin traducátor, desigur. Vedeäi?
126 Pái, atunci am zis^Ãi m-am uitat ãi am vázut o vedenie.
Am zis, “Eu te vád ãezànd làngá un cámin de modá veche ãi o
oalá mare balansàndu-se afará, plin cu ãtiuleäi de porumb
galben.” Voi bátrànii^Tu âäi aminteãti asta, Frate Roy? Eu
am zis, “Tu ai màncat prea mult porumb. Ãi cànd ai màncat, tu
te-ai âmbolnávit violent ãi mama ta te-a pus pe pat ãi tu ai
pornit-o cu atac de epilepsie.” Ãi am zis, “Tu le-ai avut de
atunci âncoace.”
127 Ãi atunci ea s-a ântors ân jur cátre traducátor ãi a spus cátre
el prin propria ei limbá, “Eu credeam cá el nu ãtia sá vorbeascá
engleza^sau sá vorbeascá spaniola!”
128 Ãi el s-a ântors cátre mine ãi a zis, “Tu nu ai vorbit
spaniola, nu-i aãa?”
129 Am zis, “Nu.” Astfel noi ne-am uitat pe ânregistrator, am
oprit ânregistratoarele, aceasta era absolut engleza.
130 Dar atunci traducátorul a zis, “Tu spune atunci ce a zis el.”
Vedeäi, el trebuia sá ia interpretarea. A zis, “Tu spune-mi ce a
zis el.” Ãi ea a zis tocmai aceleaãi cuvinte ânapoi cátre el, ãi el
le-a exprimat din nou.
131 Acum, ea m-a auzit ân propria ei limbá ân care s-a náscut,
iar eu vorbeam engleza. Ea a auzit-o ân spaniolá. “Cum auzim
noi pe fiecare om ân propria noastrá limbá ân care ne-am
náscut?” Iar copila a fost vindecatá. Vedeäi, aceea este, acestea
sunt lucrárile minunate ale lui Dumnezeu.

[Un frate ântreabá, “Atunci vasul care conäine Duhul
Sfànt nu va^va fi doar un vas, ãi Cel care âl umple âl
poate umple cu ceea ce El^?”_Ed.]

132 Orice doreãte El, asta-i adevárat. Exact corect. Ãi atunci
priviäi cu ce este umplut, atunci voi ãtiäi dacá voi aveäi Duhul
Sfànt sau nu, atunci. Vedeäi? Doar priviäi cu ce este umplut.
Dacá_dacá vasul este umplut cu impuritáäi, atunci acesta nu
este vasul lui Dumnezeu. Dar el este umplut cu puritáäi, ãi
atunci el este vasul lui Dumnezeu. Vedeäi ce vreau sá spun?
[Fratele zice, “Ãi vasul, acolo sunt timpuri cànd vasul va fi
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folosit fárá sá se ãtie, nu va fi cunoscut la timpul acela ce^
cànd el a fost folosit?”_Ed.] O, sigur. [Fratele dá o márturie.]
Aha. Aha. Aceea este exact corect, sigur. O, noi toäi, noi vedem
asta. Eu am vázut asta de multe ori. Da, domnule. Da,
domnule. Noi toäi^Noi ãtim cá noi suntem obiãnuiäi cu
lucrurile acelea.

Eu cred cá aceea era numárul patru: Toäi_toäi oamenii
umpluäi cu Duhul Sfànt vor vorbi ân limbi mai devreme
sau mai tàrziu? Eu gásesc unde Pavel a zis, “Eu vorbesc
cu mai multe limbi decàt_decàt ei toäi.”

Acum, ce gàndesc eu acum, sá sfàrãesc ântrebarea fratelui:
Pavel, vorbind ân mai multe limbi decàt toäi.

133 Pavel era un om deãtept, el a cunoscut multe limbi, el
ânsuãi. Vedeäi, el putea vorbi cu^el^Vá amintiäi cànd el
ajungea ân âncercare, el putea vorbi cu acest fel de limbá sau
acel fel de limbá, sau orice era aceasta. Ãi acelea erau limbi
necunoscute pentru oameni, dar aceea nu era inspiraäional.
Aceea era sá vorbeascá limbi, voi vedeäi. Dar^ãi^
134 Dar eu cred cá o persoaná umplutá cu Duhul care tráieãte
sub altarul lui Dumnezeu, fárá ândoialá, mai devreme sau mai
tàrziu, va avea o experienäá de vorbire ân limbi, deoarece acela
este unul dintre cele mai joase ãi mici lucruri care existá
conform cu descrierea lui Pavel. Dacá voi le puneäi ân ordine,
aceasta este ultimul lucru pe linia darurilor, vedeäi, este
vorbirea ân limbi.
135 Dar acum, ântài, voi sunteäi botezaäi^Aici, fiecare din voi
toäi aveäi daruri. Eu sunt pe dinafará. Acum, “Printr-o Uãá, un
Duh,” o uãá intrá ân aceastá camerá. Este aceasta adevárat?
Acum, eu nu pot veni ânáuntru pe acolo, nu pot veni ânáuntru
pe aici ãi ânapoi pe acolo. Vedeäi? Cum ajung eu aici? Prin
Fratele Roberson? Nu, domnule. Prin, ei bine, sá zicem, Fratele
Leo? Cá el ar fi un dar de vorbire ân limbi, vedeäi, eu ajung
ânáuntru prin Leo? Nu, domnule. Aha. Pái, cum ajung eu
ânáuntru? “Printr-o Uãá, printr-un Duh.” Duhul doar nu este
tot limbi. O, nu. Ha! Vedeäi? Vedeäi, “Printr-un Duh eu sunt
botezat ân acest Trup.”
136 Acum, acesta este Duh, voi toäi sunteäi daruri. Voi ziceäi,
“Pái, binecuvàntat este Dumnezeu!” Eu merg acolo ãi, zic,
acolo este_acolo este Fratele Wood, el este miracole. Vedeäi?
“Oh, eu am sávàrãit un miracol. Eu ãtiu cá eu am Duhul Sfànt
deoarece am sávàrãit un miracol.” Nu printr-un “miracol”
suntem noi toäi botezaäi ân Trup.
137 Merg la Fratele Junie apoi, el este cunoãtinäá, “Bine, bine,
eu am cunoãtinäa Bibliei! Báiete, eu âäi spun, eu ãtiu cá am
Duhul Sfànt din cauza aceea.” Nu, acela âncá nu este felul de a
intra.
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138 Ân regulá. Nu prin Fratele Leo, nu prin Fratele Wood,
nu_nu prin Fratele Junie. Vedeäi? Nu. Ci printr-un ce?
[Adunarea zice, “Duh!”_Ed.] Ân regulá. Eu sunt botezat ân
acest Trup, acum eu nu sunt acesta, acum unde urmeazá Tatál
sá má foloseascá? Vedeäi? S-a ântàmplat sá fie Leo care ãedea
aproape de uãá; fárá ândoialá cá acesta ar fi unul din primele
lucruri care se vor ântàmpla, sau ar putea sá nu fie. Eu aã putea
fi aãa de mult bogat ân Duhul, cá Dumnezeu ar merge drept
dincoace la Fratele Wood, âi ocoleãte pe toäi din aceasta. Voi
nu-mi puteäi spune acum cá eu nu am Duhul Sfànt, deoarece
eu sunt ân acest Trup prin botez. Dar Dumnezeu nu m-a adus
ânáuntru aici sá zic, “Pái, binecuvàntat fie Dumnezeu,
presupun cá eu má aãez jos acum, o iau uãurel, eu merg spre
Cer.” Ha! Vedeäi ce vreau sá spun?
139 Dar eu puteam merge drept ânapoi de la aceasta aici, drept
ânapoi spre acolo. Vedeäi ce vreau sá spun? Eu aã putea merge
de la o extremá la alta, sau eu aã putea merge ân mijloc, sau
oriunde. Dar ceva se va ântàmpla, ceva trebuie sá aibe loc. Ãi ce
este aceasta? Prin botezul Duhului âmi aratá cá eu sunt ân
Trupul, “Printr-un Duh.” Tu pricepi asta, frate, aici? Bine!
Asta este? Ân regulá.
112. Ân ce ordine trebuie sá fie limbile ãi profeäiile folosite ân

timpul serviciului^(Acestea nu trebuie sá fie folosite
deloc ân timpul serviciului! Vedeäi?)^sá glorifice pe
Dumnezeu^ (nicidecum!)^ãi sá zideascá biserica? Eu
ãtiu cá oamenii zic cá duhul profetului^ eu ãtiu^eu_
eu ãtiu^(p-^eu  presupun cá^Nu, eu vá cer scuze,
aceasta era “Biblia,” B-i-b-l-i-a. Am ânceput p-e-p-l-e
sau ceva ca aceasta. Nu)^Biblia zice, “Duhul profeäilor
este supus profetului.” (exact)

140 Vorbirea spiritualá ân limbi ãi profeäia este sá zideascá
biserica, dar aceasta âãi are serviciul ei propriu. Vedeäi?
Aceasta nu este sá deranjeze atàt timp càt profetul bisericii
este^ adunarea este ân ordine. Vedeäi? Aceasta niciodatá nu
trebuie sá ântrerupá adunarea.
141 Acum, vedeäi, “duhurile profeäilor.” Noi_noi avem o altá
ântrebare acum, sá o lásám pe aceea doar pentru un minut.
Vedeäi, felul corect real al acestor^a opera aceste daruri^
Aceasta ráspunde multor daruri, vedeäi voi. Cànd noi ajungem
la ele noi vom zice cá am ráspuns la ea ân aceasta prima,
aceastá persoaná la aceasta de aici. Ânäelegeäi? Aceea este
numárul cinci:

Sunt limbile ãi profeäiile sá fie folosite ân timpul
serviciilor sá sláveascá pe Dumnezeu?

142 Voi vedeäi, acum, predicatorul^dacá predicatorul este
uns de Dumnezeu, ãi biserica este aãezatá ân ordine, acum, felul
corect^Muläi dintre voi ãtiu cum eu_eu am vorbit cu voi
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despre “sá o aveäi aãezatá ân ordine.” Aceste daruri trebuie^
Acum, iatá ce facem noi ân Tabernacol, cu voia Domnului.
Acum, eu urmáresc, ãi eu vád ceva, lásànd pe Fratele Neville ãi
pe aceãti aläi fraäi aici ân ordine. Acum voi sunteäi^ Ãi muläi
dintre voi fraäii sunteäi fraäi tineri.

143 Acum, eu sunt_eu sunt un veteran bátràn la_la voi toäi ân
aceastá Cale. Eu am fost treizeci ãi unu de ani ân Aceasta. Erau
cam cu treizeci de ani ân urmá cànd am pus piatra aceea acolo.
Eu a trebuit sá ântàmpin tot ce a fost acolo de ântàmpinat, ãi tu
mai bine sá ãtii despre ce vorbeãti, de asemeni, cànd tu ajungi
la aceasta. Tu mai bine nu numai sá ãtii aceasta, mai bine sá fie
Dumnezeu acolo sá o susäiná cànd tu treci_cànd tu treci cu
aceasta.

144 Acum, felul cu cel mai mare succes de_de a face aceasta
acum, voi aäi putea avea o adunare specialá. Eu cred cá aceea
este ce ei au fácut ân 1 Corinteni 14 acolo, “Ceva sá fie
descoperit pentru cel ce ãade aláturi, celálalt sá-ãi pástreze
tácerea atunci.” Eu cred cá aceasta era “o adunare specialá
pentru daruri,” care ar fi ân regulá. Dacá ei voiau sá aibe o
adunare specialá unde toäi oamenii cu daruri se ântàlneau o
datá pe sáptámàná, acei cu daruri, ãi vin ân bisericá, aceea ar fi
bine. Lásaäi-i sá aibe adunarea aceea, acolo nu este^nu va fi
predicare, aceasta este pentru darurile Duhului.

145 Aceasta nu este pentru cei dinafará ãi cei necredincioãi. Ei
ar veni ânáuntru, ãed jos, zic^Unul se ridicá ãi âncepe, “ah-
ah,” vorbeãte ân limbi; celálalt zice, “wha-ah.” “Ce mai este ãi
asta!” Ei ar veni ânáuntru ãi ar zice, “Unde este càntatul? Unde
este restul din aceasta?” Vedeäi?

146 Dar, acum, aceãtia care vorbesc ân limbi, muläi dintre ei (ãi
tálmácesc, ãi aãa mai departe) sunt bebeluãi ân Evanghelie.
Ânäelegeäi? Sá nu_sá nu âi ofensaäi, lásaäi-i_lásaäi-i sá creascá
pàná cànd darul acela^Ceva din acesta, voi puteäi vedea cum
âncearcá Satan sá se strecoare ân unii. Desigur, veteranii,
noi_noi_noi vedem asta. Vedeäi, noi putem prinde asta, ãi voi
sá o urmáriäi.

147 Aici nu de mult un anumit lucrátor, ãezànd chiar aici acum,
a venit la mine ãi mi-a spus ãi m-a avut la casa lui, un frate
foarte preäios.

148 Eu nu o spun din cauzá cá el ãade aici, dar voi toäi sunteäi
fraäi preäioãi. Dacá eu nu credeam asta, eu v-aã spune,
“Haideäi ca voi ãi cu mine sá ândreptám lucrul acesta ântre noi,
mai ântài.” Vedeäi? Asta-i adevárat. Vedeäi? Eu vá iubesc pe
toäi, ãi eu vreau sá aud aceasta ân spiritul de ângáduinäá faäá de
Biblie, voi vedeäi, sá_sá ajute. Vedeäi?

149 Acest frate m-a avut la casa lui sá^o anumitá femeie, ãi
femeia aceea era greãitá. Ãi acest^eu niciodatá nu am vázut
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pe femeie dar am auzit aceasta pe bandá, ea dádea o tálmácire
a limbilor, ãi spunea ceva. Tu puteai sá-äi dai seama chiar
atunci.
150 Ântr-o zi, la un alt lucrátor, ãi eu^sau aceeaãi persoaná,
noi ãedeam pe un butuc, vànam veveriäe, ãi vorbeam despre
aceasta. Ãi amàndoi lucrátorii, prezenäi acum, ãtiu cum s-a
sfàrãit aceea. Vedeäi, doar, voi vegheaäi.
151 Cànd voi lucrátorii corectaäi pe cineva privitor la un dar,
cànd voi âi corectaäi, corectàndu-i dupá Scripturá, ãi ei devin
ofensaäi, amintiäi-vá, acesta nu era Duhul lui Dumnezeu,
pentru cá Duhul lui Dumnezeu nu poate fi ofensat prin
Cuvàntul Lui. El vine la Cuvàntul Lui. Vedeäi, el ântotdeauna
voieãte. Un sfànt adevárat al lui Dumnezeu vrea sá se alinieze.
Da, domnule.
152 Eu vreau sá fiu corectat. Eu vreau ca Duhul Sfànt sá má
corecteze ân lucrurile pe care eu le fac ãi care sunt greãite. Eu
nu vreau nimic substituit. Eu_eu vreau lucrul real sau nimic,
doar lásaäi-má ân pace, sá nu_sá nu má lásaäi sá am ceva
nicidecum. Vedeäi? Pentru cá eu mai degrabá aã face aãa decàt
sá aduc o ocará pentru Cristos.
153 Ãi eu nu aã ânváäa nimic ãi eu nu aã spune nimic dacá
Scriptura^
154 Ãi dacá vreun frate, vreun frate Creãtin m-ar vedea
ânváäànd ceva greãit, eu aã aprecia dacá tu m-ai chema acolo la
o parte dupá serviciu, ãi zici, “Frate Branham, eu aã vrea sá vin
la camera ta ãi sá vorbesc cu tine, tu eãti ân eroare asupra unui
lucru.” Vedeäi? Eu aã_eu aã aprecia desigur asta, frate,
deoarece eu vreau sá fiu corect. Eu vreau aceasta.
155 Acum, noi toäi vrem sá fim corecäi, de aceea noi vrem
sá_noi vrem sá vorbim aceste lucruri. Ãi ele trebuie sá viná
prin Scripturá, voi vedeäi, sá facá Scriptura sá se lege
âmpreuná.
156 Acum, vorbirea ân limbi ar trebui sá fie^Acum, puäin mai
tàrziu^Acum, o lásám ân pace chiar acum, pentru o vreme.
Vedeäi, eu v-aã sfátui sá o lásaäi ân pace ãi lásaäi-o sá fie. Cátre
voi lucrátorii acum, voi pástorii, doar lásaäi-o ân pace pàná
cànd aceãti bebeluãi devin doar un pic mai ân vàrstá. Acum,
poate, mai devreme sau mai tàrziu, dacá acesta este vrájmaãul
care âncearcá sá amágeascá acea persoaná, aceasta se va aráta.
Noi nu suntem prea siguri.
157 Acum, dupá aceasta, ânainte ca voi sá âncepeäi aceasta,
luaäi ceva duh de ânäelepciune ânáuntru acolo, ceva
discernámànt al duhurilor, voi vedeäi, sá aflaäi. Primul lucru,
voi ãtiäi, voi âncepeäi sá observaäi cá cineva âncepe sá vadá cá
acolo este un pic de ceva greãit, acela este discernámànt. Apoi,
ãi dádáciäi aceea pentru puäiná vreme. Vedeäi? Apoi cànd voi
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vedeäi cá discernámàntul devine greãit, atunci corectaäi aceea.
Ãi dacá lucrul acela^dacá aceasta este de la Dumnezeu, el va
suporta corectarea cu Cuvàntul. Vedeäi?
158 Sá zicem, spre exemplu, eu am sá spun cá noi am vorbit ân
limbi, cineva, noi suntem^aceasta este o_o ceatá de oameni
cu daruri. Ãi Leo s-a ridicat sus ãi a vorbit ân limbi; apoi, un
frate aici, Willard, a dat tálmácirea. Ân regulá. Acum, eu vreau
sá spun cá Fratele Neville ãi Fratele Junie ãi Fratele Willard
Collins erau discernátorii, vedeäi. Acum, pentru cá Leo a
vorbit^Acum, noi suntem doar aici ânáuntru ca ântr-o micá
adunare a sfinäilor, o adunare de daruri, ãi Leo a vorbit ãi
Willard a dat tálmácirea aici, ãi a zis, “AÃA VORBEÃTE
DOMNUL! ‘Miercuri seara va veni o femeie ânáuntru aici ãi ea
urmeazá sá_ea urmeazá sá fie violentá. Spuneäi Fratelui
Branham sá nu o mustre, deoarece ea este dementá. Dar sá-i
spuneäi sá o ia acolo la colä, deoarece aceasta era ântr-un colä
unde ea a fácut un lucru ráu odatá ãi un lucru anumit a avut
loc.’” Vedeäi? Aceea suná foarte bine, nu-i aãa? Vedeäi? Ân
regulá.
159 Acum, dar primul lucru, voi ãtiäi, ân Vechea Scripturá,
indiferent de ce a spus profetul sau ce a spus oricare altul,
aceasta era verificat prin Urim Tumim, mai ântài. Vedeäi,
aceasta a mers la Cuvànt. Ãi dacá luminile acelea nu au
reflectat, ei au lásat-o ân pace. Vedeäi?
160 Ãi primul lucru, acum, sá-l luám ânapoi la Cuvànt. Acum,
acest om a vorbit ân limbi, a párut ân regulá. Acesta unul a
tálmácit, a párut ân regulá. Dar Cuvàntul a zis, “Aceasta sá fie
judecat de doi sau trei judecátori, mai ântài.” Luaäi-o la Urim
Tumim.
161 Acum, primul lucru, Willard Collins zice, “Aceasta a fost
de la Domnul.” Junie zice, “Aceasta este de la Domnul_
Domnul.” Aceea este doi din trei. Ân regulá, aceasta se pune pe
o bucatá de hàrtie, este spusá chiar aici ân aceastá bisericá.
Atunci cànd oamenii care vád aceasta cititá ânainte sá se
ântàmple, ãi apoi o vede cá se ântàmplá, ei zic, “Frate, acela
este Dumnezeu! Vedeäi, acela este Dumnezeu!”
162 Dar ce dacá aceasta nu se ântàmplá, atunci ce se ântàmplá?
Vedeäi? (Acum noi urmeazá sá ajungem la un alt lucru pe care
eu aã putea sá-l ating chiar aici, “Este toatá profeäia pe
deplin^toate tálmácirile ãi mesajele profeäie?”) Acum, doar
un minut. Acum, ce dacá aceasta nu se ântàmplá? Atunci Leo a
vorbit ântr-un duh fals; el a dat o tálmácire falsá; iar voi aäi dat
o judecatá falsá. Atunci daäi afará lucrul acela dintre voi. Voi
nu vreäi aceea. Aceea este greãit. Lásaäi-o ân pace. Acela este
Diavolul. Ânäelegeäi? [Poräiune goalá pe bandá_Ed.] “Eu nu
sunt un predicator, dar eu sunt un_eu sunt un tálmácitor.
Vedeäi, eu sunt un tálmácitor, Doamne, eu_eu nu sunt un
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predicator. Eu^” Fratele Leo zice, “Doamne, eu nu sunt un
predicator, dar eu_eu am un dar de limbi ãi Diavolul m-a
tulburat ân aceea. Dumnezeule, ia lucrul acela la o parte de la
mine.” Tu zici, “Doamne, Tu mi-ai dat darul de deosebire, ãi eu
Te-am vázut sá-l faci aãa de multe ori, cum s-a ântàmplat
aceasta? Tatá, curáäeãte-má! Ce s-a ântàmplat?” Voi vedeäi,
acolo sunteäi, atunci voi aveäi aceasta real.
163 Vedeäi, aceea este ântàlnirea obiãnuitá a sfinäilor. Eu cred
cá aceea este ceea ce a fost ân Biblie, pentru cá Pavel a zis,
“Dacá unul profeäeãte ãi ceva este profeäit, ceva sá fie^ãi
ceva sá fie descoperit la unul care ãade; el sá-ãi pástreze
tácerea pàná cànd acest unul vorbeãte mai ântài, apoi el poate
vorbi. Ãi voi toäi puteäi profeäi unul càte unul.” Acum, aceea nu
putea fi ântr-o adunare obiãnuitá, voi ãtiäi asta, fiecare nu
putea^darurile.
164 Acum, sá fii sigur cá aceea este de la Dumnezeu, vedeäi,
deoarece dacá aceasta este doar nesábuinäá nu este de la
Dumnezeu. Dacá nu se âmplineãte, nu este de la Dumnezeu.
Vedeäi? Aceasta trebuie sá se âmplineascá. Ãi_ãi de aceea ân
bisericile noastre, voi vedeäi, frate, noi avem o bisericá solidá
atunci, vedeäi, unde nimeni nu poate spune cá ceva este
vreodatá spus sau fácut^
165 Priviäi ce mi se pune ânainte, cànd eu sunt sus acolo
ânaintea publicului. Priviäi la aceea! Cum este cu o eroare la
aceea? Vedeäi? Deoarece má âncred ân El. Vedeäi? Má âncred ân
El. Cineva zice, “Äi-e teamá de o greãealá, Frate Branham.”
Nu, nu, aha, nu mi-e teamá de o greãealá. Eu Âl cred. El este
Protecäia mea. Eu sunt ordinat sá fac aceasta aãa cá eu voi sta
chiar acolo.
166 Dacá Dumnezeu te-a ordinat sá faci ceva, atunci El este
Protecäia ta. Vedeäi, El te va proteja. Dacá El te-a trimis, El va
susäine cuvàntul táu. Tu eãti un ambasador atunci. Tu eãti
ambasador cu darul limbilor; tu eãti ambasador cu darul de
tálmácire; tu eãti ambasador cu darul de deosebire; voi cei trei.
Vedeäi ce vreau sá spun? Atunci ce aveäi voi? Voi aveäi o
bisericá solidá. Äie nu äi-ar fi fricá âncá sá stai mai mult decàt
ieri.
167 Aici, am fost ântr-o adunare jos aici. Un báieäaã englez din
Anglia a venit odatá aici, a âncercat sá comitá sinucidere.
Fratele Banks a venit sus acolo ãi a zis, “El a fost jos acolo de
patru sau cinci zile.” Eu am avut o muläime de lucruri de fácut,
dar el a zis, “Báiatul are sá comitá sinucidere.” Waterview
Hotel jos acolo mi-au spus despre starea acelui copil.
168 Ãi eu am mers ân camerá sá má rog pentru el. Am ieãit
ânapoi ãi am zis, “Acum, Frate Banks, eu niciodatá nu l-am
vázut pe om sau nu ãtiam nimic despre el, dar eu am sá-äi spun
ce este ráu cu el ânainte ca eu sá ajung acolo.” Este asta
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adevárat, Frate Banks? Ãi cànd noi am ajuns acolo, Duhul
Sfànt a venit drept jos ãi i-a spus ce a fácut aceasta ãi totul
despre el, ãi unde a fost el ãi tot despre viaäa lui. El doar s-a
prábuãit, aproape.
169 “Tu te temi de o greãealá, Frate Branham, tu âi spui unui
om aãa ceva?” Cum este cànd pe o platformá, âi spui unui om cá
el tráieãte necinstit faäá de soäia lui, are un copil printr-o altá
femeie? El te va arunca ân penitenciar. Tu mai bine sá fii
corect! Vedeäi? Vedeäi? Sá nu te temi, dacá acesta este
Dumnezeu. Dar dacá tu nu te temi^Dacá_dacá tu nu ãtii cá
acesta este Dumnezeu, atunci pástreazá tácerea pàná cànd tu
ãtii cá este Dumnezeu. Este asta adevárat? Fii sigur cá eãti
corect ãi atunci mergi ânainte.
170 Acum, aceasta este ânváäáturá grea, frate, dar voi sunteäi
fraäii mei. Voi sunteäi_voi sunteäi_voi sunteäi lucrátori tineri
care veniäi ânainte, iar eu sunt un om bátràn, urmànd sá plec
ântr-una din aceste zile. Ânäelegeäi? Ãi astfel voi fiäi siguri cá
aceasta este_aceasta este corect.
171 Venind afará din camerá din^Poate eu voi prinde aceasta
puäin mai tàrziu aici sus. Un báiat^Pái, eu voi spune o parte
din aceasta acum. Ieri, Fratele Banks ãi cu mine, foarte
ocupaäi, eram (o, vai) aãa tare càt am putut, ãi eu vá_eu vá voi
spune ce urma eu sá fac la aceastá adunare. Leo ãi Gene ãi un
grup dintre noi urma sá mergem acolo, ãi fraäii, ãi ziceam cá
noi mergeam la vànátoare de purcei, vànátoare de porc. Ei au
cinci zile de vànátoare de porci mistreäi, ân Arizona, dupá ce
adunarea este gata, adunarea noastrá se âncheie. Noi mergem
la Phoenix pentru o zi, ãi trebuie sá aãteptám cinci zile ânainte
ca noi sá avem alta, patru zile ânainte ca ei sá aibe o altá
adunare de oriunde. Noi trebuie sá fim chiar acolo la Arizona.
Pái, aceasta se ântàmplá sá fie tocmai la timpul acela cànd
sezonul de porci cu suliäa este deschis.
172 Astfel eu am vrut sá merg sá-mi puãc arma mea micá, sá
vád dacá aceasta era ân regulá. Banks mergea cu mine. Noi am
pornit-o afará pe poartá, am pornit-o afará pe poartá. Aici a
venit un om páãind drept ânáuntru, pe deasupra acelui anunä
(vedeäi, a zis, “Vá rog sá nu ântrebaäi pentru Fratele
Branham”).
173 Vedeäi, motivul cá ei fac asta^aceasta nu este pentru
oamenii care sunt bolnavi. A mea, casa aceea, ântrebaäi pe
Banks, el a locuit la uãa de làngá mine. Oamenii veneau, ziua ãi
noaptea ãi toate celelalte, cu copii bolnavi, fiecare lucru. Noi
niciodatá nu refuzám o persoaná ca aceea. Dar^
174 Ãi ei m-au chemat, Leo ãi aceia, de acolo de afará de la
baracá, ãi Jim ãi aceia, “Este cineva aici cu un copil bolnav. Ãi
un om este aici cu cancer.” Noi lásám la o parte totul ãi o luám
spre el.
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175 Seara trecutá am fost chemat ântr-un salon de spital unde
cineva m-a chemat, ãi omul nici mácar nu m-a lásat sá vin
ânáuntru dupá ce am ajuns acolo. Vedeäi, altcineva doar
entuziasmat. Dar aceea este ân regulá, eu merg oricum. Vedeäi?
Deoarece este datoria mea sá má duc, vedeäi, ãi âncerc sá ajut
pe cineva.
176 Pái, nu pentru aceasta este anunäul acela. Dar acest om,
tocmai cum noi am intrat ân maãiná, ãi Fratele Banks ãtie cá eu
trebuia sá^eu am aãteptat ân casa aceea cumva. Acolo era
cineva venit ânáuntru la Fratele Banks care l-a reäinut. Ãi nu
mai devreme ce am ajuns acolo, eu am fost reäinut. Apoi ândatá
ce ne-am apucat puãtile noastre ãi am pornit sá intrám ân
maãiná, aici vine un om páãind drept ânáuntru. El a páãit sus
acolo.
177 Ãi eu doar má pregáteam sá-i spun sá meargá afará sá
cheme numárul acela acolo afará (la BUtler 2-1519) acolo la
anunä. Am zis, “Noi ne grábim.”

A zis, “Eu presupun cá dvs. sunteäi ân grabá, domnule.”
Am zis, “Numele meu^”

178 Ântài am páãit sus, el a zis, “Buná ziua?” Ãi am vázut cá el
nu ãtia cine eram eu.

Am zis, “Numele meu este Branham.”
El a zis, “Dvs. sunteäi Fratele Branham?”
Am zis, “Eu sunt.”

179 Ãi el a zis, “Eu_eu sunt^eu am vrut sá vá ântàlnesc,
Frate Branham.” A zis, “Eu vád cá vá pregátiäi sá plecaäi.”

Am zis, “Da, domnule, eu plec.”
El a zis, “Eu ãtiu cá vá grábiäi.”
Am zis, “Má grábesc chiar acum, domnule.”

180 Ãi a zis, “Pái, eu doar vroiam sá vorbesc cu dvs. càteva
minute.”
181 Ãi eu tocmai urma sá-i spun; ãi Duhul Sfànt a zis, “Du-l ân
camerá, tu âl poäi ajuta.” Acum, acolo, aceea schimbá totul.
Puãca este doar lásatá deoparte, ãi fiecare lucru ca acela,
lucrarea lui Dumnezeu este mai ântài. Vedeäi? Ãi el a zis^
182 Eu am zis, “Vino, mergi cu mine.” Am zis, “Eu voi fi ânapoi
dupá o vreme, Frate Banks.”

El a zis, “Aceasta este despre sufletul meu, Frate Branham.”
Am zis, “Ân regulá, vino ânáuntru.”
Am mers prin casá, Meda a zis, “Âncá nu eãti plecat?”

183 Am zis, “Nu, nu, nu, este cineva aici afará.” Am zis, “Äine
copiii ânapoi ân camera cealaltá.” Eu l-am dus ân mica
sufragerie, am ãezut jos. Nu mai devreme ce am ãezut jos^
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184 Omul acela a fost ân bisericá seara trecutá. Sau a venit el,
Banks? Tu ai^Da, pái, el urma sá viná seara trecutá. El era
doar^
185 Primul lucru, Duhul Sfànt a ânceput sá-i spuná cine era el,
ce a fácut el, ce s-a ântàmplat ân jos prin viaäa lui, fiecare lucru
despre aceasta, vedeäi, ântocmai aãa, spunàndu-i totul. Banks
este un martor. Niciodatá nu ãi-a deschis gura ãi a spus doar
cam douá cuvinte cátre mine; ãi acolo a venit Acesta
spunàndu-i, a zis, “Tu ai fost un vagabond, tu de fapt locuieãti
ân Madison. Tu tocmai ai venit de la Evansville, Indiana. Tu ai
fost jos acolo ân aceastá ãcoalá Biblicá, un cult, ai devenit cu
totul âncurcat. Tu doar ai venit la Louisville cu càteva minute
ân urmá. Acolo era un om, ãi un om äi-a spus (cu care tu ai
ãezut ãi ai màncat cu el), äi-a spus sá vii aici ãi sá má vezi ãi ‘el
te va ândrepta din necaz.’” Am zis, “Aceea este AÃA
VORBEÃTE DOMNUL!”
186 Omul doar ãedea, clipindu-ãi ochii, uitàndu-se la mine, a
zis, “Da, domnule!”

Am zis, “Te-a ânmármurit, nu-i aãa?”
El a zis, “Aãa este.”
Am zis, “Crezi tu pe Duhul Sfànt?”
El a zis, “Eu vreau sá cred, domnule.”

187 Ãi am zis, “Tu vrei ca eu sá-äi spun despre ce te gàndeãti?”
188 El a zis, “Da, domnule.” Ãi eu i-am spus. El a zis, “Ãi,
frate, acela este adevárul.”

Ãi am zis, “Schimbá-äi gàndurile.”
El a zis, “Ân regulá, le-am schimbat.”
Am zis, “Aceasta este la ce te gàndeãti.”
El a zis, “Asta-i adevárat! Asta-i adevárat!”

189 Am zis, “Acum, tu nu ai nevoie de o vedenie, tu doar ai
nevoie sá fii ândreptat.” Ãi i-am spus ceva acolo care voi nu aäi
vrea ca eu sá spun. Dacá aceasta ar fi fost peste voi, voi nu aäi
fi vrut. Este ceva lucru ráu care era oribil, astfel voi nu aäi vrea
ca eu sá-l spun dacá era asupra voastrá. Ãi eu nu spun ce âmi
aratá Domnul despre oameni. Astfel eu doar am zis, “Ân regulá,
tu vei face aceasta?”

El a zis, “Eu voi face.”
Am zis, “Mergi pe drumul táu.”

190 Noi eram ânáuntru acolo cam nu peste zece minute, nu-i
aãa, Frate Banks? Cam, ântre ãapte ãi zece minute. Am páãit
ânapoi afará, am venit ânapoi jos pe drum, ãi mergànd ân jos pe
drum, el ãi eu ãi Banks ãi báieäaãul meu, Joe, eu cred cá era,
mergànd ânainte âmpreuná, mergànd ân jos pe ãosea. El s-a
ântors ân jur cátre mine, el a zis, “Domnule, eu vreau sá te
ântreb o ântrebare.”
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Am zis, “Ân regulá.”
191 El a zis, “Eu sunt un pic âncurcat.” El a zis, “Cum ai ãtiut
toatá treaba aceea despre mine?” Vedeäi? Banks ãedea acolo.
192 Ãi am zis, “Domnule, ai auzit tu vreodatá despre vedeniile
mele ãi slujba mea?”
193 El a zis, “Eu nu äi-am ãtiut numele cam pàná cu o orá ân
urmá. Cineva mi-a spus, doar mi-a spus acolo ân Louisville, mi-
a spus sá vin aici, ãi am traversat podul.” Este asta adevárat,
Banks? El a zis, “Eu nici mácar nu äi-am cunoscut numele, nu
ãtiam cine erai.”
194 Am zis, “Ân slujba mea, acesta este un dar de la Dumnezeu
pe care El l-a trimis.”
195 El a zis, “Atunci dacá acela este_acela este felul ân care
este,” a zis, “acum eu sunt^” A zis, “Eu sunt doar tot^eu
sunt ân regulá acum,” el a zis, “totul s-a dus.” Vedeäi? El a zis,
“Ce este aceasta, acela era Dumnezeu care mi-a vorbit prin
tine.”

Am spus, “Corect.”
196 El a zis, “Acum, eu ânäeleg ân Biblie cá^Odatá am citit ân
Biblie ãi, a zis, Isus a vorbit cátre ucenicii Lui” Ce el a vrut sá
spuná “poporul,” voi vedeäi. A zis, “A vorbit cátre ucenicii Lui
ãi El le-a spus lucrurile la care ei se gàndeau.” Vedeäi,
“pricepànd gàndurile lor” este la ceea ce el ajungea. El a zis,
“Ãi El a spus cá acesta era Tatál Lui care vorbea prin El.”

Am zis, “Asta-i adevárat.”
197 El a zis, “Acum, acum, Tatál atunci doar te-a folosit sá
vorbeascá prin tine cátre mine, sá-mi spuná aceste lucruri ãi sá
má facá sá cred cá ce mi-ai spus era adevárul.”

Am zis, “Era acesta adevárul?”
El a zis, “Da.” A zis, “Atunci acesta trebuie sá fie

Dumnezeu.”
198 Ãi am zis, “Frate, tu ãtii mai mult despre aceasta acum” (eu
ãi Banks am remarcat) “decàt unii care au fost ân adunare de
zece ani ãi âncá nu ãtiu.” Doar acel_acel om! Acum, asta este
ce este aceea. Vedeäi?

Ãi Duhul (ân rànduialá) ân limbi este profeäie sá fie
folositá ân timpul serviciului?

199 Nu. Ea trebuie sá fie folositá ân acest fel, ãi apoi spusá ân
serviciu. Dar pentru timpul acesta, pentru timpul acesta
prezent, lásaäi-i sá vorbeascá. Acum, dacá aceasta merge sá
ajungá necontrolat, atunci ea nu este, voi trebuie sá urmáriäi
asta. Acum, uneori acesta ar putea fi Dumnezeu. Ãi micuäii
aceia, ântocmai ca un copil mic care âncearcá sá umble, acum,
dacá el cade jos de patru sau cinci ori^Acum, eu am vázut
aceasta de cànd am fost aici ân bisericá, ãi_ãi, ei bine, eu
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voi_eu o voi lása ân felul acesta. Ânäelegeäi? Ãi, dar, voi vedeäi,
dar càt despre aceasta, voi o sá ziceäi apoi, “Frate Branham, de
ce nu ai corectat tu aceasta?” Nu, nu.

200 Cànd Billy Paul ân urmá acolo a ânceput mai ântài sá
umble, el era sus ãi jos, ãi jos mai mult decàt a fost sus. Dar el
nu a ãtiut cum sá umble. Dar eu cred cá el a avut un dar de
umblare. Vedeäi? Eu l-am lásat sá umble puäiná vreme. Ãi
atunci cànd el a ajuns sá se âmpiedice ân picioarele lui mari, eu
âi spun despre aceasta acum. Voi vedeäi ce vreau sá spun?
Vedeäi? Merge ânainte uitàndu-se la altceva ãi pocnind ãi ceva,
eu zic, “Ridicá-äi picioarele, báiete. Unde eãti tu?” Vedeäi?
Acum, aceea este_aceea este deosebirea, vedeäi voi.

201 Acum, lásaäi-i_lásaäi-i sá se âmpiedice ãi lásaäi-i sá se
blocheze ânainte pentru puäiná vreme. Acum, cànd voi trebuie
sá-i corectaäi, dacá ei se supárá atunci voi ãtiäi voi ânãivá cá
acesta nu era Dumnezeu. Deoarece Duhul lui Dumnezeu este
supus. Aãa cum voi aveäi aici un picuä, “Duhul profeäiei este
supus profetului.” Vedeäi? Asta-i adevárat.

[Fratele Stricker zice, “Frate Branham, mie mi-ar place
ceva corectare.”_Ed.] Ân regulá, frate. [De multe ori am
ãezut ân serviciu ãi am auzit vorbind ân limbi ãi tálmáciri,
ãi de cele mai multe ori m-am simäit foarte ráu privitor la
aceasta. Ãi má duc acasá ãi se párea de parcá eu má cáiam
tot drumul. Era aceasta din cauzá cá am simäit cá aceasta
nu era de la Dumnezeu, sau era aceasta din cauzá cá a
fost afará din ordine?”]

202 Putea sá fie, frate, putea sá fie oricare. Vedeäi? Eu aã
spune^Acum, acesta este_acesta este William Branham,
vedeäi; pàná cànd eu ajung ân Scripturá, pái, acesta âncá sunt
eu, voi vedeäi. Acum, aceasta eu aã spune, Frate Stricker, cá ar
putea fi oricare. Putea sá fie cá a fost afará din ordine; putea sá
fie cá a fost ceva ráu cu tine; putea fi cá acolo era ceva ráu cu
persoana; ceva ráu cu mesajul; sau orice ar putea sá te facá sá
te simäi ráu.

203 Acum, acum, lasá-má doar sá te ajut un picuä, Frate
Stricker, aici. Vezi? Ântotdeauna^Sá nu judeci niciodatá
nimic prin simäurile acestea, tu vezi. Judecá aceasta prin
atributele ei, vezi tu; ce fruct rodeãte, tu vezi. Cáci uneori^

204 Desigur, noi ne dám seama cá existá lucruri pe care tu le
simäi, acel simä ciudat. Eu âl simt eu ânsumi, ãi, báiete, eu âncep
sá má mut deoparte foarte_foarte uãor, voi ãtiäi. Dar eu nu
spun nimic. Doar âl las ân pace pentru cá eu nu ãtiu ce ar putea
sá fie, voi vedeäi, pàná cànd eu ãtiu ce este acesta.

205 Acum, aãa cum muläi oameni spun, “Iuh! Frate, eu ãtiu cá
am Duhul Sfànt! Aleluia! Laudá lui Dumnezeu!” Ãi ei totuãi
nu ar avea Duhul Sfànt. Ei puteau vorbi ân limbi, ãi toate
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celelalte, ãi strigá ãi danseazá ân Duhul, ãi totuãi sá nu aibe
Duhul Sfànt. Deoarece ploaia cade peste cel drept ãi cel
nedrept. Aceasta nu este prin simäuri, este prin roada lor.
206 Sá zicem cá existá o^Vá amintiäi vedenia mea despre
aceea? Cum cá^Evrei 6, voi vedeäi, “Ploaia care vine adesea
peste pámànt este sá-l ude, pentru care este pregátit, dar
márácinii ãi scáieäii care sunt aproape de respingere al cáror
sfàrãit este sá fie arãi.”
207 Scuzaäi-má, eu voi lása puäin aer ânáuntru, eu ãtiu cá voi
toäi deveniäi somnoroãi ãi deveniäi obosiäi. Astfel acum,
aãteptaäi, eu va trebui sá má grábesc prin acestea puäin mai
repede sau eu nu le voi lua. Aceasta are^Noi suntem cam la
baza la_la toate din acestea, chiar ân acest mánunchi aici. Dar
ele vor^Vedeäi, cea^
208 Aici este un_un ogor plin de gràu. Ãi ân acel ogor este
semánat buruianá de laur, scáieäi, sau càte alte, buruieni. Pái,
seceta este ân toi. Acum, buruiana de laur ãi scáietele nu devin
tot atàt de ânsetate ca ãi gràul? Ãi ce fel de ploaie este^o
ploaie specialá cade pe gràu ãi apoi o ploaie specialá cade pe
scáieäi? Este asta corect? Nu, aceeaãi ploaie cade pe ele. Este
asta adevárat? Acelaãi Duh care cade peste fáäarnic cade peste
Creãtin, acelaãi lucru. Dar prin “roadele” lor! S-a adàncit
aceea ânáuntru, frate?
209 Dovada Duhului Sfànt este roada Acestuia, roada Duhului.
Bine, aceasta^Bine, acum, voi ziceäi, “Eu sunt o tulpiná, eu
sunt un scáiete. Eu sunt o tulpiná la fel cum gràul acela este o
tulpiná.” Dar ce fel de viaäá este ân tine? Viaäa care este ân ea
rodeãte scáieäi, ântotdeauna se ceartá ãi táios, ãi foarte màrãav
ãi ráu, ãi fiecare lucru. Vedeäi ce vreau sá spun? Arogant,
vedeäi, aceea nu este roada Duhului. Roada Duhului este
smerenie, rábdare, blàndeäe, vedeäi, toate acelea. Vedeäi?
210 El poate spune, “Pái, eu pot striga tot atàt de tare cum poäi
tu. Binecuvàntat fie Dumnezeu, Duhul Sfànt cade peste mine!”
Aceea poate sá fie adevárat fiecare párticicá, dar viaäa pe care
el o tráieãte nu susäine ceea ce el vorbeãte. Vedeäi? El a fost o
buruianá, el a fost o buruianá de la ânceput.
211 Acum, noi ajungem jos la o mare ântrebare acum, vedeäi,
despre alegere, vedeäi voi. Astfel aceea este^Voi trebuie sá
fiäi acela. Voi ânäelegeäi asta.
212 Ei au fost un scáiete de la ânceput; el a fost un gràu de la
ânceput. Astfel seceta era ân toi; ploaia a cázut peste cel drept
ãi nedrept. Bine, o pricepeäi?

[Un frate ântreabá, “Cum este cu roadele unui predicator,
ar fi acela^care predicá Cuvàntul?”_Ed.]

213 Acela, predicatorul, totuãi, dacá el a stat sus acolo ãi a
predicat Cuvàntul ca un Arhanghel, vedeäi, a ânäeles tainele
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Bibliei, ãi s-a fácut un pástor foarte bun, a mers ãi a vizitat pe
oameni ãi lucruri ca acelea, el âncá ar putea sá fie pierdut.
Ânäelegeäi? Acestea sunt roadele lui care spune de fiecare datá,
frate. Vedeäi? El, nu conteazá càt de bun este el sau ce este el,
el trebuie sá aibe Duhul Sfànt ân viaäa lui. Ânäelegeäi?

214 Acum, nu a spus Isus, “Muläi vor veni la Mine ân ziua aceea
ãi vor zice, ‘Doamne, nu am profeäit eu (predicat) ân Numele
Táu, ãi am lucrat miracole ân Numele Táu?’” El a vorbit ân
limbi, el a fácut miracole, a interpretat, lucrurile tainice ale lui
Dumnezeu, ãi toate lucrurile acelea acolo; El a zis, “Depártaäi-
vá de la Mine, voi lucrátori ai fárádelegii, Eu niciodatá nu v-
am cunoscut.” Vedeäi ce vreau sá spun?

[Fratele Taylor ântreabá, “Cum este cu omul care aduce_
mesajul greãit? Eu vreau sá spun, el_el crede cá este
corect dar predicarea lui este greãitá.”_Ed.]

215 Pái, eu cred cá omul acela este sincer, ca ãi fratele care ãade
aici ãi a vrut sá meargá ânapoi acolo la a lui^sá urmáreascá
ânapoi aceste lucruri ca acelea. Dacá omul acela este ales de
Dumnezeu, ãi el este adus vreodatá ânaintea Adevárului, el
va_el Âl va recunoaãte. Vedeäi, “Oile Mele cunosc Glasul Meu.”
Voi ânäele-^Vezi ce vreau sá spun, Frate Taylor? Este aceasta
despre ceea ce ai vorbit? Vedeäi?

216 Acum, spre exemplu, sá zicem Fratele Crase_Crase_Crase,
sá zicem cá el era un predicator Baptist ãi el nu a ãtiut nimic
despre botezul Duhului Sfànt, nici nu a ãtiut el vreunul din
aceste lucruri, darurile Duhului, ãi el era un bun, predicator
Baptist credincios. Vedeäi? Dar primul lucru care-l ãtiäi, Acesta
a venit ânaintea lui. Ãi eu cred cá fiecare copil al lui Dumnezeu
va fi^fiecare epocá va da cu plasa pàná cànd El âl prinde.
Âmpáráäia nu poate veni pàná cànd s-a fácut Voia lui
Dumnezeu. Asta-i adevárat. Ãi nici unul nu va pieri, voi vedeäi.
Acum, vedeäi, acela este felul.

217 Ãi Âmpáráäia Cerului este ca un om care aruncá o plasá ân
mare ãi a scos-o afará. Cànd el a scos-o, el a avut toate felurile.
El a pástrat peãtii, iar broaãtele äestoase ãi broaãtele au mers
ânapoi ân apá. El a aruncat-o iaráãi, a prins ceva mai mult,
poate a prins un peãte. Dar El a continuat sá arunce pàná cànd
a fost toatá datá cu plasa. Vedeäi ce vreau sá spun acum?

218 Dar acel peãte a fost un peãte la ânceput. El a fost doar pus
ân folosul Stápànului, aceea era tot, i-a pus dincolo ântr-un alt
lac unde a fost mai bine, mai curat. Dar el âncá dá cu plasa ân
aceastá baltá de broaãte pàná cànd El scoate pe toäi bibanii
afará din el. Vedeäi ce vreau sá spun? Tu pricepi ce vreau sá
spun, Frate Taylor. Tu ar trebui sá ãtii prin a ta sus acolo.

Ân regulá, acum:
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113. Are acela care^Are acela tot timpul control asupra
Duhului cànd ãi cum sá acäioneze?

219 Da, domnule. Da, domnule, Duhul Sfànt controleazá. Da,
domnule. El are control de tine ãi tu ai control de El, ãi El
niciodatá nu te va face sá faci ceva contrar la Scripturá. El va
face^ “Duhul nu Se comportá greãit necuviincios.” Asta-i
adevárat. Bine.

220 “De la unul care vá iubeãte^” Da, aceea, noi o vom lua
pe aceea. Ân regulá, acum noi sárim la o alta aici ãi vedem unde
suntem.

221 Acum, eu cred cá aceea a avut o bazá. Acum_acum, cànd
eu le chem pe acestea acum, dacá existá o ântrebare^A mai
fost acolo o ântrebare despre aceasta? Noi toäi ânäelegem
aceasta? Noi ânäelegem cum credem noi Aceasta acum?

222 [Un frate zice, “Eu am o ântrebare.”_Ed.] Dá-i ânainte.
Despre aceasta aici âncá? Bine. [“Da, despre aceea una acolo.
Eu cumva am ezitat, dar^”] Sá nu ezitezi, aceasta este_
aceasta este^[“Tu ai vorbit despre omul care predica, ãi dacá
el nu predicá Mesajul pe care Cristos l-a adus ânainte, ãi
indiferent de ce se ântàmplá ân slujba lui. Cànd el vine ân
contact cu Adevárul ãi el Âl respinge, atunci ce?”] El este
pierdut. Scuzá-má doar un minut pentru^[“Referitor la
predestinare sau ordinarea lui sá viná ân lume?”] Asta-i
adevárat. Asta-i adevárat. Vedeäi? [“Atunci, aãa cum a fost, el
nu era sá fie ân felul acela?”] Nu era sá fie ân felul acela la
ânceput, vedeäi. “Ei au ieãit dintre noi deoarece ei nu erau
dintre noi.”

223 Spre exemplu, ca acesta, este acelaãi lucru ân Evrei 6.
Vedeäi? Oamenii interpreteazá greãit Scriptura aceea aãa de
mult, ei cred cá aceasta este “imposibil.” El a zis, “Este
imposibil ca acei care au fost odatá luminaäi ãi fácuäi pártaãi ai
Duhului Sfànt, dacá ei vor cádea.” Vedeäi, ei doar nu pricep
Aceasta. El zice, “Este imposibil ca acei care au fost odatá
luminaäi ãi pártaãi ai Duhului Sfànt, vázànd cá dacá ei ar
cádea sá se reânnoiascá din nou la pocáinäá, vedeäi ei rástignesc
iaráãi pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu ãi Âl pun la o ruãine
deschisá; au socotit Sàngele legámàntului unde El a fost
rástignit cu un ‘lucru nelegiuit,’ a fácut insultá faäá de lucrarea
de har.”

224 Pái, pentru mine, aceasta este o descoperire. Sigur. Aceasta
este ca Fapte 2:38, ãi Fapte^ãi Matei 28:19. Voi doar trebuie sá
prindeäi Aceasta, vedeäi voi.

225 Acum priviäi, iatá-l aici, acelaãi lucru. Pái, acum, el
vorbeãte cátre Evrei. Vedeäi? Acum citiäi ânainte ân jos prin
capitol, aãa departe cum ei merg ânainte ãi zic, “Cáci acesta
este un lucru ânfricoãátor sá cazi ân_cazi ân màinile viului
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Dumnezeu.” Acum, aici este un om ântocmai ca credinciosul de
margine. Aici, aici este un^Aici, acelaãi lucru era aici, eu vád
exemplu perfect ân mintea mea.

226 Dumnezeu a chemat pe Israel afará din Egipt. Toäi aceãti
oameni au venit ânainte, fiecare din ei au fost izbáviäi, au
trecut peste Marea Roãie ân pustie. Este asta adevárat? Marea
Roãie^Cànd ei au fost gata, au ascultat la mesajul lui Moise,
au pornit la marã, (justificare) ei s-au ântors ân jur, au pornit
aici.

227 Ei au venit la Marea Roãie, (Sàngele), ãi au mers prin
Marea Roãie, ãi ânapoia lor toäi supraveghetorii erau ântinãi,
moräi. Ei erau doar cam trei zile de la äara promisá chiar
atunci. Vedeäi? Aceea era tot càt erau, mai puäin de patruzeci
de mile, vedeäi. Astfel acolo sunt ei, doar douá zile i-ar fi pus
bine acolo.

228 Aceea este ce tind sá predic la Phoenix ân càteva zile de
acum, la adunarea Oamenilor de Afaceri, Stànd pe acest
Munte. Dar El i-a äinut chiar acolo pentru patruzeci de ani
pentru cá ei^Aha! Vedeäi?

229 Astfel ei au venit la aceasta ãi au privit ânapoi, (sfinäiäi),
“O, aleluia! Laudá lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu.
Aleluia! Acolo zace vechiul lucru care odatá m-a deranjat, este
mort. Äigárile vechi pe care le-am fumat odatá sunt duse.
Lichiorul vechi pe care l-am báut odatá este tot ân marea roãie
a Sàngelui lui Isus Cristos. O slavá lui Dumnezeu! Aleluia!”

230 Fiecare din ei au venit aici sus sá ia Canaanul acum, au
traversat Iordanul. Pái, el a luat un reprezentant din fiecare
seminäie. Este asta adevárat? El i-a trimis dincolo. Pái, unii din
ei au zis, “Ah, ah, ah, noi nu o putem face. Nu, aceasta_
aceasta^Pái, noi arátám ca lácustele pe làngá ei!” Vedeäi?

231 “Acum, la ce fel de bisericá aã predica eu dacá eu i-am
ânváäat acel Duh Sfànt ãi tot lucrul acela ca acesta? Pái, eu aã
avea scaune goale. Oamenii mei Metodiãti ar páãi afará,
oamenii mei Baptiãti, Prezbiterienii mei.” Lásaäi-i sá plece
afará. Ei erau capre de la ânceput! Tu vrei oi, vezi. Vedeäi? Tu
nu pástoreãti capre. Pástoreãti oi! Ce folos sá pástoreãti capre
cànd^?^ãi acolo sunt oi sá fie pástorite? Vedeäi? Ãi
aici_aici sunteäi voi dincoace aici, vedeäi. Eu ântotdeauna am
spus cá eu aã predica la patru stàlpi ãi predic Adevárul,
Biserica. Da, domnule, veniäi aici.

232 Dar vedeäi acum, ce a fácut el? Ei au venit ânapoi, ãi Iosua
ãi Caleb, doi la sutá, sau este acela felul de procentaj^doi
afará din^douá doisprezecimi din ei, douá doisprezecimi.
Pái, acolo erau doisprezece din ei, aceea ar fi doi din
doisprezece, douá doisprezecimi din ei au crezut Aceasta. Ei au
mers drept ânainte dincolo ân äara promisá, au zis, “Báiete,
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acesta este un loc bun sá fii.” Bátrànul Iosua ãi Caleb, báiete, ei
se âncredeau ân Cuvànt; Dumnezeu le-a dat-o lor, a zis “aceea
este a voastrá.” Ei merg dincolo, ei au rupt un ciorchine mare
de struguri, ãi iatá-i venind trágàndu-l ânapoi ân felul acesta.
“Veniäi, flácáilor! Acesta este un loc minunat! Luaäi o
muãcáturá,” vedeäi, struguri cam aãa de mari ân jur.

233 Ãi, o, omule, ei i-au vázut, au zis, “Ah, noi nu o putem
face.” Cànd ei au mers ânapoi, ei au zis, “Nu, frate, acest Moise
ne-a adus aici afará ân pustie,” acest Duh Sfànt, voi vedeäi,
care el a reprezentat, “ne-a adus aici afará ân pustie. Ãi iatá-ne
aici, slujba noastrá este ruinatá, ãi noi nu am putut face un
lucru ca acesta.”

234 “Merg ânapoi,” vedeäi, “cei care au fost odatá luminaäi,
justificaäi prin credinäá, sfinäiäi.” Vedeäi, ei au venit dincolo de
acest al doilea altar ãi au privit dincolo ân äara promisá. “Noi
care am fost odatá luminaäi ãi am fost^am gustat din
darurile Cereãti.” Vedeäi, “gustat” din Acesta. Ei l-au adus
ânapoi. Noi vedem cá Acesta este corect. Noi de fapt Âl vedem.
“Gustat din darurile Cereãti, fácuäi^sau pártaãi al acestui
Lucru, voi vedeäi, acest Duh Sfànt, am luat parte din El.”

235 “Asta-i bine, báiete, priveãte la acel_acel om. Pái, eu ãtiu
cá el a fost orb, acum el poate vedea. Priveãte la acel bátràn^
Báiete, ce i s-a ântàmplat la insul acela? Oare cine a crezut cáci
copilul acela de acolo fárá nici o educaäie^acolo el stá cu
Focul ân lume.” Voi vedeäi? Vedeäi? Vedeäi?

236 Ãi apoi cade deoparte, vedeäi, ãi ei sunt^sá se reânnoiascá,
sá meargá ânapoi din nou la pocáinäá, merg ânapoi sá predice
pocáinäa ân loc de ceea ce El a spus ântài, aãezànd^noi sá^
Voi ãtiäi, despre punerea din nou a temeliei lucrurilor moarte la
pocáinäá, ãi aãa mai departe. Noi vom, cu voia lui Dumnezeu,
voi vedeäi. Vedeäi, noi vom face aceea. Noi vom merge ânapoi ãi
vom pune aceastá temelie ânapoi atunci, dar se duc ânapoi spre
pocáinäá, sá se pocáiascá de aceasta cá au fost vreodatá sus
acolo. “Âmi pare ráu cá am fost vreodatá sus acolo,” ãi socoteãte
Sàngele legámàntului cu care el a fost sanctificat de parcá
Acesta era un “lucru nelegiuit,” ãi a fácut insultá faäá de
lucrárile de har. El este dus, frate! Asta-i tot. El este terminat.
Vedeäi?

237 Bine, acum, vedeäi, este imposibil ca un copil ales sá facá
asta. El nu o sá facá aceea. “Oile Mele cunosc Glasul Meu.”
Dacá el este chemat ân Canaan sau oriunde este el, ei merg.
Vedeäi? “Oile Mele cunosc Glasul Meu.”

[Un frate ântreabá, “Ãi ei trebuie sá creadá ân Fapte 2:38,
de asemeni, nu-i aãa?”_Ed.]

238 Acela va lua asta, fiecare párticicá din Scripturá, O ia toatá
ânáuntru. Aceea este exact corect, frate.



ÂNTREBÁRI ÃI RÁSPUNSURI 503

114. Sunt acolo douá, sunt_sunt acolo douá feluri diferite de
limbi ale Bibliei? Este acolo o diferenäá ân limbile vorbite
ân rugáciunea particulará, ãi ân bisericá unde se cere
tálmácire? Ân Ziua Cincizecimii limbile au fost ânäelese de
oameni de diferite naäiuni; dar ân I Corinteni 14:2, limbi
necunoscute vorbite cátre Dumnezeu, nu cátre om. I
Corinteni 13:1 indicá la astfel de oameni^(C-o-r, eu
presupun cá este Corinteni 13, ce este^) ^la astfel de
oameni ãi celelalte de ângeri.

239 O, da. Vedeäi? Bine, aceasta^Acum, frate, oricine eãti tu,
tu_tu ai ráspuns tu ânsuäi aici. Vezi? Vedeäi:

Sunt acolo douá limbi diferite? (Existá multe limbi
diferite. Vedeäi?) Sunt acolo douá limbi diferite ân Biblie,
douá limbi diferite?

240 Ân Ziua Cincizecimii fiecare naäiune sub Cer era acolo cu
limbi. Vedeäi? Ân regulá.

Ãi existá diferenäá ântre limbile vorbite ân rugáciune
particulará ãi ân biserici unde se cere tálmácire? Da.

241 Pavel a vorbit aici de asemeni ân Corinteni unde tu ai
ântrebat aici, ãi el a zis, “Existá limbi ângereãti ãi existá limbi
omeneãti.” Acum, limbi ângereãti sunt cànd un om se roagá
pentru el_pentru el ãi Dumnezeu, singur. Dar cànd el vorbeãte
o_o limbá, aceasta este sá fie tálmácitá ân bisericá, pentru
edificarea bisericii. “Cel ce vorbeãte ântr-o limbá necunoscutá
se edificá pe sine; dar cel ce vorbeãte^cel ce profeäeãte
edificá biserica.” Astfel el a zis, “Eu mai degrabá aã vorbi cinci
cuvinte cu ânäeles decàt zece mii ântr-o limbá necunoscutá, cu
excepäia, dacá acolo ar fi tálmácire.” Atunci ea este_ea este
vorbitá atunci prin profeäie care este edificare. Vedeäi ce vreau
sá spun?
242 Acum, cea^Acum, existá douá limbi diferite, omeneãti ãi
ângereãti. Vedeäi? Ãi Pavel a zis, “Deãi eu vorbesc cu limbi
omeneãti ãi ângereãti,” vedeäi, ãi omeneãti ãi ângereãti,
amàndouá din acele limbi, aceea care nu poate^
243 Acum, acolo este unde oamenii Penticostali, oamenii cu
dovada limbilor care zic, mi-au spus, el a zis, “Acum, Frate
Branham, tu eãti âncurcat de tot.”
244 A zis, am zis, “Pái, dacá tu o iei conform cu Fapte 2:4,
atunci fiecare te-a auzit cá vorbeãti ân limba ân care s-au
náscut ei.”

“O!” a zis el. Ãi “Nu! Nu!” a zis el.
Am zis, “Sigur. Da, domnule.”

245 A zis, “Acum, Frate Branham, tu eãti âncurcat de tot.” A
zis, “Tu vorbeãti despre^” A zis, “Existá limbi ‘ângereãti.’
Acela este ângerul Duhului Sfànt care vine jos ãi âäi vorbeãte.”
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246 Acum, aceasta suná bine, vedeäi, aceasta suná de parcá ar
putea fi o muläime de adevár, dar acesta nu este tot Adevárul.
Cànd Satan i-a spus Evei, “cu siguranäá tu nu vei muri,” acela
era un^el i-a spus o muläime de adevár, dar acela nu era
Adevárul. Vedeäi?
247 Acum, a zis, “ ‘Oameni ãi ângeri,’ ãi ângerul despre care el
vorbea era^”
248 Acum, sá ne uitám cum acesta nu va glumi cu Scriptura.
Vedeäi? Acum, aceasta nu va “coopera,” eu vreau sá spun.
Scuzaäi-má, eu nu am vrut sá spun “glumi” cu Scriptura. Eu
vreau sá spun “coopera” cu Scripturile, sau “urmeazá,
coordoneazá” cu Scripturile este cel mai bun cuvànt.
249 “Acum, omul care vorbeãte ân limbi ângereãti,” el zice,
“acelea sunt limbile Duhului Sfànt care” el a zis, “acum, cànd
tu, noi, ei au primit Duhul Sfànt.”

Am zis, “A^Cànd, unde l-ai primi tu pe Acesta?”
250 Pái, el mi-a spus exact locul, minutul ãi ora. Eu nu má
ândoiesc decàt cá l-a primit. Vedeäi? Eu nu am nici o^eu nu
sunt judecátorul lui. Vedeäi? El a zis, “Acolo este unde am
vorbit-o.” El a ãtiut exact locul. A zis, “Ceva mi s-a
ântàmplat.”
251 Am zis, “Eu o cred. Vedeäi? Dar totuãi aceea nu era dovada
Duhului Sfànt pentru tine, fiule.”

“O, da!” A zis, “Aceea, aceea a fost!”
Ãi, “Nu.”
El a zis, “Acum, uite, eu vreau sá-äi spun ceva, frate.”

252 Am zis, “Au auzit oamenii ân audienäa ta, biserica aceia
acolo ân Indianapolis unde tu ai spus cá L-ai primit, te-au auzit
acei oameni sá vorbeãti ân englezá spunàndu-le despre ânvierea
ãi puterea lui Dumnezeu ãi fiecare lucru?”

El a zis, “Pái, nu! Am vorbit ân_ân limbi necunoscute.”
253 Am zis, “Tu nu l-ai primit conform cu Fapte 2:4, deoarece
fiecare^nici un cuvànt nu a fost necunoscut. ‘Noi auzim pe
fiecare om ân limba noastrá proprie.’”
254 “O,” a zis el, “Frate Branham, eu vád unde eãti tu confuz.”
El a zis, “Tu vezi,” a zis el, “existá limbi care sunt limbi
ângereãti, cànd tu primeãti Duhul Sfànt,” a zis, “atunci tu
vorbeãti ân limbi ãi nimeni nu trebuie sá tálmáceascá aceea,
aceea este_aceea este vorbirea Duhului Sfànt. Ânäelegi? Dar
apoi tu ai un dar al limbilor, ãi acela trebuie sá fie interpretat.”
255 Am zis, “Atunci tu ai trásura ânaintea calului. Ân Ziua
Cincizecimii ei au avut trásura ânaintea calului. Ânainte ca ei sá
aibe Duhul Sfànt, limbi necunoscute, ei au vorbit ân limbi care
au fost ânäelese.” Ânäelegeäi? Astfel ântr-adevár aceasta^
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256 Existá douá limbi diferite. Limbi ângereãti, care este omul
ân rugáciune particulará acolo afará pe undeva vorbind cátre
Dumnezeu, vorbind cátre Dumnezeu ân limbi ângereãti. Eu aã
putea sá vá numesc un caz chiar acum, dar eu nu am timp. Vá
amintiäi cànd femeia a venit la auditoriu acolo, ânáuntru de
unde era Doctor Alexander Dowie, Zion. Vá amintiäi de mine
jos acolo? Ãi Billy a venit dupá mine jos acolo sá má ducá la
miting, ãi am zis, “Billy, du-te ânapoi.” Ãi eu^

El a zis, “De ce plàngi tu? A fost cineva aici?”

257 Am zis, “Nu, domnule. Tu du-te ânapoi, spune-i Fratelui
Baxter sá predice deseará.”

258 Ãi eu m-am pus jos pe duãumea ãi am zis, “Doamne, care-i
treaba cu mine?”

259 Ãi cu totul dintr-o datá am auzit pe Cineva la uãá, vorbind
ân alte limbi. M-am gàndit^Aceasta era germaná. M-am
gàndit, “Pái, omul acela a venit sus sá-ãi ia^” M-am oprit,
voi ãtiäi, rugàndu-má, am ascultat la el stànd acolo uite aãa. Ãi
m-am gàndit, “Pái, cum va ânäelege insul acela vreodatá asta?”
Pentru cá eu cunoãteam pe omul care conducea motelul acela,
cam la cinci mile afará din oraã, voi ãtiäi. Eu trebuia sá merg
acolo afará (aãa de muläi oameni ân jur), un oráãel mic. Am zis,
“Pái, asta-i ciudat. Ah.” Ãi am zis, “Acolo^Pái, báiete, ai
auzit tu vreodatá o^ce^Insul acela nici mácar nu-ãi ia
rásuflarea, deabia cá.” Vedeäi, eu má gàndeam cá, “Càt de tare
vorbea el! Pái, am zis, “Pái, acela, pái, acesta eram eu!” Astfel
eu doar am stat foarte liniãtit, el nu a spus ceva^doar am stat
foarte liniãtit. Dupá o vreme El a terminat vorbirea, ãi, cànd El
a terminat, se párea cá eu puteam sá alerg printr-o trupá ãi sá
sar peste un zid.

260 Ãi am mers afará iar Billy se ducea afará pe poartá ãi eu am
strigat cátre el, “Aãteaptá un minut!”

261 El a venit ânapoi, el a báut o rácoritoare. Ãi el a zis,
“Táticule, care-i situaäia?”

262 Am zis, “Aãteaptá doar un minut, doar un minut, eu am sá
merg cu tine.”

263 Am ânceput sá-mi spál faäa foarte repede. El a zis, “Care-i
treaba?” El ãtie mai bine ca sá nu vorbeascá cu mine, mergànd
la adunare. El a zis, “Care-i treaba?”

264 Am zis, “Nimic, nimic, nimic, nicidecum. Doar mergi
ânainte la adunare.”

265 Noi am mers ânainte la adunare, Fratele Baxter ãedea acolo
interpretànd, “Nimic ântre sufletul meu ãi Salvatorul.” El a
intrat, el a zis, “Iuh! Má gàndeam cá tu nu vii!”

Am zis, “Ãã.” Am mers sus ãi doar am ânceput sá predic.
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266 Cànd am terminat, cam pe la timpul cànd am terminat de
predicat, ei bine, báiete, cineva parcá sá ia spatele cládirii,
ânapoi acolo ân acest mare auditoriu. Au ântins un prelungitor
de microfon ânapoi acolo, ãi acolo era o femeie ân spate acolo
doar umblànd ân sus ãi-n jos pe acel culoar, strigând càt de tare
putea ea sá strige.
267 Am ajuns sá aflu, cá ea avea TBC, ãi a párásit Twin City,
St. Paul, ambulanäa nu a vrut sá o aducá deoarece le era teamá
cá ea âãi va plezni plámànii. Doctorul a zis, “Orice, plámànii ei
erau ca fagurii,” a zis, “dacá ei se rupeau ea ar fi moartá.
Aceea ar fi totul.” Iar ceva sfinäi au luat o maãiná Chevrolet ’38
veche, ãi au luat scaunul din spate ãi l-au aranjat, au pus-o
acolo ãi au fost pe drum âncoace. Ãi ei au lovit o micá
denivelare sau aãa ceva jos acolo, ãi ea a ânceput hemoragie, ãi
ea doar a ânceput sá verse sàngele drept afará, ãi ea^acesta
mergea prin nasul ei ãi toate celelalte uite aãa. Ea a devenit
mai slabá ãi mai slabá, ãi ân final^ea nu a vrut sá moará ân
maãiná, ea le-a spus sá opreascá ãi sá o puná pe o parcelá de
iarbá.
268 Ei au ridicat-o afará. Ãi ei toäi státeau peste ea, rugàndu-
se, ãi cu totul dintr-o datá ea a spus cá ceva a atins-o ãi ea s-a
ridicat sus. Ãi ea a plecat, strigànd ân jos pe drum, càt de tare
putea ea. Aici era ea la bisericá, doar umblànd ân sus ãi-n jos
prin acele culoare.
269 Am zis, “Sorá, la ce timp era aceea?” Ântocmai exact la
acelaãi timp cànd Duhul Sfànt a vorbit prin mine. Ce era
aceasta? Daruri.
270 Ce era acel_acel bátràn oposum ântins acolo sus la poartá
pentru care sá se facá rugáciune? Un animal neãtiutor, nici
mácar un suflet, nu ãtie binele de ráu; vedeäi, nu are un suflet,
(are un duh), fárá suflet la el.
271 Ce era aceasta? Duhul Sfànt fácànd mijlociri. Dumnezeu a
trimis un dar pe pámànt, ãi Duhul Sfànt doar nu a mai putut sá
aãtepte astfel El doar a venit ãi m-a dus acolo ãi a ânceput sá
vorbeascá ânapoi El ânsuãi ân felul acesta, ânapoi El ânsuãi,
fácànd mijlociri El ânsuãi. Ãi aãa cum am verificat timpul,
tocmai la acelaãi minut ân care ea^ei au pus-o afará pe o
parcelá aãa, ei au vrut sá vadá^Pentru cá ei ãtiau cá ea
murea, ei ar fi trebuit sá spuná la ce timp a murit ea. Aceasta
era tocmai ân minutul acela ân care Duhul Sfànt a cázut peste
mine sus acolo ãi a ânceput sá facá mijlociri, exprimare,
cuvinte, nu le pot ânäelege, vedeäi, ân felul acesta, dànd
exprimare. Acela este Duhul Sfànt care vorbeãte.
272 Eu nu trebuia sá ãtiu asta. Vedeäi, eu nu trebuia. Aceea era
ea^poate ângerul ei. Noi o sá ajungem la aceea ân càteva
minute, vedeäi, care a venit acolo ãi a dat mesajul acela, voi
vedeäi.
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273 Acum_acum, aceea este_aceea este corect. Existá douá
limbi diferite, una din ele este sá fie^
274 Existá o ântrebare? Ân regulá, âncercám sá ãtim ce zice
Dumnezeu, voi vedeäi. Acum, eu am^eu aã zice, Frate
Stricker, ân aceea, ân considerare la aceea, âncearcá sá nu te
gàndeãti la aceea, vezi. Doar lasá pe Duhul sá facá vorbirea
Ânsuãi. Nu âncerca sá o ânäelegi, vezi, pentru cá doar predá-te
mai departe la Duhul. Ânäelegi? Cáci tu âncerci sá_sá_sá zici,
“Mái, ce zici tu?” Vedeäi? “Mái, tu vorbeãti cu mine? Ha?” Voi
vedeäi, el este^vedeäi, el âncearcá.
115. Acum, este ân regulá ca o persoaná sá vorbeascá ân limbi

cànd se roagá pentru aläii làngá altar?
275 [Poräiune goalá pe bandá_Ed.] Lásaäi-má sá vád ce am pus
jos aici, eu trebuie sá má uit. Dacá nu existá nici un tálmácitor,
ei sá-ãi pástreze tácerea. Ân I Corinteni, 1-ul capitol^al 14-lea
capitol ãi al 28-lea verset. Cine are o Biblie? [Un frate citeãte
Scriptura urmátoare_Ed.]:

^dacá acolo nu este tálmácitor, el sá-ãi pástreze
tácerea ân bisericá;^

276 Ân regulá. Acum, dacá acolo nu este tálmácitor, oricànd ân
bisericá, oriunde ân bisericá, pástraäi tácerea dacá acolo nu
este tálmácitor.
277 La altar, singurul lucru, dacá cineva^De multe ori voi
auziäi despre oameni care merg la altar. Eu am auzit un frate
scump doar recent la altar, doar merge jos ãi scuturá pe cineva
de spate, ãi apoi vorbesc ân limbi ei ânãiãi, vorbind aceasta de
parcá ei âncercau sá le arate ce sá facá. Vedeäi, aceea este
cumva artificial sá aduci pe Duhul Sfànt (sá âncerci) la oameni.
Sá nu faceäi asta. Ânäelegeäi? Lucrul de fácut este doar sá lásaäi
persoana aceea ân pace. Lásaäi-i sá-ãi ridice màinile pàná cànd
Duhul Sfànt vine ânáuntru, voi vedeäi. Ânäelegeäi? Astfel
aceasta_aceasta este_aceasta este greãit. Nu, ei trebuie sá
pástreze tácere ân bisericá, voi vedeäi.
278 [Un frate ântreabá, “Frate Branham?”_Ed.] Da, frate. [“Sá
zicem cá o persoaná era ântr-un serviciu ãi_ãi la âncheierea
serviciului, de obicei oricànd un mesaj va veni pe acolo,
persoana care are darul, ei vor fi ân stare sá spuná, sau pot ei sá
fie ân stare sá spuná deosebirea dintre_ânger^limba
ângerului sau mesajul care vine prin acesta?”]
279 Acum, sá vedem. Acum^[Poräiune goalá pe bandá_Ed.]
^atàt timp càt ei vin ânáuntru ãi ei scriu lucrul acela, âl
aãeazá pe pupitrul meu. Ânäelegeäi? Ãi eu o voi citi tare ân felul
acesta. Dar cànd am páãit ân sala aceea acolo, frate, aceea era
totul din aceasta. Vedeäi?
280 Ãi ânainte ca ei sá viná aici ânáuntru, ei státeau ânapoi
acolo ãi fiecare atàt de liniãtit càt putea sá fie. Ãi sora ar fi
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acolo, Sora Irene, acolo la_la altar, interpretànd acolo,
interpretànd “Jos la Cruce.” Noi nu am fi^Uãierii doar
umblau ânainte ãi ânapoi. Ei vedeau pe cineva vorbind, ei
ziceau, “Ãã, ãã, ãã.” Vedeäi? Ãi dacá copiii au ajuns^Ei ãedeau
jos foarte dulci ãi ei ziceau, “Casa Domnului, scumpule. Tu sá
nu faci. Tu trebuie sá fi cuminte acum ân casa Domnului.”
281 Ãi bárbatul ãi soäia, ãi toäi dintre ei, ei âi lásau sá-ãi atàrne
paltoanele sus ãi lucruri ca acelea. Cineva aici la uãá sá-i
ântàmpine ândatá ce uãa s-a deschis. Cei^ãi fiecare lucru gata
sá meargá, voi ãtiäi, sá puná biserica corect. Fiecare âãi ia un
loc ãi sá aibe grijá ca ei sá ãadá jos.
282 Ãi eu eram ân camerá, rugàndu-má, eram ânáuntru acolo
probabil de la ora douá sau trei ân dupá-amiaza aceea. Nimeni
nu m-a deranjat. Eu am mers jos acolo cu mesajul meu.
283 Ãi atunci chiar la momentul sá âncep, conducátorul
càntárilor a ânceput un càntec, “Sá ântoarcem la imnul
numárul cutare-ãi-cutare,” ca, “Jos la Cruce unde a murit
Salvatorul meu,” ânainte aãa, voi ãtiäi, ãi a fácut aceea sá
meargá ân felul acesta. Ãi atunci cànd voi càntaäi cam douá
speciale^ Noi niciodatá nu punem prea mult timp ân càntat;
acesta este Cuvàntul. Dacá ei au o càntare de imnuri, pentru
aceea au ei aceste càntári de imnuri obiãnuite. Noi suntem_noi
suntem^ Cuvàntul este lucrul principal pentru care vin
oamenii acolo, aceasta este casa de corectare.
284 Ãi atunci poate asociatul, ca Fratele George, Fratele George
DeArk, se ridicá ãi oferá rugáciune. Ãi atunci noi am avea un
special, ca un solo sau ceva de felul acela. Ãi atunci era timpul,
ca cineva sá-mi facá cunoscut cá era timpul sá vin afará. Dacá
acesta era, ân regulá, eu aã veni afará proaspát sub ungere.
Ânäelegeäi?
285 Ei bine, poate ân sáptámàna aceea ei au avut o adunare pe
undeva aici ân bisericá, au avut propria lor ântàlnire. Poate
ânainte ca servciul sá se fi deschis ân seara aceea, ei au avut o
ântàlnire. Ãi aici era aceasta^Eu o am aici, ãi zic, “Este scris
aici pe aceastá hàrtie cá acolo va veni o anumitá furtuná prin
aceastá äará sáptámàna viitoare,” sau ceva, gàndesc^voi ãtiäi,
ceva de felul acela va avea loc. “Aceasta a fost scris, vorbit ân
limbi, ãi tálmácit de cátre doi sfinäi de aici din bisericá, Fratele
Cutare-ãi-cutare ãi Fratele Cutare-ãi-cutare. Doi martori din
aceasta au dat márturie aici, ei âãi au numele lor semnat aici. Ãi
aceasta a fost ânregistrat, ‘Aceasta ar fi de la Dumnezeu,
aceasta este cutare-ãi-cutare ãi cutare-ãi-cutare.’” Aceea este
prima mea parte.
286 Atunci eu zic, “Ân regulá, noi ne vom pregáti pentru aceasta,
fiecare sá fie ân rugáciune. Ânäelegeäi? Acum existá o cerere
specialá, fiecare?” Voi ãtiäi. “Sá ne rugám.” Ne-am ridicat ãi ne-
am rugat. Chiar drept la Cuvànt, chiar ânainte la Cuvànt.
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287 Apoi imediat dupá ce serviciul s-a terminat, s-a fácut
chemarea la altar. Vedeäi? Chemarea la altar era pe ce am
accentuat tare, chemarea la altar, sá aducem pe oameni la
altar. Ãi apoi dupá ce chemarea la altar s-a terminat, poate
atunci eu m-aã ruga pentru bolnavi.
288 Doar ceva de felul acesta. Serviciul a fost tot preluat
deoarece duhul profeäilor este supus la profet.
289 Despre aceea má gàndeam eu^Vá amintiäi de seara cànd
am vázut vedenia cànd ângerul a venit páãind spre mine? Eu
ãedeam acolo ân camerá, gàndindu-má. Cam, oh, tàrziu ân
noapte, zicànd, “ ‘Duhul profeäilor este^’ Cum poate fi asta?”
Am privit la Lumina aceea reflectànd, ãi aici a venit El páãind
drept ân jos pe acolo spre locul unde eram eu. Ânäelegeäi? Aceea
era cànd El m-a âmputernicit chiar acolo, vedeäi, la aceste
ântàlniri.
290 Acum, nu, aceasta este_persoana care dá mesajul. Aceea
era ântrebarea ta, eu cred, “Persoana care dá mesajul, el ar^
este_este^ “Persoana care dá mesajul, ar ãti el cá acesta era
ângerul Domnului sau nu?”
291 [Un frate zice, “Acum, ântrebarea era, tu zici cá acolo erau
limbile ângereãti^” Poräiune goalá pe bandá_Ed.] Eu nu cred
cá el putea. Acum, acesta este felul cum âl avem noi acum. Dar,
vedeäi, cànd noi ajungem ân felul ân care noi ar trebui sá fim,
unde voi aveäi o adunare obiãnuitá pentru aceea, lásaäi^
292 Vedeäi, fiecare din ele este o slujbá. Sá zicem, tu vorbeãti ân
limbi, el tálmáceãte, ãi el vorbeãte ân limbi, el profeäeãte; noi
suntem doar laici aici, biserica, dar totuãi voi aveäi o slujbá ãi
voi aveäi ceva. Voi âncercaäi sá ajutaäi Âmpáráäia lui Dumnezeu,
sá faceäi ceva pentru ea, vedeäi, ãi astfel voi fraäilor ântàlniäi-vá
âmpreuná. Acela este motivul cá pástorii, ân felul acesta, ne
ântàlnim âmpreuná, noi avem ceva ân comun. Voi fraäilor vá
ântàlniäi âmpreuná, studiaäi Scripturile, ãi vorbiäi ân limbi ãi
tálmáciäi, ãi daäi mesajele, voi vedeäi.
293 Dar, acum, dacá acest om, atunci, dacá el âãi dá
seama^El a fost la adunare, el are un dar al limbilor. Pái, el
ajunge la adunare, el vorbeãte ân limbi dar nu este datá nici o
tálmácire, tálmácitorul nu o pricepe.

[Un frate ântreabá, “Ai spune tu atunci cá acei oameni
zidesc Trupul, dar slujbele aãa ca pastori, ânváäátori ãi
aceia, desávàrãesc Trupul?”_Ed.]

294 Da, pentru aceea este aceasta, desávàrãire. Vedeäi? Acestea
sunt date pentru desávàrãire, voi vedeäi. Eu cred, Duhul este
dat sá desávàrãeascá, desávàrãirea bisericii.
295 Acum, ei, aceãti oameni care vorbesc, ei sunt umpluäi cu
Duhul, nu existá nici o ândoialá. Acum, aici este un om, poate
el vorbeãte aici ânáuntru ân adunare, ãi el dá^Acum, el este
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chiar ânaintea tálmácitorilor, vedeäi, ãi totuãi nimeni nu
primeãte tálmácirea, acolo doar este ceva greãit. Tálmácitorul
nu poate face nimic, vedeäi. El_el trebuie sá tálmáceascá prin
inspiraäie la fel ca acela care vorbeãte asta. Ãi el ar putea avea
un dar adevárat de vorbiri ân limbi, dar el nu are darul
limbilor, o limbá. Vedeäi el^

296 Ãi atunci lucrul ca el sá facá este, cànd el foloseãte aceastá
limbá, atunci el vede^Acum, ce el_el nu âncearcá^Dacá el
âncearcá sá se umfle ân pene din nou, el este o cámaãá ândesatá.
El nu este^El_el este greãit de la ânceput, voi vedeäi, el nu va
merge nicáieri. Vedeäi, vá gàndiäi, “Pái, binecuvàntat fie
Dumnezeu, omul acela doar nu vrea sá-mi tálmáceascá limbile.
Asta-i tot ce este.” Acum, vedeäi, el este greãit de la ânceput.
Chiar acolo el are_el are motivul greãit, obiectivul greãit.
Vedeäi?

297 Dar dacá el este blànd ãi umilit cu, sá zicem, “Ei bine,
poate cá Domnul nu a vrut sá má foloseascá ân serviciul Lui.
Dar totuãi eu^El doar mi-a binecuvàntat sufletul. El vrea sá
má zideascá, sá ãtiu cá eu sunt aproape de El cànd eu vorbesc
ân limbi. Astfel eu voi merge afará ân livada de mere, ‘O
Dumnezeule!’ Ãi puterea âncepe sá cadá peste mine ãi eu âncep
sá vorbesc ân limbi. Eu vin ânáuntru reâmprospátat, vedeäi voi.”
“Oh, Tu vezi, Tu âmi vorbeãti, Doamne, Tu doar má äii aliniat
prin a vorbi ân limbi.” Vedeäi? “Ãi, Doamne, astázi eu trebuia
sá fi vorbit cu omul acela. Iartá-má pentru aceasta, Doamne.
Eu_eu_eu am trecut peste ceva peste ce eu nu trebuia. Tatá, te
rog iartá-má.” Ãi, direct, merge sá vorbeascá ân limbi. “Ah,
iuh, má simt mai bine despre aceasta acum!”

298 Voi vedeäi, aceea este ân regulá. Vedeäi, darul vostru_
vostru nu este sá fie folosit ân bisericá, ci el este sá te zideascá
pe tine. “Cel ce vorbeãte ântr-o limbá necunoscutá
(necunoscutá) se zideãte pe sine.” Vedeäi? Acum, dacá acolo nu
este tálmácitor, atunci^Vedeäi ce vreau sá spun? Vedeäi, asta
este. Astfel el nu ar ãti el ânsuãi. El doar^Dar el va ãti cànd el
este greãit.

Acum, acum voi doar trebuie sá lásaäi ca aceasta sá meargá
âmpreuná, vedeäi voi, acela este singurul lucru pe care-l puteäi
face pàná cànd le separaäi. Acela este motivul cá eu cred cá
aceasta^

116. Explicá I Corinteni 14:5.

299 Cine o are chiar repede? Unul dintre voi o are? [Poräiune
goalá pe bandá. Un frate citeãte I Corinteni 14:5_Ed.]:

^toäi sá vorbeascá ân limbi, dar mai degrabá ca voi
sá profeäiäi: cáci mai mare este cel care profeäeãte
decàt cel care vorbeãte ân limbi, afará doar dacá el
tálmáceãte, ca biserica sá poatá primi zidire.
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300 Ân regulá. “Eu mai degrabá^Eu aã vrea ca voi toäi sá
vorbiäi ân limbi.” Pavel a âncercat sá spuná^Ca biserica,
voi_voi sá fiäi biserica mea. Unele din bisericile lui Pavel nu
au fost aãa de mari cu aãa muläi membri cum am eu chiar aici.
Asta-i adevárat, uneori zece sau doisprezece. Ânäelegeäi?
Ânäelegeäi? Acum, acum el a zis, “Eu aã vrea ca voi toäi sá
vorbiäi ân limbi.” Aceea v-a uimit?
301 Vedeäi, cànd biserica care^ân Fapte 19, eu cred cá ea avea
cam doisprezece membri ân ea. Vedeäi? Doar foarte mici,
misiuni, voi vedeäi. Astfel ea ântotdeauna a fost ân minoritate,
vedeäi. Ãi eu cred cá aceasta a spus cá acolo erau cam aãa de
muläi, doisprezece femei ãi bárbaäi, voi vedeäi, ân ea.
302 Acum, dacá voi_voi vedeäi aici, el a zis, “Eu aã vrea ca voi
toäi sá vorbiäi ân limbi. Eu_eu doresc ca voi toäi sá vorbiäi, toäi
aäi vorbit ân limbi, doar sá ajungeäi aãa de plini de Duhul Sfànt
âncàt sá vorbiäi doar ân limbi. Dar” a zis “eu mai degrabá aã
vrea ca voi sá profeäiäi; afará doar dacá ar fi cu tálmácire,
acolo sá fie o tálmácire.”
303 Cum se citeãte aceea acolo? Cine^Aveäi voi aceasta acolo,
corect^?^Sá o citim din nou. Acum ascultaäi.
304 [Un frate âncepe sá citeascá I Corinteni 14:5, “Eu aã vrea ca
voi toäi sá vorbiäi ân limbi,^”_Ed.] Acum opreãte aceea un
minut, “Eu aã vrea ca voi sá vorbiäi toäi ân limbi.” [“^dar mai
degrabá ca voi sá profeäiäi:^”] “Eu mai degrabá aã vrea ca
voi toäi sá profeäiäi.” [“^cáci mai mare este cel care
profeäeãte decàt cel care vorbeãte ân limbi,^”] Acum opreãte
un minut.
305 Acum, ce este mai mare decàt cel care profeäeãte? Asta este
unde voi aäi vrut sá má opresc? [Un frate zice, “Eu am spus
doar, ‘Aceea era una diferitá^?^’”_Ed.] Da. Vedeäi? Da.
Vedeäi? Acum, aici este unde^
306 Acum, voi ziceäi spre exemplu, acum, noi avem doi oameni
neãtiutori ân mijlocul nostru ân seara aceasta. Ei nu ãtiu nimic,
despre aceasta, ãi eu vin ânáuntru ãi voi toäi eraäi^noi am
ânceput aici ân aceastá adunare, ãi_ãi voi doar âncepeäi sá
vorbiäi ân limbi, fiecare din voi doar vorbiäi ân limbi, vorbiäi ân
limbi, ãi vorbiäi ân limbi, ãi vorbiäi ân limbi. Ãi, bine, ce este
aceasta? Vedeäi, omul neãtiutor zice, “Ah! Ei sunt toäi nebuni!”
Vedeäi? Dar dacá unul profeäeãte, vedeäi, atunci el zice ceva ce
el poate ânäelege.
307 Acum, mergi ânainte ãi citeãte restul din aceasta acum.
[Fratele continuá, “^doar dacá el tálmáceãte,^”_Ed.] Ia te
uitá. Acum, “doar dacá,” vedeäi. Eu_eu aã^Aceia care_aceia
care profeäesc sunt mai mari decàt cel care vorbeãte ân limbi
afará doar dacá acesta dá o tálmácire. Acum, mergi ânainte,
vezi. [“^ca biserica sá poatá primi zidire.”] Ia te uitá, vedeäi,
biserica este ziditá.
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308 Acum, cu alte cuvinte, pái, biserica^Acest ins aici^
Aici, aceasta muläi de aici sunt neânváäaäi, voi doar ãedeäi
printre noi ân seara aceasta; noi avem aceastá adunare. Noi
suntem toäi aici cáutànd a noastrá^aãteptám sá cunoaãtem
despre Domnul, toäi dintre voi tocmai aäi ânceput sá vorbiäi ân
limbi. Nimeni nu a spus nimic, doar aäi ânceput sá vorbiäi ân
limbi. “Eu vreau ca voi^eu aã^Aceea ar fi bine,” a zis
Pavel. “Voi toäi vorbiäi ân limbi, aceasta ar fi bine.” Dar ce
dacá unii din voi profeäesc, se ridicá ãi zic, “AÃA VORBEÃTE
DOMNUL, ‘Existá un om care ãade aici ãi el este un stráin
printre noi. Numele lui este John Doe. El vine de la un cutare-
cutare loc. El ãi-a lásat soäia ãi patru copii acolo. El este aici ân
seara aceasta deoarece el cautá ajutor. El a fost cu un doctor
astázi ân Memphis, Tennessee. Ãi el a zis^Doctorul i-a spus
cá el are cancer la plámàni. El o sá moará’”?
309 El a zis, “Dacá toäi vorbesc ân limbi ãi cel neânváäat vine
printre voi, el ar zice^atunci el va zice, ‘Nu sunteäi voi toäi
nebuni ãi trázniäi? Dar dacá unul profeäeãte ãi descoperá taina
inimii, atunci ei vor cádea jos, zicànd, ‘Cu adevárat Dumnezeu
este cu voi!’” Vedeäi, aceea este^
310 Bine, acum, aici. Acum voi vorbiäi ân limbi, dar unul dá
tálmácirea, zice, “AÃA VORBEÃTE DOMNUL,” sub tálmácire,
‘Existá un om care ãade printre noi, ãi-a lásat soäia, a fost ân
Nashville astázi,’” sau Memphis, sau orice era aceasta, “ ‘ãi el
are cancer la plámàni. Vine ânáuntru aici, iar numele lui este
John Doe,’” aãa-ãi-aãa ân felul acesta. Vedeäi?
311 “Doar dacá aceasta ar fi pentru tálmácire.” Vedeäi, atunci
el dá zidire. Vedeäi? Atunci ei vor zice^Atunci omul acela va
merge afará, zicànd, “Lásaäi-má sá vá spun ceva, sá nu-mi
spuneäi cá Dumnezeu nu este cu oamenii aceia sus acolo. Cu
certitudine! Oamenii aceia nu má cunosc deloc.” Vedeäi?
312 Astfel noi vrem darurile de profeäie plus darurile de
vorbire ân limbi. Dar, ân vorbirea ân limbi, vedeäi, trebuie sá
aibe tálmácire. Ãi atunci, cànd ea este tálmácitá, ea este
profeäie. Vedeäi? Ea este profeäie. Acum, eu am ântrebarea
aceea aici ântr-un minut, astfel eu voi_eu voi ajunge la ea tot
atàt de repede càt este posibil. [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]
117. Matei 18:10.

[Un frate citeãte Matei 18:10_Ed.]:
^ca voi sá nu nesocotiäi pe nici unul din aceãti

micuäi; cáci Eu vá spun vouá, Cáci ân cer ângerii_
ângerii lor privesc ântotdeauna faäa Tatálui meu care
este ân cer.

313 Ân regulá. Acum, fratele, oricine eãti tu, desigur acolo nu
sunt nume, doar bileäele mici, voi vedeäi, care a spus aceasta.
Eu sunt sigur cá eu^
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314 Acum, voi aäi putea lua douá cái din aceasta, voi vedeäi.
Dar eu cred cá interpretarea, dacá tu doar m-ai fi ântrebat,
“Explicá aceasta,” felul ân care eu interpretez aceasta este
acesta.
315 Acum, voi ântoarceäi la II Corinteni, cineva, 5:1, acesta zice
aãa, “Dacá acest cort pámàntesc va fi dizolvat^” Voi ãtiäi ce
este aceasta, vedeäi. “Dacá acest cort pámàntesc va fi dizolvat,
noi avem deja unul,” voi ãtiäi, “aãteptànd.” Ân regulá.
316 Acum, acum El ar^Dacá aäi observat, ân Matei 18:10, El a
vorbit despre a lua “copilaãi.” Ei erau copilaãi, puãti micuäi, ân
vàrstá de trei sau patru ani, i-a ridicat sus. “Ei I-au adus copii,
copil.” Copii vine de la numele de “copil.” Un copil este doar
un micuä_ins micuä, nu un prunc ci doar ântre acela ãi un
adolescent. Ânäelegeäi? El nu este âncá ráspunzátor pentru sine.
317 Acum, El a zis, “Luaäi aminte ca voi sá nu dispreäuiäi.”
Dacá voi ântr-adevár aäi lua interpretarea acelui cuvànt, este
“a trata ráu.” Vedeäi, “A trata ráu pe unii din aceia.” Sá tratezi
ráu pe un copil, voi niciodatá sá nu faceäi asta. Ei sunt copii, ei
nu ãtiu. Vedeäi?
318 Ãi acum observaäi, zice, “Deoarece ei^ângerii lor privesc
ântotdeauna faäa Tatálui Meu care este ân Cer.” Voi vedeäi? Cu
alte cuvinte, “Ângerii lor, mesagerii lor_lor, trupurile lor,
trupurile ângereãti la care ei vor merge dacá ei mor, sunt
ântotdeauna ânaintea feäei Tatálui Meu ân Cer.” Ânäelegeäi?
319 Acum, “Dacá acest cort pámàntesc se va dizolva, noi avem
unul care aãteaptá deja.” Este asta adevárat? Acela este un
trup.
320 Priviäi aici. Dacá eu doar aveam timp sá trec prin acestea!
Desigur, eu ãtiu eu_eu nu voi avea aceasta. Dar, aici, lásaäi-má
doar sá v-o dau astfel cá aceasta este pe bandá, ãi voi o obäineäi
oricum.
321 Priviäi, ântr-o noapte Petru era ân temniäá. Ei aveau o
adunare de rugáciune jos la casa lui Ioan Marcu, vedeäi. Ãi
astfel Ângerul Domnului a venit ânáuntru, acel Stàlp de Foc, o
Luminá a venit jos, ãi Petru se gàndea cá el visa cànd el a vázut
aceastá Luminá venind la mine. Aceasta^Biblia a spus,
“Aceasta era o Luminá.” Vedeäi? Ãi eu cred cá Acesta este
acelaãi Unul cu noi, vedeäi, El a venit jos. Ãi dacá noi ajungem
ân acelaãi necaz, poate cá s-ar ântàmpla acelaãi lucru. Vedeäi?
Ãi a venit acolo ânáuntru, ãi astfel El a zis, “Vino, mergi cu
Mine.”
322 Astfel Petru s-a gàndit, “Eu visez acum, astfel eu doar voi
vedea ce ânseamná acest vis.” Aãa cá el a páãit drept ânainte pe
làngá gárzi, ãi s-a gàndit, “Aha. Acum noi mergem mai
departe,  uãa tocmai s-a deschis singurá.” A mers afará la uãa
urmátoare, s-a deschis singurá. A mers prin poräile cetáäii, ãi ea
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s-a deschis singurá. Ãi el âncá se gàndea cá el visa. Deci cànd el
a stat acolo afará, ãi a zis, “Pái, eu sunt liber, aãa cá eu voi
merge doar jos la casa lui Ioan Marcu ãi o sá am ceva pártáãie.”
323 Ei erau ânapoi acolo, “O Doamne, trimite pe Ângerul Táu ãi
izbáveãte-l pe Petru.”
324 Ãi cam la timpul acela ceva a mers [Fratele Branham
bate_Ed.]. Micuäa slujitoare a mers la uãá ãi a zis, “Cine-i
acolo?” A ridicat sus oblonaãul, a zis, “Pái, acesta este Petru!”
Astfel el a mers ânapoi, a zis, “Mái, voi_voi vá puteäi opri
acum rugáciunea, Petru este acolo.”

El a zis, “O, vai! Mergi ânainte,” a zis, “tu eãti_tu eãti_tu
eãti^” Vedeäi?
325 [Fratele Branham bate din nou_Ed.] A zis, “Deschide-äi!”
Eu vin ânáuntru, vedeäi.” Ãi astfel el a zis^

Deci el a mers ânapoi, ãi a zis, “Nu, acesta_acesta este
Petru la uãá.”
326 “O,” ei au zis, “ei i-au táiat deja capul jos, acela este
ângerul lui la uãá. Vedeäi, cortul lui Ceresc, el deja l-a primit,
cáci acesta pámàntesc a fost dizolvat, deoarece acesta aãtepta
ân Cer dupá el la care sá viná.”
327 Ce am vázut eu zilele trecute ân vedenia aceea, voi ãtiäi, a
trecut dincolo. “Dacá acest cort pámàntesc va fi dizolvat, noi
avem unul.”
328 Iar aceãti copilaãi mici care nu au fácut âncá pácat, voi
vedeäi^Vedeäi?
329 Cànd un bebeluã este_un bebeluã este format ân pàntecele
unei mame, ândatá ce el este pus acolo^Vedeäi? Vedeäi? Dar
mai ântài el este un duh. Ãi cum duhul acela âncepe sá-ãi puná
carne, un germene micuä de viaäá âncepe sá-ãi puná carne, ãi
ândatá ce el cade de la a lui^Acum, ân pàntece, este un
muãchi micuä, tremurátor, zvàcnitor. Noi ãtim asta. Acelea sunt
celule. Tocmai cum voi luaäi un pár de cal ãi-l puneäi ân apá, el
va sári acolo ãi se va miãca, ãi voi âl atingeäi ãi el va sári. Ân
felul acela este un prunc.
330 Dar ândatá ce el este náscut ân aceastá lume ãi respirá prima
lui respiraäie, el devine un suflet viu. Ânäelegeäi? Deoarece
ândatá ce trupul pámàntesc este náscut ân lume, acolo este un
trup ceresc, sau un trup spiritual, ca sá-l apuce pe acesta. Ãi
ândatá ce trupul acesta natural este cázut, acolo este un cort
Ceresc care-l aãteaptá. “Dacá cortul acesta pámàntesc este
dizolvat, acolo este un cort Ceresc care âl aãteaptá.” Doar ândatá
ce_ce pruncul este lásat pe pámànt, ân trup, acolo este un trup
spiritual care aãteaptá sá-l primeascá. Ãi ândatá ce trupul
spiritual^trupul natural este dizolvat, existá un trup spiritual
care aãteaptá acolo. Vedeäi? Un “theophany” [ân Greacá “theo”
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ânseamná Dumnezeu, deci cuvàntul “theophany” se citeãte
teofanie sau trup teofanic, ãi care ânseamná “asemánátor lui
Dumnezeu”_Trans.] âl numim noi, vedeäi, un theophany.

[Un frate ântreabá, “Bine, acum, acest trup este acela
un^este acela temporar, ân aãteptarea ânvierii acestui
trup?”_Ed.] Da. Vedeäi? Da. O, da. [“Aceea este condiäia
ân care noi urmeazá sá tráim pàná la_la ânviere?”] Asta-i
adevárat. Ânäelegeäi? Ânäelegeäi?

331 Aceasta âncá nu le este descoperit fiilor oamenilor. Eu
cred^Eu_eu ãtiu cá am vázut aceasta. Ânäelegeäi? Dar eu nu
ãtiu ce fel de trup este acesta, dar eu am putut sá-i simt
ântocmai la fel cum am simäit màinile voastre sau orice altceva.
Desigur, aceasta este pe bandá ãi voi o puteäi pune cu anii dupá
ce eu sunt dus. Voi vedeäi? Dar^Ãi acela, orice era el, vedeäi,
eu am_eu am äinut pe oamenii aceia ãi i-am prins, ãi aceasta
era tot atàt de real cum_cum voi sunteäi reali, ãi totuãi aceasta
nu era^Ei nu au màncat nici nu au báut. Acolo nu era nici
ieri nici màine. Vedeäi, aceasta era Eternitate.

332 Ãi acum cànd acel tabernacol^ei au plecat acolo ân
trupul acela, ei au venit ânapoi pe pámànt, ãi felul acela de trup
pe care ei l-au avut s-a âmbrácat cu nemurirea. Pulberea
pámàntului s-a adunat ân acea teofanie de vreun fel ãi ei au
devenit din nou umani, trebuiau sá mánànce aãa cum au
màncat ân Grádina Edenului. Ânäelegeäi? “Dar dacá
tabernacolul acesta pámàntesc se va dizolva, noi avem deja
unul care aãteaptá.”

333 Astfel copilaãii aceia care nu aveau pácat, vedeäi, nici un
pácat âncá, ângerii lor, “trupurile” lor (acela ân care a venit
Petru ânapoi^) vedeäi, a aãteptat. “Privind faäa Tatálui, ân
Cer,” acesta este ântotdeauna ânaintea Lui; “ei ãtiu aceasta,”
aceea este.

334 [Un frate zice, “Dar aceasta a fost un pic greu acolo unde
Isus a zis, ân prima parte a ânvierii Lui, El a zis, ‘Nu Má atinge,’
El âncá nu s-a ânáläat. Ãi atunci cànd El a venit ân camerá unde
era Toma, El zice, ‘Vino aici ãi pune-äi màna ân coasta
Mea.”_Ed.] Asta-i adevárat, El âncá nu s-a ânáläat.
[“Ãi_diferenäa dintre cele douá, cea una unde El_El le-a spus
sá nu-L atingá, ãi acolo El i-a spus lui Toma sá viná acolo.”] El
âncá nu s-a ânáläat, voi vedeäi. El^[“ ‘Cáci Eu nu m-am
ânáläat âncá la Tatál Meu.’”]

335 Asta-i adevárat, vedeäi, El nu trebuia sá fie atins pàná
El^dupá ânvierea Lui. El a ieãit din pámànt, vedeäi voi. El a
ieãit din pámànt ãi umbla printre oameni, dar El nu s-a ânáläat
âncá. El a zis^El i-a spus Mariei, El a zis, “Nu Má atinge.”

Ea a zis, “Rabuni.”
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336 El a zis, “Atinge^Nu Má atinge, cáci nu M-am ânáläat
âncá la Tatál. Dar Eu má ânalä la Dumnezeul Meu ãi la
Dumnezeul vostru, la Tatál Meu ãi la Tatál vostru.”

337 Ãi atunci ân noaptea aceea, dupá ce El deja s-a dus ânaintea
lui Dumnezeu, ãi a ânviat din moräi, a mers sus ânaintea lui
Dumnezeu. Venind ânapoi, El l-a invitat pe Toma sá viná sá-I
atingá coasta. Vedeäi, El s-a ânáläat sus ânaintea lui Dumnezeu.
Asta-i adevárat. Bine.

118. Acum, ân I Corinteni 14, “Urmáriäi_urmáriäi dupá
dragoste, ãi doriäi darurile spirituale, dar mai degrabá aã
vrea sá profeäiäi.” Webster, [dicäionarul Webster_ Trans.]
zice, “profeäii: a prezice evenimentele viitoare, mai ales
prin inspiraäie diviná.” Poate un mesaj^ Acum ei^
aceea_aceea este ce a spus Webster ãi ce a_a ântrebat
fratele. Poate un mesaj sá fie numit “profeäie” care nu
prezice evenimente viitoare?

Nu, domnule. Profeäia este a “prezice.” Vedeäi? Ân regulá.

119. Acum, I Corinteni 14:27, eu cred cá toate mesajele trebuie
sá fie tálmácite ãi cá nu mai mult de trei mesaje ân limbi
sá fie date ân oricare serviciu.

338 Aceea este Scriptura. Eu o am scrisá aici jos. Desigur, noi
nu suntem^Noi suntem familiarizaäi cu aceea ãi ãtim asta,
voi vedeäi. Aceea este^Da, domnule, aceasta este^trebuie
sá fie numai prin succesiunea de trei. Aceea este ân I Corinteni
14, de asemeni. Vedeäi? Asta-i adevárat, “succesiuni de trei.”
Acum voi urmáriäi asta ân adunárile voastre, fraäilor. Acum,
voi veäi_voi veäi afla cá aceea apare acum, voi veäi afla cá o
muläime de oameni intrá ân aceasta. Ãi sá nu spuneäi cá ei nu
au Duhul Sfànt, acum. Dar, voi vedeäi, Pavel a mers jos sá
aãeze biserica Corintianá ân ordine. Noi toäi ãtim asta, nu-i aãa?
El a trebuit sá o puná ân ordine. Ãi el a zis, “Toate lucrurile sá
fie fácute cuviincios ãi ân ordine.”

339 Acum, dacá aäi observat, Pavel, ân a merge jos, el
ântotdeauna a avut necaz cu biserica Corintianá. Voi niciodatá
nu-l gásiäi ân felul acela ân^El niciodatá nu a spus nimic
despre aceasta la biserica Efesianá, el a putut sá-i ânveäe
securitate Eterná. Nu existá nimic despre securitate Eterná
ân_ân biserica Corintianá. Ei erau ântotdeauna prunci,
âncercànd, “Unul are o limbá, unul are un psalm.” Nu este
aceea adevárat? Vedeäi? Ãi dacá tu laãi ca adunarea ta sá
ajungá sá porneascá pe aceea^

340 Ca Martin Luther, el a ajuns aãa de umplut cu Duhul âncàt
el a vorbit ân limbi. El a zis, ân jurnalul lui, el a zis, “Am vorbit
ân limbi,” a zis el, “dar dacá eu ânváä aceasta la poporul meu” a
zis, “ei vor cáuta darul ân loc de Dátátor.” Aceea era corect,
vedeäi, ei vor cáuta darul ân loc de Dátátor.
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341 Ãi aceea este ceea ce oamenii obäin, ãi atunci ei devin cu
totul ânfierbàntaäi ãi ângàmfaäi cànd ei âi lasá sá vorbeascá ân
limbi sau ceva de felul acela. Ãi dacá aceasta nu este de la
Dumnezeu, atunci aceasta nu va^aceasta va fi de nimic. Dar
noi^
342 Acum, bisericile moderne dá tot lucrul afará, dar noi nu.
Noi credem cá acesta este darul lui Dumnezeu ãi poate sá fie
pus acolo de cátre Duhul lui Dumnezeu. Ce zici de asta, Frate
Roy? Asta-i adevárat. Da, domnule. Pus ân bisericá! El aparäine
ân bisericá. Darul vorbirii ân limbi aparäine acolo, vedeäi, ân
Biserica lui Dumnezeu.
343 Acum, sá vedem acum exact care era ântrebarea lui aici. A
zis, cá:

Eu cred cá toate mesajele^(asta-i corect)^trebuie sá
fie tálmácite, ãi aceea prin succesiunea de trei.

344 Asta-i corect, vedeäi, deoarece dacá voi lásaäi^Acum sá
zicem, spre exemplu, de parcá voi aveaäi o adunare ãi noi
ãedem aici ãi_ãi^Acum, la ce ar folosi sá-l laãi pe el sá
vorbeascá ân limbi, el sá vorbeascá ân limbi, el sá vorbeascá ân
limbi, el? Pái, noi am fi toäi confuzi âncàt nici mácar nu am ãti
ce facem. Vedeäi? Ân succesiunea de trei, sá^ca, Hollin, el
vorbeãte ân limbi, dacá el vorbeãte ân limbi^
345 Ãi acolo trebuie sá fie de asemenea un tálmácitor. Acum,
acolo poate fi un tálmácitor afará doar dacá tu tálmáceãti
propria ta limbá. Acum, voi^“Cel care vorbeãte ân limbi
necunoscute sá se roage de asemenea ca el sá poatá tálmáci.”
El poate tálmáci propriile lui limbi care este tot aãa_tot aãa de
legal cum este pentru vreun tálmácitor. Dar acolo trebuie sá fie
un tálmácitor ânainte ca limbile sá poatá fi^Dacá voi aveäi o
grámadá de oameni care vorbesc ân limbi ãi acolo sá nu fie nici
un tálmácitor, atunci rugaäi-vá ca voi sá puteäi tálmáci ceea ce
voi_ceea ce voi ziceäi.
346 Acum, doar sá nu o faceäi sá vá màndriäi, cáci voi vá zidiäi
doar pe voi ânãivá atunci, vedeäi voi. Sá nu faceäi asta. Ci
vorbiäi ân limbi ca voi sá puteäi ânáläa pe Dumnezeu, sá puteäi
zidi biserica. Voi vedeäi, aceasta este totul pentru o cauzá
mare, frate. Aceste daruri sunt sá ânaläe pe Dumnezeu, sá
zideascá biserica, sá aducá pe oameni ânáuntru la Dumnezeu,
sá le facem de cunoscut cá Dumnezeu este cu noi. El nu este un
Dumnezeu mort, El este un Dumnezeu viu care lucreazá
printre noi. Ânäelegeäi?
347 Iar noi doar trebuie sá urmárim asta foarte atenäi pentru
cá, báiete, Diavolul uráãte asta ca orice altceva, voi vedeäi, sá
vadá daruri reale adevárate. Pentru cá darurile sunt slabe, ãi el
poate ântr-adevár sá meargá la lucru asupra acelor daruri.
Omule, o, omule, el ântr-adevár poate imita pe fiecare din ele.
Astfel acela este motivul^
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348 Acum, priviäi, deosebirea dintre un dar de profeäie ãi un
profet, acolo este doar un milion de mile diferenäá. Ânainte ca o
profeäie^Un om cu un dar de profeäie sá poatá chiar sá fie
spus ânaintea bisericii, doi sau trei trebuie sá discearná aceea ãi
sá zicá “aceea este adeváratá.” Asta-i corect. Dar nu un profet.
Ânäelegeäi? Un profet este o slujbá. Darul de profeäie este un
dar. Un profet este náscut, are AÃA VORBEÃTE DOMNUL,
frate, drept ânainte ãi ânainte. Acolo nu este nimic ân aceea, voi
vedeäi. Acela este un profet. Dar un dar de profeäie, acela este
un dar, voi vedeäi. Una este o slujbá a lui Dumnezeu, cealaltá
un dar al lui Dumnezeu. Ânäelegeäi? Ãi aceea este deosebirea.
349 Acum, mesajele, sá zicem, acum, spre exemplu, iatá felul
cum va fi. Acum, noi vom zice, ca Fratele Junie, ân seara
aceasta, el tálmáceãte. Noi ãtim cá el este un tálmácitor.
Fratele Neville este un tálmácitor, vedeäi, tálmáceãte limbi. Ei
bine, noi ãtim asta. Acum, ce dacá noi ãedem aici ân seara
aceasta, o, Duhul lui Dumnezeu doar izbucneãte afará sá
vorbeascá. Doamne, sfinte! Ãi noi suntem^noi avem aceasta.
Noi avem^ Aãteptám, biserica urmeazá sá ânceapá ân càteva
minute. Vedeäi, noi ne_noi ne ântàlnim chiar ânainte de
bisericá. Eu pun aceasta ân ordine aãa cum noi avem aici.
350 Bine, atunci, primul lucru voi âl ãtiäi, se ridicá Fratele
Ruddell ãi vorbeãte ân limbi. Aãteptám doar un minut. Vedeäi?
Junie sare sus, “AÃA VORBEÃTE DOMNUL, ‘Un cutare-
cutare lucru,’” sau cineva de aici. Scribii noteazá aceasta jos
aici, vedeäi, orice a fost spus; aha, sá luám doar aceasta repede,
deoarece aceasta^o luám proaspát, chiar ce el a spus. Ân
regulá, ei^Dacá_dacá aceasta este refuzatá, atunci voi_voi
doar mai bine lásaäi-o sá se ducá, vedeäi, rupeäi-o. Dar dacá ea
nu este refuzatá, ea este acceptatá prin doi oameni, atunci este
scrisá aici, ei âãi semneazá numele pe ea. Vedeäi? Aceea_
aceea_aceea este pentru biserica voastrá. Aceea este^Eu vá
spun totul pentru binele vostru, vedeäi, eu nu ãtiu dacá ei au
fácut aceea la ânceput sau nu.
351 Ãi primul lucru voi âl ãtiäi, Hollin sare ân sus, vorbeãte ân
limbi. Acum, tálmácitorul ar putea pretinde acelaãi mesaj,
vedeäi, acesta ar putea fi acelaãi lucru, un anumit lucru sá aibe
loc, o profeäie; vedeäi, ceva care se pregáteãte sá se ântàmple,
sau ceva ce voi trebuie sá faceäi. Sare sus Fratele Roberson, ân
spate, vorbeãte ân limbi. Ân regulá. Acesta âncá ar putea sá fie
acelaãi mesaj, dá aceeaãi tálmácire, vedeäi, sau ar putea fi trei
mesaje.
352 Acum, Dumnezeu nu o sá puná cincizeci de mesaje afará
ântr-o seará. Noi ãtim asta, pentru cá voi_voi nu le-aäi putea
primi. Voi vedeäi? Dar orice apasá biserica, ca^sau ceva ce ea
face, aceasta este pentru zidirea bisericii. Ânäelegeäi? Atunci
eu_eu_eu nu aã permite mai mult decàt atàt, vedeäi, deoarece
El a zis, “Aceasta sá fie prin succesiune de trei.” Ânäelegeäi?
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353 Doar succesiunea de trei, atunci_atunci eu aã zice “Mergi
ânainte ãi scrie-le jos, ãi pune-le sus acolo pe amvon.” Vedeäi?
Apoi màine seará ne ântàlnim din nou. Vedeäi? Ãi dacá acolo
este ceva care-i gata sá se ântàmple ântre acum ãi màine seará,
Dumnezeu va vorbi aceasta ântr-unul din mesajele acelea.
Vedeäi ce vreau sá spun? Aceasta sá fie prin succesiuni de trei.
Ãi má gàndesc acum, cá Webster zice, cá profeäia poate^

Poate o ântre-^un mesaj sá fie numit o profeäie care nu
prezice viitorul?

354 Nu. Dacá aceasta este profeäie, ea profeäeãte, prezicànd
ceva care vine la ândeplinire. Aceea este adevárat, de asemeni.

355 Ân regulá, ãi má gàndesc^Acum, aceasta este ultima pàná
noi ajungem la acestea aici.

120. Frate Branham, poate_poate ceva din aceste^ Frate
Branham, ceva din aceste ântrebári^Este scrisá cu
maãina ãi este cam aproape ãtearsá. Pot ceva din aceste
ântreb-^Frate Branham, oricare din aceste ântrebári
care tu nu te simäi cáláuzit sá le ráspunzi sau comiäi
la^sau sá le comentezi (da), le comentezi, pune-le
deoparte, eu nu má voi simäi jignit deloc. Care sunt
datoriile depline ale unui diacon conform cu Scriptura?

356 Pái, eu_eu cred cá ei au asta acolo afará. Dacá este^Eu
ãtiu cá acesta este unul din diaconii din biserica noastrá. Astfel
eu cred cá ei au o ordine despre aceasta acolo. Noi ar trebui sá
facem mai multe copii din acelea ãi sá le dám la fiecare din
diaconii noãtri dacá noi nu le avem. Má ântreb dacá noi am
putea obäine o copie de aceea, Gene, una^sau, tu sau Fratele
Leo, sau careva din ei, despre^faceäi cam ãase sau opt din ele
ãi daäi-le la diaconii noãtri. Aceea dá datoriile, Scriptural, ce
trebuie sá facá un diacon.

121. Ân caz cá noi avem o profeäie sau un mesaj ân limbi afará
din ordine, doar cum trebuie sá corectám noi aceasta?

357 Acum, acela este un caz bun de urgenäá, vedeäi. Vedeäi?
Acum, te binecuvàntez, diaconul care a menäionat aceasta,
deoarece acesta este un lucru bun. Tu vrei ca sá mànuieãti
aceasta cu mánuãi de cauciuc. Acum, dacá tu dai o^Dacá
cineva vine ânáuntru ân adunarea noastrá aici ãi dá un mesaj
sau o profeäie afará din ordine, acolo de-abia existá ceva ce tu
poäi sá faci privitor la aceasta dacá ei sunt ân salá. Vedeäi? Voi
doar^Ei ãtiu cá ei sunt afará din ordine ãi aceasta
va_aceasta va^ar putea ruina serviciul. Ânäelegeäi? Dar, dacá
o face, cel mai bun lucru de fácut, pentru diaconi, este doar sá
pástraäi tácere. Ânäelegeäi? Deoarece profetul de pe platformá
este acela care de fapt este^Voi sunteäi_voi sunteäi
protejarea lui, voi sunteäi poliäiãtii lui, vedeäi, voi sunteäi
gárzile ân jur. Ânäelegeäi?
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358 Acum, dacá acesta este cineva ân a noastrá adun-^Dacá
este din afara adunárii noastre, persoana este neinstruitá,
vedeäi, ei nu sunt instruiäi. Aceea este ceea ce noi âncercám sá
facem aici ânáuntru, vedeäi, ca noi_noi sá ãtim ce sá facem. Noi
ãtim cum sá instruim poporul nostru. Dar dacá acesta este_
dacá acesta este din afara adunárii noastre, ei bine, noi nu ãtim
cum este persoana aceea sármaná instruit.
359 Spre exemplu, ca^Billy âãi aminteãte aceasta, Costa
Mesa, California. De fiecare datá cànd má pregáteam sá fac o
chemare la altar acolo era o femeie care sárea sus, ãi fugea ân
sus ãi-n jos pe intervalele acelea, vorbind ân limbi, ãi ea doar
sfàãia chemarea aceea la altar ân bucáäi. Ãi eu doar trebuia sá
ies afará. Voi puteaäi vedea Duhul deja_deja ântristat, voi
vedeäi. Nimic nu va ântrista Duhul lui Dumnezeu dacá aceasta
este ân ordine. Ânäelegeäi? [Poräiune goalá pe bandá_Ed.]^
doar ânainte ca ea sá se pregáteascá sá ânceapá, cum se
pregátea ea, deoarece eu am urmárit-o. Orice lucrátor va face
aceasta cànd el vede ceva afará din ordine. Apoi aceastá femeie
era ân spate acolo ãi i-a spus lui Billy, ãi Billy mi-a spus mie
cànd am venit ân seara aceea, a zis, “Táticule, ãtii pe femeia
aceea care a ântrerupt acele_acele chemári la altar, douá seri?”

“Da.”
360 A spus, “Ea ãedea acolo afará,” a zis, “ea a zis, ‘Slavá lui
Dumnezeu, Billy, eu am un alt mesaj ân seara aceasta!’”
361 Pái, acum, voi vedeäi, eu am urmárit-o jos peste audienäá.
Acolo erau mii de oameni acolo; aceea era cànd Reader’s Digest
a scris aceea despre vindecarea lui Donny Morton, voi ãtiäi,
Minunea despre Donny Morton. Astfel am urmárit pe femeia
aceea, ãi tocmai cam la timpul cànd am ânceput sá-mi fac
chemarea la altar, ea^Acum, ea era doar neinstruitá; fárá
ândoialá, o femeie buná. Dar ea a privit ân jur, ãi ea a ânceput
sá-ãi aranjeze párul. Ea avea párul scurtat báieäeãte, vedeäi.
Astfel, voi vedeäi, ea a aparäinut la Adunarieni sau careva din
bisericile acelea care_care au permis aceea. Ea âãi aranja
párul. Ea s-a aplecat jos ãi ãi-a ridicat ciorapii s-a pregátit aãa.
Ãi tocmai cam la timpul cànd am ânceput sá fac altarul^am
zis, “Acum, càäi de aici^càäi sunt prezenäi acum la care le-ar
place sá viná ânainte ãi_ãi sá-ãi dea inimile la Domnul Isus.”
362 Ea a sárit ân sus. Am zis, “Stai jos.” Ea a pornit ânainte.
Am zis, “Stai jos!” Vedeäi? Ãi, báiete, fiecare^eu doar m-am
oprit. Ea a acäionat de parcá nu m-a auzit, ãi eu am strigat
aceasta din nou. Ea m-a auzit de data asta, pentru cá eu parcá
am zguduit cládirea cu microfonul acela mare stànd chiar
acolo. Ãi ea s-a aãezat.
363 Am zis, “Acum, aãa cum am spus, càäi vor sá viná la altar ãi
sá-ãi predea inimile lui Dumnezeu?” Ãi am mers drept ânainte
cu adunarea, vedeäi.
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364 Ãi ân seara aceea cànd am pornit camioneta, eu am fost
ânconjurat. Ãi aici grámada aceea de femei a sunat ca o
grámadá de gáini, voi ãtiäi, “Tu ai hulit Duhul Sfànt.”

365 Am zis, “Am hulit?” Am zis, “Cum pot eu huli Duhul Sfànt
prin a urma^a Lui^declaraäia din Scripturi?” Ânäelegeäi?

366 Ãi aceastá femeie a zis, “Eu am avut un mesaj chiar direct
de la Dumnezeu.”

367 Am zis, “Dar tu l-ai dat la timpul greãit, sorá.” Am zis, “Eu
nu sunt^”

“Tu zici cá acela nu era_acela nu era de la Dumnezeu?”

368 Am zis, “Eu nu aã putea sá-äi spun, doamná.” Am zis,
“Eu_eu_eu cred cá era, ânäelegi.” Am zis, “Eu voi spune
aceasta pentru binele táu, cá, ‘eu spun cá eu cred cá era.’ Ãi eu
cred cá tu eãti o femeie buná, dar tu ai fost ieãitá din ordine.”

369 Ãi acolo era pástorul ei stànd acolo. Eu ãtiam cá el era
pástorul ei, ânäelegeäi. Ãi am zis^am_am zis, “Existá numai
un lucru care-l pot spune, cá sau tu ai fost ân fire sau tu ai un
pástor care te-a instruit ãi care nu ãtie nimic despre Scripturi.”
Am zis, “El ar trebui sá viná ãi sá vorbeascá cu noi pentru
puäiná vreme despre Scripturi. Aceea este greãit, tu eãti ieãitá
din ordine. Tu ai pierdut multe suflete, alaltáieri seara, ãi
multe seara trecutá, ãi ai fi fácut acelaãi lucru ân seara
aceasta.”

370 Iar omul acesta a zis, “Frate Branham,” a zis, “eu âmi cer
scuze.”

Am zis, “Ce vrei sá spui?”

371 A zis, “Ea a avut un drept sá dea acel mesaj, cá tu ai
terminat.”

372 Am zis, “Eu eram pe platformá, iar duhul profeäilor este
supus profetului. Eu âncá sunt pe platformá.”

Ãi el a zis, “Pái^”

373 Am zis, “Eu âncá aveam Mesajul. Eu âmi fáceam chemarea
la altar, aceea-i sá greblezi ânáuntru. Eu mi-am aruncat plasa
afará, eu o trag acum. Sá nu arunci sàrmá ghimpatá acolo
afará sau ceva sá o strici, ânäelegi.” Am zis, “Eu âncá âmi
trágeam plasa.” Ãi_ãi am zis, “Ea s-a amestecat cu_cu
aducerea ânáuntru a sufletelor. Cea^La ce ar folosi sá predici
sau orice altceva dacá tu nu chemi ãi-i faci pe pácátoãi sá viná
sus? Ânäelegi?”

374 Ãi el a zis, “Pái, mesajul ei a fost mai tàrziu decàt al táu. Al
ei era chiar jos de pe platformá^Al ei era chiar direct de la
Dumnezeu.”
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375 Am zis, “ ‘Dacá vreun om se crede sá fie duhovnicesc sau
un profet el sá ia la cunoãtinäá cá ce spun eu este Porunca
Domnului. Dar dacá el este neãtiutor, doar lásaäi-l sá fie
neãtiutor. Noi nu avem astfel de obicei, nici Biserica lui
Dumnezeu,’” citànd pe Pavel, voi ãtiäi. Am zis, “Nu, domnule,
nimic proaspát! El^Isus a zis, ‘Cuvàntul fiecárui om sá fie o
minciuná ãi al Meu sá fie Adevárat.’ Pavel a zis, ‘Chiar dacá un
Ânger din Cer ar veni cu orice altceva decàt ceea ce este Aici, sá
fie blestemat.’” Am zis, “Domnule, tu eãti hotáràt jos de pe
linie.” Am zis, “Ce fel de bisericá ai tu? Eu sunt sigur cá este o
grámadá mare de âncurcáturá. Ânäelegi? Dacá tu laãi pe oameni
sá facá aãa cum âäi faci tu vreodatá chemarea la altar? Ea are o
slujbá, ei toäi au o slujbá, dar voi aveäi timpuri pentru slujba
voastrá, vedeäi, la care este datá.”

376 Astfel aceea este corect. Nu, ãi acum dacá aceea are loc ân
biserica noastrá ân felul acela, uite aãa, prin unii din fraäii sau
surorile noastre aici ân bisericá care vorbesc ân limbi, acum,
diaconii dupá bisericá, comitetul eu cred cá ar trebui sá-i
ântàlneascá âmpreuná, ãi sá zicá, “Lásaäi-má sá má refer ânapoi
pentru voi pe o bandá, doar pentru càteva minute, voi vedeäi.
Ânäelegeäi? Voi sunteäi doar^Sau pástorul^” Sau ziceäi,
“Eu_eu sunt sigur cá pástorul vrea sá vorbeascá cu voi. Ai
vrea doar sá ne ântàlneãti aici ân birou pentru puäiná vreme,
vezi, frate.” Mergeäi ânáuntru acolo, ãi mergeäi ânáuntru acolo
ãi vorbiäi cu el foarte frumos. Ânäelegeäi? Ãi ziceäi^

377 Dar, acum, dacá ei ajung toäi afará din ordine ãi conturbá
pe pástorul vostru, vedeäi, dacá_dacá ei conturbá pe pástorul
vostru, atunci voi bátrànii sá páãiäi la el ãi sá ziceäi, “Doar un
moment.” Ãi dacá pástorul vá face semn sá-i opriäi, atunci el
deja a prins duhul sus acolo, cá acesta este^cá ei ântrerup
spiritul adunárii, voi vedeäi.

378 Astfel dacá pástorul se opreãte ãi âãi apleacá capul reverent,
doar sá nu spuneäi nimic. Ânäelegeäi? Nu spuneäi nimic; lásaäi-l
pe pástor. Dar voi urmáriäi pástorul vostru. Dacá el vá face
semn ân felul acesta, ca voi sá opriäi aceasta, atunci mergeäi
acolo cu dragoste Creãtiná, ziceäi, “Fratele meu, sorá,” oricare
ar putea sá fie, “eu cred cá tu eãti afará din ordine, deoarece tu
conturbi profetul, tu vezi. El are mesajul de la Dumnezeu.
Cànd el terminá cu mesajul, atunci noi vom vedea despre
aceasta puäin mai tàrziu.” Vedeäi, dacá aceasta âl conturbá.

379 Dar dacá acesta este cineva afará, ãi pástorul cu respect
doar se opreãte ãi aãteaptá un minut, atunci el^probabil cá el
va porni drept ânainte, voi vedeäi. Deci^Ãi dacá voi observaäi
nouázeci la sutá dintr-un timp ca acesta, tálmácirile, acestea
ântotdeauna citeazá ceva Scripturá sau ceva de felul acesta,
care propabil cá este fire la ambele capete ale liniei. Voi ãtiäi ce
vreau sá spun ân felul acesta. Ânäelegeäi? Ân regulá.
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122. Este permis mai muläi decàt unul sá vorbeascá un mesaj
ân limbi fárá o tálmácire?

380 Nu. Ei trebuie sá viná unul càte unul. Ânäelegeäi? Unul
dá^Unul vorbeãte, ãi apoi dá interpretarea. Ânäelegeäi? Ãi
atunci dacá altul vorbeãte, interpretarea; pentru cá dacá voi
nu, tálmácitorul nu va ãti ce face el deoarece existá douá sau
trei mesaje aici sunànd cátre el deodatá, voi vedeäi, ãi aceea ar
fi o confuzie pentru el. Ãi Dumnezeu nu este un autor al
confuziei, voi vedeäi. Astfel unul sá vorbeascá, ãi altul sá
tálmáceascá. Ânäelegeäi? Ãi apoi^Daäi trei mesaje, dar fiecare
mesaj sá fie tálmácit.
381 Atunci noi vom avea^Cum dacá Fratele Ruddell ar vorbi
ãi Fratele Neville ar da o tálmácire, Fratele Fred doar âãi
pástreazá tácerea. Vedeäi, ia acea tálmácire. Ântài, aceasta
trebuie sá fie judecatá mai ântài, sá vedem dacá aceasta este de
la Dumnezeu sau nu, ân primul rànd. Ânäelegeäi? Ãi ân regulá.
Acum, dacá Fratele Ruddell vorbeãte, Fratele Beeler vorbeãte,
Fratele Neville vorbeãte, sármanul tálmácitor are trei mesaje ân
linie; ce_ce, unde va ãti el ce sá facá? Ânäelegeäi? Lásaäi-l ân
pace. Dá-äi mesajul ãi apoi pástreazá-äi  tácerea, doar aãteaptá.
Lasá ca ceva sá-i fie descoperit la cel de aláturi care ãade làngá
tine; el sá-ãi pástreze tácerea, doar sá ãadá liniãtit. Ânäelegeäi?
Ãi apoi lásaäi sá viná tálmácirea.
382 Apoi, cànd voi o faceäi, scrieäi-o jos atunci, vedeäi ce spun
discernátorii. Ânäelegeäi? Dacá ei zic, “Pái, aceasta este_
aceasta este de la Dumnezeu.” Ân regulá, acolo este un mesaj,
vedeäi, puneäi-l jos. Apoi aãteptaäi doar un minut. Ãi primul
lucru care-l ãtiäi, pái, atunci Duhul se miãcá peste el, el va
vorbi. Apoi tálmácitorul aãteaptá un minut, sá vadá ce
urmeazá sá spuná Duhul Sfànt. Aici vine el ânainte cu acel
mesaj, voi vedeäi. Ãi atunci el va scrie aceasta jos, vedeäi. Ãi
aceasta sá fie prin succesiune de trei.
123. Frate Branham, noi ãtim cá tu eãti un mesager trimis de la

Dumnezeu la aceastá epocá a bisericii. Tocmai aceleaãi
semne care l-au urmat pe Isus noi vedem cá te urmeazá pe
tine, ãi noi suntem^ânäelegem de ce unii care te cunosc
mai bine cred cá tu eãti Mesia. Ai vrea tu sá explici
deosebirea ân relaäia ta cu Dumnezeu ãi aceea a lui
Cristos?

383 Pái, eu ãtiu, fraäilor, cá aceea este adevárat. Vedeäi, dar sá
aãteptám, eu am ceva scris jos despre aceea aici, doar pentru
un minut. Vedeäi, de multe ori aceasta este ânäeles greãit.
Ânäelegeäi? Dar, acum, ân persoaná uneori^Ãi eu vreau ca unii
din voi sá ântoarceäi cu mine la Luca, capitolul al 3-lea ãi
versetul al 15-lea. Ân timp ce voi faceäi asta, eu aã putea sá vá
spun^Cànd voi luaäi aceasta, aceea este Luca 3, aceasta
este^ar putea^ aceasta este ân^Lásaäi-má doar^eu nu
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am sá ânchid uãa, pentru cá nu existá nimeni acolo.
Lásaäi_lásaäi-má doar sá vá aduc aceasta, fraäilor. Voi aäi
auzit aceasta, aceasta este peste tot ân jur. Dar lásaäi-má sá vá
spun, vedeäi, aceasta trebuie sá viná ân felul acela. Aceasta
trebuie sá viná ân felul acela. Dacá aceasta nu ar fi fost ân felul
acela eu m-aã cái de mesajul meu.

384 Ascultaäi, fraäilor, eu vá implor ânaintea lui Cristos ca
voi_voi_voi sá vá pástraäi aceastá parte a pácii voastre, dar
dacá voi eraäi duhovniceãti voi aäi ânäelege. Vedeäi? Nu ãtiäi voi
ce era tocmai primul lucru pe care El l-a spus jos acolo la ràu?
Nu vá amintiäi ce a spus El? “Aãa cum Ioan Botezátorul a fost
trimis ânainte sá prevesteascá prima venire a lui Cristos,
Mesajul táu^” Acesta este Mesajul care va premerge a Doua
Venire a lui Cristos. Aceea este ce a spus Ângerul Domnului.

385 Acum, acum observaäi. Acum, “Aãa cum Ioan
Botezátorul^” Acum, voi toäi aäi auzit asta. Voi aäi citit-o ân
cáräi, ãi i-aäi auzit pe oamenii care au stat acolo ãi au auzit
Aceasta, ãi toate celelalte, cànd acel Ânger Ânsuãi a vorbit acel
mesaj, “Aãa cum Ioan Botezátorul a fost trimis ânainte sá
premeargá prima venire a lui Cristos, tu eãti trimis cu acest
Mesaj, care va prevesti a Doua Venire a lui Cristos.” Acum,
“Mesajul.”

386 Acum, dacá voi veäi observa, ãi eu^Micuäul Willie acolo
afará mi-a pus numele sub steaua aceea acolo afará, ãi acela
este motivul cá eu am trecut-o dincolo, voi vedeäi, pentru cá
eu_eu nu gàndesc^Acum, eu am sá fiu aãa de cinstit càt pot
eu sá fiu, eu nu cred cá eu aã avea ceva de a face cu acel
mesager, vedeäi. Asta-i adevárat. Eu cred cá eu sunt poate
trimis pentru o parte ân Biserica Lui, sá ajut sá cládesc acel
Mesaj pàná la un loc pàná unde acesta ar fi cànd acest
premergátor vine, cá el va veni.

387 Dar eu cred, eu fiind ceea ce eu sunt, eu sunt^eu cred cá
eu am Mesajul din ziua aceasta. Eu cred cá aceasta este
Lumina din ziua aceasta, ãi eu cred cá aceasta indicá ânspre
timpul acela care vine, vedeäi voi, eu cred cá Mesajul pe care el
a spus jos acolo, “Mesajul pe care tu âl ai.” Acum, dacá voi
observaäi Steaua aceea care a rásárit ânapoi acolo, era o^

388 Lásaäi-má sá o fac^eu ãtiu cá eu_eu âmi ciupesc timpul
acum, ãi eu am pe astealalte, ântrebári aãa de bune. Eu nu
vreau^Este_este dupá zece acum, astfel, ãi eu ãtiu cá voi
vreäi sá mergeäi acasá. Vedeäi? Dar ascultaäi aici. Lásaäi-má sá
vá arát ceva. Vreäi sá-mi daäi doar_doar càteva minute ân plus?
Ân regulá, ân regulá.

389 Acum priviäi, acum lásaäi-má sá spun ceva. Acum, voi
fraäilor pástraäi aceasta ântre voi. Ânäelegeäi? Acum, pástraäi
aceasta ântre voi. Eu trebuie sá vá ândrept asupra acesteia
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deoarece voi sunteäi pástorul meu^voi sunteäi pástorii mei ãi
lucruri, voi vedeäi, ãi eu_eu trebuie sá fac aceasta. Iar voi
sunteäi fraäi cu mine lucrànd ân acest Mesaj. Ânäelegeäi?
390 Acum, atàt càt má priveãte pe mine ânsumi, ca un om, eu
sunt ca voi ãi mai ráu decàt voi. Eu_eu_eu^Muläi dintre voi
veniäi cu trecuturi Creãtine ãi alte lucruri. “Eu sunt cel mai
mare dintre pácátoãi,” aãa cum s-a spus odatá, “printre voi.”
Cea mai josnicá viaäá, eu presupun, care putea fi tráitá, ca un
necredincios ãi ândoielnic, eu eram.
391 Dar de cànd eram un copil am ãtiut ântotdeauna cá acolo
era un Dumnezeu, ãi am ãtiut cá acolo era ceva ce s-a
ântàmplat ân viaäa mea. Ãi aceea este_aceea este mai presus de
orice ândoialá, fratele meu. Ânäelegeäi? Dar lásaäi-má sá spun
asta, cá acolo va veni_acolo va veni un Mesaj, ãi acolo va veni
un mesager. Eu cred cá dacá acesta este sá fie un om el_el va fi
cineva dupá mine. Ânäelegeäi? Acesta va fi^Dar acest Mesaj
pe care eu âl predic este Mesajul adevárat din ziua aceasta, ãi
acesta este ultimul Mesaj. Voi vedeäi ce fac eu, fraäilor? Eu vá
pun pe voi toäi ân acelaãi loc ân care sunt eu, pentru cá voi
sunteäi tot atàt de mult ân acesta cum sunt eu. Voi sunteäi
mesageri ai aceluiaãi Mesaj.
392 Priviäi aici, eu am o ilustrare. Eu_eu cred cá o pot face mai
bine printr-o ilustrare. Lásaäi-má doar sá ânchid aceastá uãá
paräial pentru un moment. Acesta este Isus, ãi acela este Isus;
pái, eu voi pune aceasta aici, Ghetsimani, ãi acesta aici ãi acolo.
Acum, voi nu puteäi^eu nici mácar nu am spus aceasta
ânaintea bisericii acolo afará. Acum, amintiäi-vá, ce fel de
luminá (o stea) a cáláuzit omul care cáuta ânäelepciune, “sá ne
cáláuzeascá la Lumina Ta desávàrãitá”?
393 Acum eu am sá descompun aici doar un minut ãi sá vá spun
ceva. Sá smulgem lucrul acela jos din^pe care Willie l-a
fácut sus acolo, ãi atunci sá zicem cá acesta este corect. Sá
zicem doar cá aceasta este corect. Eu nu pot sá spun asta,
fraäilor. Aceea este o cámaãá ândesatá. Aceea, eu nu aã^Chiar
dacá eu am crezut aceasta, eu nu aã spune-o. Ânäelegeäi?
Altcineva o spune, aceia sunt ei.
394 Dar, aici, ântocmai cum eu am fost doar ântrebat, careva
dintre báieäi, dacá ei ar márturisi cumva despre unele dintre
lucrurile care s-au ântàmplat. Mie nu-mi place sá intru ân
amvon ãi sá márturisesc despre lucrurile care s-au ântàmplat ân
adunare. Las pe manager sau pe altcineva sá facá asta,
altcineva o face. Mie nu-mi place sá fac asta.
395 [Un frate zice, “Ei au venit chiar ãi la Ioan ãi au zis, ‘Eãti tu
Cristosul?’”_Ed.] Da, asta este, la ceea ce âncerc sá ajung. [“
‘Eãti tu Profetul acela?’” ] El a negat aceasta. [“Nu a zis nici
una, el zice, ‘Eu sunt doar unul care strigá ân pustie.’”] “Glasul
celui  ce strigá ân pustie.” El s-a plasat poziäional.



526  CUVÀNTUL VORBIT

396 [Un alt frate zice, “Ei l-au ântrebat dacá el era Profetul
acela, el a zis ‘Eu nu sunt.’”_Ed.] Da. Acum^Cáci Profetul
era acel Unul despre care a vorbit Moise. Vedeäi, acela era
Profetul, vedeäi. Ânäelegeäi? Dar el ãtia cine era el, vedeäi. Dar
el a spus, acum, cá^El le-a spus, vedeäi, ãi el a spus, “Eu sunt
glasul celui^” Acela era el. El_el a spus ce era el. Ânäelegeäi?
Dar el era un^
397 Zi ânainte. [Un frate zice, “Cànd Cristos a venit ânainte
atunci, urmànd pe Ioan, ei au venit la El ãi El a zis^a crezut
ãi el i-a ânváäat pe aceãtia cá Ilie va veni ânaintea lui Mesia. El
a zis, ‘Dacá voi puteäi primi aceasta.’”_Ed.] Acela era el. Asta-
i adevárat. Asta-i adevárat. Ãi Ioan a continuat sá zicá, “Eu nu
sunt nimic! Eu nu sunt nimic! Eu nu sunt vrednic sá-I dezleg
âncáläámintea!”
398 Dar cum este cànd Isus a spus despre el? El a zis, “Pe cine
aäi ieãit sá vedeäi?” Da. Da. “V-aäi dus sá vedeäi o trestie
clátinatá de vànt? Sau ce v-aäi dus sá vedeäi, un om ân
âmbrácáminte finá ãi lux ãi lucruri?” A zis, “Ei sunt ân palatul
regelui. Dar v-aäi dus voi sá vedeäi un profet? Eu zic da, ãi mai
mult decàt un profet.” El a fost mai mult decàt un profet, el a
fost un mesager al legámàntului. Asta este ce a fost el. El a fost
mai mult decàt un profet. El a zis, “Niciodatá nu a fost un om
náscut dintr-o femeie aãa de mare ca el pàná la acest timp.”
Ânäelegeäi?
399 Asta este ceea ce era, vedeäi, el era un mesager al
legámàntului. El era acela care a prezentat ãi a zis, “Acesta
este El.” Toäi ceilaläi profeäi au vorbit despre El, dar Ioan a zis
“Acesta este El.” Ânäelegeäi?
400 Acum priviäi. Acum observaäi. Oamenii ânäelepäi au urmat
o stea. Eu am sá o iau ânapoi mai mult dintr-o cale minorá,
vedeäi. Oamenii ânäelepäi au urmat o stea, ântrebànd, “Unde
este Cel náscut Âmpárat al Iudeilor?” Voi aäi auzit càntarea.
“Noi I-am vázut steaua ân rásárit ãi am venit sá ne ânchinám
Lui.” Voi aäi auzit asta, aäi citit-o ân Scripturá. Ân regulá:

Spre vest conducànd, âncá ânaintànd,
Cáláuzeãte-ne spre Lumina Ta desávàrãitá.

401 Vedeäi, steaua cáláuzea ânspre Lumina perfectá, deoarece
steaua reflecta numai Lumina. Aceasta este unde noi am luat
aceasta aici afará zilele trecute. Ânäelegeäi? Càäi aäi fost aici
Duminicá sá vedeäi asta? Voi vedeäi, doar am terminat sá
predic despre aceasta. Shekinah Glory [Prezenäa Diviná a
Slavei_ Trans.] s-a reflectat ân stea, iar steaua O reflectá. Aici
era Ângerul Domnului stànd aici pe platformá reflectànd-O
ânapoi acolo afará, din Shekinah Glory. Ântocmai exact acelaãi
lucru. Acolo era aceasta ântocmai exact. Privind aici la cea
realá, privind acolo afará ãi Aceasta fiind reflectatá drept pe
margine ân felul acesta. Vedeäi?
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402 Acum observaäi aceasta, acum, steaua aceea a rásárit ân est.
Este asta adevárat? Ea era o stea máreaäá. Ân regulá. Ãi cine era
de fapt steaua pámànteascá ân timpul venirii lui Isus? Ei bine,
Ioan. El a fost acela care i-a cáláuzit la Lumina desávàrãitá.
Este aceasta corect?  Aceea era ân rásárit la prima apariäie a lui
Isus. Ãi, acum, existá o muläime de stele micuäe care
traverseazá peste orizont pàná cànd aceasta vine acolo la
steaua de seará.
403 Iar steaua de seará stráluceãte seara. Steaua dimineäii
stráluceãte dimineaäa. Ãi ele sunt amàndouá stele de aceeaãi
márime ãi acelaãi fel de stea. Acum puneäi doi cu doi âmpreuná
ãi voi o obäineäi, vedeäi. Vedeäi, acolo sunteäi. Astfel aceasta nu
este^Steaua nu este Mesia, ea doar reflectá pe Mesia.
404 Acum, steaua nu reflectá propria ei luminá. Steaua reflectá
lumina soarelui. Este aceasta adevárat? [Un frate zice,
“Nu.”_Ed.] Ha? [“Ântr-un sens. Luna o face; stelele reflectá
propria lor luminá.”] Da, luna^Da, ântr-adevár^eu ântr-
adevár vreau sá spun cá luna reflectá doar lumina. Da. Acum,
dacá_dacá o stea reflectá lumina ei, atunci lumina ei ar trebui
sá viná de la^de la Dumnezeu, deoarece ea este un gheäar de
vreun fel. Nu-i aãa? [Fratele zice, “Soare.”_Ed.] Ha? Un soare
din sine, jos din soare. [“Sori mult mai departe decàt soarele
nostru.”] Da. Ãi ei^Ni se spune cá acei sori vin de la marele
soare. Soarele a aruncat aceste proiectile jos ãi ele sunt mici
proiectile arzátoare ca soarele. Astfel ei sunt sori amatori
pentru noi. Este aceasta corect? Lumini amatoare. [“Unele
sunt^cele mai multe dintre ele sunt mai mari decàt soarele
nostru.”] Eu vreau sá spun pentru noi, pentru noi, ânäelegeäi.
Noi vorbim despre noi ânãine aici. Ân regulá.
405 Acum, dacá ei sunt sori pentru noi, sau dátátori de luminá,
ei sunt o parte din dátátorul principal. Ânäelegeäi? Marele soare
ne dá marea luminá, lumina perfectá. Sorii micuäi, sau stelele
micuäe, pe care noi le putem vedea ân trupuri, ele pot fi cu mult
dincolo de_de soarele care stráluceãte, dar ceea ce ele
reflecteazá cátre noi este o luminá mai micá. Dar ele dau
numai o márturie despre o luminá. Este aceasta corect? Apoi
cànd marele soare rásare, sorii micuäi se sting. Este aceasta
adevárat? Ele nu sunt_soarele pentru noi, ele sunt un reflector
ca soarele. Vedeäi ce vreau sá spun?
406 Acum, cea mai mare dintre ele (dimineaäa) care vesteãte
venirea soarelui, apusul soarelui ãi venirea soarelui, este steaua
dimineäii ãi steaua serii. Este aceasta corect? Douá dintre cele
mai mari stele, steaua de rásárit ãi steaua de apus.
407 Acum, acum voi vedeäi unde este aceasta? Ilie era
mesagerul sá strige, sá vesteascá venirea stelei de rásárit, ãi a
prezis sá fie vestitorul_stelei de apus, sau venirea din nou a
zilei noi dupá ce a trecut aceastá zi. Acum voi vedeäi ce este
aceasta?
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408 Rásáritul, “Va fi luminá ân^” Vedeäi, chiar ânainte ca
Soarele sá fie vestit cátre pámànt, steaua dimineäii dá márturie
cá “Soarele vine.” Este aceasta corect? Vedeäi, aceea aduce
ânainte steaua dimineäii. Ei bine, atunci steaua dimineäii ãi
steaua de seará sunt acelaãi fel de stele, ãi existá stele micuäe
peste tot. Nu vedeäi voi ce vreau sá spun? Mesagerii.

409 Bine, atunci, El urma sá fie privit ca Alfa ãi Omega,
Ânceputul ãi Sfàrãitul, piatra de Iaspis ãi Sardiu. Vedeäi ce
vreau sá spun? Acum, venirea lui_lui Cristos se apropie la
ândemàná, atunci Mesajul pe care Ilie trebuia sá-l predice ân
zilele din urmá, dacá existá o repetare a istoriei^Ântocmai
cum steaua dimineäii vesteãte venirea acolo, steaua de seará
vesteãte venirea unei zile noi, o altá zi. Aceasta este venirea
soarelui atunci care vesteãte_plecarea_soarelui pe care noi âl
avusem ãi venirea unui soare nou, vedeäi, o epocá nouá, un
timp nou sá viná ânáuntru.

410 Acum, ascultaäi atunci. Dacá Ioan a adus ânainte mesajul
lui ãi a vestit prima venire a lui Cristos, ãi Ilie vine ânáuntru ân
ultima zi, profetul a zis, “Va fi Luminá ân timpul serii.” Cu alte
cuvinte, acolo va fi o Luminá ân timpul serii.

411 Lumina de seará, cea mai mare luminá de seará pe care o
avem este steaua de seará, cea mai mare luminá ce o avem. Pái,
atunci, aceasta ar trebui sá vesteascá acelaãi mesaj care era ca
ãi cealaltá stea. Ea vesteãte soarele, vorbeãte despre soare.

412 Pái, acum noi suntem ân timpul serii, Luminile de seará
sunt aici. Aceastá epocá este dispárutá. Vedeäi ce vreau sá
spun? Aceastá zi a trecut dincolo, ãi acolo se va vesti o altá Zi
care vine.

413 Cáci, vedeäi, aceea este de fapt^Dacá cineva a fost ân vest
ãi a privit ânapoi la steaua aceea, ea ar fi ân rásárit. Ãi atunci,
voi vedeäi, “noi am vázut steaua Lui ân rásárit,” dar ei erau de
fapt^ei erau_ei erau ân rásárit privind ânspre vest ânspre
steaua aceea. Este aceasta corect? Magii erau acolo ân vest^
acolo ân rásárit privind ânapoi ânspre steaua de apus. Vedeäi ce
vreau sá spun? Ânsá ea era o stea rásáriteaná pentru aceia care
erau ân apus.

414 Vedeäi, aãa cum am spune^eu ântotdeauna zic, “Jos este
sus.” Cum ãtiäi voi dacá aceea este corect? Noi stám ân
Eternitate, astfel polul sud poate fi sus ãi polul nord poate fi
jos. Noi nu ãtim. Vedeäi, calea ân sus este ân jos. Ânäelegeäi? Noi
suntem^Noi vom párási aceasta; dupá aceasta noi mergem ân
Eternitate. Aceasta strigá, vestind o venire a unei Eternitáäi, o
zi deosebitá, un timp deosebit, ãi cu totul.

415 Acum noi suntem ân timpul serii. Noi credem asta. Noi
credem cá venirea Domnului este aproape. Ân regulá. Acum,
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dacá aceea este aãa, atunci acolo trebuie sá fie o Luminá de
seará. Ãi Lumina de seará, conform cu Maleahi 4, trebuia sá
“ântoarcá inimile copiilor ânapoi la párinäi,” ânapoi la ânceput.

416 Dar cànd el a venit de prima datá, el a ântors inimile
párinäilor spre copii. Copiii erau aceia pe care el i-a adunat ân
jurul lui. El urma sá aducá copiii^inimile párinäilor
(bátrànii, párinäi ortodocãi strávechi) ânapoi la aceastá luminá
pe care el o vestea aici.

417 Dar cànd el vine din nou, el trebuie sá ântoarcá drept
ânapoi ân jur (aäi observat voi, ânainte ca lumea sá fie distrusá,
“ziua cea mare ãi ângrozitoare a Domnului”) ãi “ântoarce
inimile copiilor spre párinäi, steaua de seará_de seará care era
steaua dimineäii la timpul acela. Amin.

418 Eu sper_eu sper cá eu iau aceasta corect, vedeäi. Steaua
serii care era steaua dimineäii, pentru cá este aceeaãi stea. Noi
suntem ân apus, privind spre rásárit. Ei erau ân rásárit, privind
spre vest. Ea este exact aceeaãi stea. Vedeäi ce vreau sá spun?
Aceasta depinde unde sunteäi, vedeäi, dacá aceasta este steaua
de rásárit sau steaua de apus. Voi vedeäi ce vreau sá spun? Ân
regulá.

419 Acum, acesta aduce^unul aduce credinäa párinäilor spre
copii; ân timpul acesta este “credinäa copiilor ânapoi la
párinäi.” Voi aäi mers ân jur, ãi veniäi din nou ân jur. Nu vedeäi
voi ce vreäi sá spuneäi? Vedeäi ce vreau sá spun? Ea este aceeaãi
stea tot timpul. Acelaãi lucru, acelaãi Mesaj, acelaãi lucru drept
ânapoi din nou. Acesta a trecut dincolo.

420 Ãi cum ãtiäi voi âncotro mergeäi? Eu cred cá va veni ceasul
cànd ei de fapt vor afla cá lumea nici mácar nu merge. Eu cred
asta cu toatá inima mea. Eu nu cred^càt de mult o dovedesc
ei ãtiinäific sau orice altceva. Ei au fácut multá dovedire
ãtiinäificá pe care ei au trebuit sá o ia ânapoi. Dumnezeu a spus
cá lumea s-a oprit^soarele. Eu vreau sá spun cá soarele s-a
oprit ân loc de lume. Vedeäi, soarele. Eu de fapt nu cred cá
soarele^ Eu_eu_eu nu cred cá soarele face ceea ce ei spun
cá face. Eu ãtiu cá luna cálátoreãte, eu cred cá_soarele de
asemeni merge. Ânäelegeäi?

421 Dar unii din ei zic, “El a privit la neãtiinäa lui Iosua,
vedeäi, ãi” a zis, “El a oprit^a spus aceasta^” Pái, a zis el,
“El a oprit lumea.”

422 Am zis, “Atunci tu mi-ai spus, ‘Dacá_dacá lumea s-ar opri
vreodatá, ea ar trece doar ca o cometá prin spaäiu.’ Ânäelegi?”
Eu am zis, “Atunci, ce s-a ântàmplat atunci?”

423 Eu vorbeam cu Dl. Thiess jos aici, ânváäátorul Biblic ân
liceu; voi ãtiäi cine era acesta, dar el a spus asta. Am zis, “Eu
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cred ceea ce Biblia a spus, cá lumea s-a oprit^” Am zis, “Eu
vreau sá spun, ‘soarele s-a oprit.’ Iosua a zis cátre soare, ‘Stai
liniãtit!’ ãi el a stat acolo.”

424 El a zis, “Pái, El doar a oprit lumea, El a vázut neãtiinäa lui
Iosua.”

Am zis, “Tu fá la fel prin inteligenäa ta, atunci.” Vedeäi?

425 [Un frate zice, “Eu cred cá ei pot sá dovedeascá ãtiinäific
càt timp_s-a oprit soarele.”_Ed.] Da, acolo ei^eu am auzit
asta, de asemeni. Da, ei pretind^am auzit un astrolog aici
càndva ân urmá vorbind despre aceea, cá ei o puteau dovedi. Ãi
la acelaãi timp cá ei^ceva a avut loc ân atmosferá âncàt ei au
putut vedea unde ceva s-a ântàmplat ân Cer ãi aceasta a deschis
Marea Roãie la timpul acela ãi alte lucruri. Ei au dovedit toate
acelea. Pái, báiete, eu vá spun, stele de departe de undeva acolo
de altundeva, care au fácut ceva de felul acesta la timpul acela.
Oricum, aceea este prea adànc pentru noi.

426 Astfel, acum, motivul cá acest Mesaj^acest Mesaj va
trebui sá fie privit ân acest respect, sá dovedim cá acesta este.
Acum, noi ãtim, fraäilor, cá omul nu poate fi Dumnezeu. Omul,
deãi el este un dumnezeu, fiecare din voi este un dumnezeu. Voi
aäi fost fácuäi sá fiäi un dumnezeu, dar nu ân timp ce voi sunteäi
ân aceastá viaäá. Ânäelegeäi? Isus a fost un om ântocmai cum
suntem noi, dar Dumnezeu era ân El. Plinátatea lui Dumnezeu
era ân El; noi avem Duhul cu másurá.

427 Dar fiindcá aceastá Luminá a venit, ãi dacá Aceasta este
adevárata Luminá aceea este sá vesteascá Mesajul pe care Ioan
Botezátorul l-a vestit, aãa cum el a spus cá el a fácut-o pe ràu
jos acolo^Ãi doar priviäi, cum putea fi aceasta_cum putea fi
aceasta altceva? Priviäi la mine, vedeäi, nici mácar o educaäie
de ãcoalá elementará. Cànd El mi-a spus lucrurile care se vor
ântàmpla, nici una din ele nu au dat greã. Nici una din ele nu
au dat greã vreodatá. Priviäi ce a fácut El. Priviäi, El are
chiar^

428 Ãi eu am spus fraäilor, ânapoi acolo cu ani ân urmá, eu nu
ãtiu cine ar fi cel mai ân vàrstá printre noi, dar le-am spus
despre aceste lucruri, cá am vázut aceastá Luminá ãi ce culoare
era Ea, ãi fiecare lucru. Acum fotografia aratá cá aceea este
adevárat. Toate aceste lucruri diferite dovedeãte de a fi
adevárul. Este aceasta adevárat? Pái, atunci, dacá aceea este
adevárat^Ãi ea este Lumina.

429 Acum, âncepem cam la patru-^[Poräiune goalá pe
bandá_Ed.]^Aceasta este deasupra la acel al 3-lea la al 5-lea
verset acolo, sau vreau sá spun^Sá âncepem cam la al 14-lea
verset, frate. Cine o are deschisá? Ân regulá. Âncepe cam la al
14-lea verset din al 3-lea capitol din Sf. Luca acolo. [Un frate
citeãte Luca 3:14-16_Ed.]:
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Ãi soldaäii la fel i-au cerut, zicànd, Ãi ce sá facem
noi? Ãi el a zis cátre ei, Sá nu faceäi violenäá la nici un
om, nici sá nu acuzaäi pe cineva fals; ãi muläumiäi-vá
cu soldele voastre.

Ãi aãa cum oamenii erau ân aãteptare, ãi toäi oamenii
se ântrebau ân inimile lor despre Ioan, dacá el era
Cristosul, sau nu;

Ioan a ráspuns, spunànd cátre ei toäi, Eu ântr-adevár
vá botez cu apá; dar vine unul mai puternic decàt
mine, ãi a cárui ãireturi de la âncáläáminte eu nu sunt
vrednic sá dezleg: el vá v-a boteza cu Duhul Sfànt ãi cu
foc:

430 Ân regulá. Ce era aceasta? Oamenii erau sub astfel de
aãteptári ca Mesia sá apará, âncàt cànd ei au vázut aceastá
mare slujbá unsá, a unui om venind din sálbáticimi ãi avànd
campania lui ãi se ducea ânapoi ân sálbáticimi, muläi oameni,
care erau proprii lui discipoli, au zis, “El este Mesia.” Ei
aãteptau aceasta, vedeäi.
431 Atunci dacá acesta este adeváratul Mesaj al lui Dumnezeu
sá prevesteascá Venirea, a lui Ioan Botezátorul, acelaãi^ca
acelaãi lucru, Mesajul lui Ilie, va trebui sá se creadá despre
acesta ân acelaãi fel. Vedeäi? Astfel asta ráspunde la ântrebarea
aceea, eu cred, exact. Ânäelegeäi? Acesta trebuie sá fie gàndit ân
acelaãi fel. Ânäelegeäi?
432 [Un frate ântreabá, “Existá ceva ce noi suntem
ráspunzátori sá facem pentru ca sá âncercám sá ajutám pe
cineva care ar_ar lua ântr-un_ântr-un conflict ca acesta? Sau
ce am putea noi face?”_Ed.] Acolo nu ar fi nimic, nu existá
nimic ce puteäi face. [“O minte desfrànatá^Ar putea aceea sá
se dezvolte ântr-o minte desfrànatá?”] Pái, aceasta ar veni la o
minte desfrànatá dacá s-ar ajunge la aceasta: dacá omul,
despre care s-a vorbit, ar márturisi cá el era Mesia, atunci noi
ãtim cá el ar fi un cristos fals. Ânäelegeäi?
433 Vedeäi, atàt timp càt omul ânsuãi âãi va äine poziäia lui, voi
vedeäi. Aãa cum i-au spus lui Ioan, Ioan nu a^Aceasta nu
spune nimic acolo ca el sá spuná ceva despre ei. Ei erau_ei
erau_poporul, cei_cei dragi Creãtini care^sau credincioãii
care credeau pe Ioan.
434 Ei au zis, “Acest om este ântr-adevár un profet al lui
Dumnezeu, nu existá nici o ândoialá.” Ei au zis, “Nu eãti_eãti_
eãti_eãti_eãti tu Profetul acela?”

El a zis, “Nu.”
435 El a zis, “Pái, nu eãti_eãti_eãti tu Mesia?” Vedeäi, ei_ei
credeau cá el ântr-adevár era. Vedeäi?

El a zis, “Nu.” Vedeäi?
“Nu eãti_eãti_eãti tu? Cine_cine eãti tu?”
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El a zis, “Eu sunt glasul celui ce strigá ân pustie.”
436 Ãi atunci Biblia a zis, “Oamenii fiind sub aãteptári.” Cine
era acela? Auzitorii lui, ascultátorii lui, urmaãii lui, fraäii lui.
Vedeäi? Acum, ei nu au vrut sá-l ráneascá, ei nu âncercau sá-l
ráneascá. Dar, vedeäi, ei_ei credeau de fapt ân inimile lor cá el
era Mesia.
437 Bine, acum, istoria trebuie sá se repete la fiecare ocazie.
Noi ãtim asta. Ea trebuie sá se repete.
438 Aãa cum voi luaäi acolo ân Matei 3, se zice, “Ca sá se poatá
âmplini, ce s-a vorbit de profet, ‘Din Egipt Eu am chemat pe
fiul meu.’” Acum, aceea nu era^Acesta vorbea despre Isus,
Fiul; dar treceäi trimiterea; acesta era Iacob, fiul, de asemeni.
Vedeäi? Vedeäi? Toatá aceasta are un ânäeles compus.
439 Astfel acum dacá aceea^dacá_dacá lucrul acela nu s-a
ridicat, eu âncá aã spune cá acesta urma sá se ridice ân viitor,
deoarece eu ãtiu cá acest Mesaj vine de la Dumnezeu ãi
prevesteãte pe Cristos, ãi este Duhul ãi puterea lui Ilie deoarece
el trebuie sá reaãeze inimile copiilor. Fiecare lucru o adevereãte
exact, astfel aceasta este destinat sá se âmbunátáäeascá la un
lucru care sá fie ca acela sub adeváratul popor, care_care cred
absolut ãi sunt fraäii ãi prietenii voãtri.
440 Acum, eu am avut^eu am un doctor chiar aici ân oraã. Eu
vá pot spune despre un doctor^eu nu am sá vá spun cine este
el, un prieten de-al meu care ãi-a pus braäele ân jurul meu, ãi a
zis, “Billy, ar fi uãor pentru mine sá-äi spun, ‘cá tu eãti Mesia
lui Dumnezeu din timpul din urmá.’” Vedeäi?

Eu am spus, “Doc, tu sá nu faci asta.”
441 El a zis, “Pái, eu nu vád pe nimeni ân lume care a avut
vreodatá un lucru ãi sá spuná lucrurile ãi sá facá lucrurile pe
care tu le faci, Billy.” Aceasta l-a ajutat foarte mult, vedeäi. El
a zis, “Eu merg la bisericile acestea ãi vád pe aceãti predicatori
ãi lucruri,” a zis el, “tu eãti deosebit de ei ãi eu ãtiu cá tu nu ai
nici o educaäie.” Vedeäi? “Ãi eu ãtiu cá tu nu eãti un psiholog,
pentru cá tu^psihologia nu va face aceste lucruri.” Vedeäi?

Ãi eu am zis, “Asta-i adevárat, Doc.”
442 Nu-i nevoie sá discuäi cu el pentru cá el nici mácar nu ãtie,
tu n-ai putea sá ajungi la prima bazá cu el, vedeäi pentru cá el
nu ãtie ce sá facá. Dar asta este, voi vedeäi.
443 Eu cunosc o femeie de culoare care locuieãte ân sus pe alee
de la mine, ãi ea lucreazá pentru un alt om de care eu ãtiu, iar
soäia acestui om a sunat, ãi a zis, “Femeia aceea absolut äi s-ar
ânchina äie ca unui dumnezeu, deoarece ea murea de cancer iar
tu äi-ai pus màinile peste femeia aceea ãi ai spus cá ea^”
Femeia aceasta pentru care ea lucreazá, bárbatul ei ãi acest
anumit doctor (nu doctorul despre care am vorbit, un alt
doctor) joacá golf ãi alte lucruri âmpreuná, ãi el a renunäat la
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ea. Ãi aceea era servitoarea prietenului sáu, ãi a renunäat la ea
ca sá moará, ãi ea a fost absolut vindecatá. Iar doctorul nici
mácar nu a putut gási o urmá din acesta, din cancer. Ãi, vedeäi,
ea zicea^
444 Acum, ei nu se referá la ea ân lumina ân care eu cred cá ei o
spun sau ân care noi o luám. Vedeäi? Ei vor sá spuná cá ei_ei
^Ei vor sá spuná cá ei cred cá Dumnezeu este cu noi, ân noi,
lucrànd prin noi; nu cá o persoaná este Dumnezeu, voi vedeäi.
Acum, ei ãtiau cá Ioan era doar un om.
445 Ãi aãa era Isus ca un om. Isus era doar un om, El a fost doar
náscut dintr-o femeie, trebuia sá moará. Este asta adevárat? El
era un om, trebuia sá mánànce ãi sá bea, ãi a flámànzit, a plàns,
ãi a ânsetat, ãi fiecare lucru, tot aãa de uman cum sunteäi voi,
aãa uman cum sunt eu. Dar Duhul lui Dumnezeu era ân El ân
plinátate, fárá másurá. El a fost omnipotent ân putere.
446 Unde, Ilie era doar o poräiune din acel Duh; poate uns
puäin deasupra fraäilor lui, dar el era doar o poräiune din
Duhul. Dar oamenii aãteptau dupá Mesia. Ãi ei au vázut
aceastá poräiune mai sus decàt fraäii lor, ei au zis, “O, vai,
acesta trebuie sá fie El!”
447 Dar cànd El a ânceput sá stráluceascá, micuäa luminá a lui
Ioan s-a stins. Vedeäi?
448 Ãi aceste lumini micuäe se vor stinge cànd vine El, acel
mare Cristos uns din Cer venind de la rásárit la apus. Ãi^
ãi^Vedeäi? Dar El nu va fi pe pámànt acum, Mesia nu va fi pe
pámànt pàná cànd se aãeazá ânáuntru Mileniul. Vedeäi? Vedeäi?
Pentru cá Biserica, “noi suntem apucaäi sus âmpreuná sá
ântàmpinám pe Domnul ân vázduh.” El nu vine pe pámànt. El
âãi apucá Mireasa Lui.
449 El ia o scará, voi ãtiäi, ca^Ce era piesa aceea, Leo, unde
omul a pus scara sus làngá casá? Romeo_Romeo ãi Julieta.
Asta-i adevárat, ãi-a pus scara sus ãi a furat mireasa lui.
450 Acum El doar coboará cu scara lui Iacob, ãi zice, “Psst,
Scumpo, vino aici.” Vedeäi, noi vom merge sus sá-L ântàlnim.
451 [Un frate ântreabá, “Frate Branham, ar fi aceasta corect
atunci cu aceea? Aceãti oameni au venit la Ioan Botezátorul ãi
ei au vrut sá-l numeascá Mesia. Ãi eu te-am auzit odatá sá zici
cá Iudeul gàndeãte cá Mesia era Dumnezeu.”_Ed.] Ce zici?
[“Eu spun, cá aceãti oameni au venit la Ioan Botezátorul,
gàndind cá el era Mesia, Cristosul. Eu te-am auzit sá spui
odatá cá Mesia ar fi Dumnezeu, pentru Iudeu.”] Da, domnule.
Asta-i adevárat, “rabinul.”
452 [Un frate zice, “Pái, Ioan i-a mustrat, zicànd cá el ‘nu’ era,
cáci Cristos venea.”_Ed.] Asta-i adevárat. [“Dar nu este
adevárat cá ucenicii l-au numit pe Isus ‘Domn’? Ãi Isus a fost
de acord cu aceea, zicànd, ‘Voi Má numiäi “Domn,” ãi aãa sunt
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Eu.’”] Da. [“Ân_ân Ioan 13, unde El a spálat^?^”] Da, El
admitea aceasta. [“Ca fiind Domn, da, El a admis aceasta.”] El
a admis aceasta. [“El a acceptat aceasta.”] Aha. Dar, vedeäi,
Isus fiind Domn, cànd El a fost ântrebat dacá El era, El a zis,
“Da, domnule. Eu sunt Domnul ãi Stápànul Vostru. Voi Má
numiäi aãa, ãi voi ziceäi bine, cáci Eu sunt aãa.” Dar^[“Dar
niciodatá nu a existat nici o altá fiinäá care ar, care^”] ar
putea spune asta. Nu.
453 De parcá aceasta^Dacá cineva ar zice cá eu eram un
dumnezeu, pái, lásaäi-má sá vá spun ân Numele Domnului Isus
cá “Aceea este o eroare!” Ânäelegeäi? Eu sunt un pácátos salvat
prin har, cu un Mesaj de la Dumnezeu. Vedeäi? Vedeäi?
124. Trebuie sau nu trebuie ca o bisericá localá sá poarte de

grijá la ai sái, de a ei_ei (proprii) ráspunderi locale
ânainte sá aibe grijá de nevoile stráine ân alte äári?
Oricum, dupá ce ea^ea^Dupá ce ea âãi ândeplineãte
nevoile, este Scriptural ca o bisericá localá sá ajute ân
lucrarea misionará dupá cum este ea ân stare?

454 Da. Corect. Caritatea âncepe acasá, voi vedeäi. Noi_noi_
noi avem de grijá de propriile noastre nevoi aici, deoarece noi
am avea^aceasta este biserica lui Dumnezeu, sau oricare,
mica voastrá bisericá, biserica lui Dumnezeu. Acum, dacá voi
nici mácar nu vá puteäi pláti pástorul vostru, voi nici mácar nu
puteäi obäine cáräi de càntári ãi alte lucruri, voi nu ar trebui sá
trimiteäi aceasta altundeva. Ânäelegeäi? Dar apoi dupá ce voi aäi
plátit pentru biserica voastrá, ãi fiecare lucru, datoriile voastre
ãi totul la timp ãi fiecare lucru, aranjatá ãi gata sá meargá
ânainte, atunci ajutaäi pe celálalt frate care are nevoie de puäin
ajutor acolo afará, voi vedeäi. Luaäi puäin^
455 Eu cred, ân timp ce^dacá voi faceäi pláäi ân rate pentru
biserica voastrá eu de asemeni aã avea un mic fond aãezat pe
undeva pentru o ofertá misionará dacá oamenii au simäit cá ei
au vrut sá dea la misiuni. Pentru cá o muläime de oameni vor
da la misiuni cànd ei nu vor da la bisericile de acasá ãi alte
lucruri. Astfel dacá ei nu-i dá la misiuni, ei âi vor cheltui
pentru altceva. Astfel eu aã spune sá aveäi doar o micá cutie
pentru misiune, ãi eu aã^Acela este felul cum noi âncercám sá
facem.
125. Luca 1:17, te rog explicá venirea lui Ioan ân “duhul lui

Ilie.”
456 Pái, eu cred cá noi tocmai am luat Luca_Luca 1:17, aha,
venind ân “duhul lui Ilie.”
457 [Un frate ântreabá, “Este aceea unde reâncarniãtii âãi iau
doctrina lor?”_Ed.] Poftim? [“Este aceea unde oamenii care
cred ân reâncarnare âãi âncep teoria?”] Trebuie cá era. [“Vezi, ei
cred cá ei vin ânapoi ân^”] Da. [“^el a venit ânapoi
ânáuntru cu un alt trup.”] Da, vezi, aceasta este adevárat cá un
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duh nu moare niciodatá. Asta-i adevárat. Dumnezeu Âãi ia
omul dar niciodatá Duhul Lui. [“Ei zic, ‘Dacá tu ai fost bun tu
vei veni ânapoi ân_ân ceva om bun.’”] Da. Da. [“ ‘Dacá tu ai
fost ráu tu ai putea veni ânapoi ântr-un càine.’”] Da, ei au^
Da.
458 Bine, acum, ca acolo ân_ân_acolo ân India, aceasta era
ântr-un grup de oameni unde noi am ântàlnit ca aceasta, ãi ei
ar_ei ar spála chiar duãumeaua; calcá pe o furnicá micá sau
ceva, aceasta ar putea fi ceva rudenie sau ceva. Voi vedeäi, ei
nu ar face aceasta. Dar, voi vedeäi, aceea este_aceea este
págànesc. Ânäelegeäi? Aceea este págànesc. Asta-i adevárat.
126. Pavel a spus sá^Pavel a spus sá “Ràvniäi cu stáruinäá

cele mai bune daruri, ãi totuãi eu vá arát o cale mai
excelentá.” Te rog explicá care este “calea excelentá.”

459 Dragostea, I Corinteni 13, vedeäi. “Ràvniäi^” Luaäi Ântài
^Acum ia I Corinteni 13 acolo, frate. I Corinteni, al 13-lea
capitol, ãi acum doar citeãte ultimele trei sau patru versete din
el. I Corinteni 13, ultimele^cam ultimele trei versete din
capitolul_din capi-^[Un frate citeãte I Corinteni 13:11-
13_Ed.]:

Cànd am fost un copil, am vorbit ca un copil, am
ânäeles ca un copil, am gàndit ca un copil: dar cànd am
devenit un om, am pus deoparte lucrurile copiláreãti.

Cáci noi acum vedem printr-o sticlá, ântunecat; dar
atunci faäá ân faäá: acum eu cunosc ân parte; dar atunci
eu voi cunoaãte chiar aãa cum eu^de asemeni sunt
cunoscut.

Ãi acum rámàne credinäa, nádejdea, dragostea,
acestea trei; dar cea mai mare din acestea este
dragostea. [Fratele Branham zice, “Aha,
dragostea.”_Ed.]

127. Cum sá fie condamnat un frate a cárui slábiciune este sá
ia un loc ân bisericá fárá sá i se ceará sá facá astfel?

O, vai! Pái, rabdá cu el, eu presupun. Ânäelegi?
Cum sá fie un frate condamnat^El nu ar trebui sá fie
condamnat!^a cárui_a cárui slábiciune este sá ia loc
ântr-o bisericá fárá sá i se ceará sá facá aãa?

460 Spre exemplu, dacá el a vrut sá_sá fie un diacon. Vedeäi?
Ãi lui nu i s-a cerut sá facá aãa, totuãi el vrea sá fie un diacon
oricum, vedeäi. Pái, dacá o persoaná este ân felul acela, voi ãtiäi
cá acolo este un pic de ceva, voi ãtiäi, ceva slab, oricum, ãi
astfel eu aã lucra doar cumva cu el ân dragoste.
461 Ãi, desigur, voi nu vreäi sá_sá faceäi un lucru ca acela
numai dacá ântr-adevár voi cunoaãteäi. Puneäi pe omul vostru
cel mai bun care puteäi ân comitetul vostru, voi vedeäi, ân felul



536  CUVÀNTUL VORBIT

acesta. Frate, sá nu puneäi niciodatá nimic ânáuntru acolo care
este^Testaäi omul acela, mai ântài. Un diacon are mai multá
ráspundere decàt are pástorul. El trebuie sá fie fárá blamá, un
diacon este. Ânäelegeäi?

128. La un serviciu de âmpártáãire, un om a venit la altar sá se
roage. Fratele Branham státea ân spatele_ elementelor de
âmpártáãire aãa cum ele au fost administrate, el a spus cá
el “nu le-a putut párási ca sá se roage cu omul acela la
altar.” Te rog explicá.

462 L-am trimis pe asociat, voi vedeäi, pe Fratele Neville. Âmi
amintesc de seara cànd aceasta a avut loc. Eu trebuie sá stau
cu masa aceea de âmpártáãire, vedeäi, chiar cànd^Priviäi aici.
Acum, eu nu am timp sá intru ân aceasta. Cineva care ãade aici
a ântrebat, desigur. Iatá ce este aceasta, frate. Cànd_cànd voi
aveäi âmpártáãirea, aceea este o reprezentare a trupului lui Isus
Cristos. Aceasta ar putea fi^Acesta trebuie sá fie sub gardá
tot timpul.

463 Priviäi, cànd Ilie a spus cátre_cátre Ghehazi, “Ia toiagul
meu” (el a binecuvàntat acel toiag), el a zis, “mergi pe drumul
táu. Ãi dacá cineva vorbeãte, sá nu-i ráspunzi. Dacá cineva te
salutá, sá nu saluäi ânapoi. Mergi ânainte, ãi pune toiagul acela
pe copil.” Este asta adevárat? “Stai cu toiagul acela!”
Ânäelegeäi? Ãi aceea este ceea ce fáceam eu.

464 Acum, dacá nu ar fi existat un pastor asociat aici, stànd
acolo^eu am terminat de predicat. Âmi amintesc cànd a fost
aceasta. Ãi eu^dacá ei^dacá Fratele Neville nu ar fi stat
aici, sau cineva sá-l ajute pe omul acela la altar^eu tocmai
am terminat de predicat, astfel eu státeam la masa de
âmpártáãire. Ãi ân timp ce ei se pregáteau sá ia âmpártáãirea, ãi
eu eram deja ân_ân a da âmpártáãirea. Fratele Neville doar
státea aláturi, iar eu serveam âmpártáãirea. Acum, Fratele
Neville státea acolo.

465 Ce dacá ei veneau la altar ãi Fratele Neville âncá era ân
predica lui, ãi el predica? Eu aã fi mers la altar cu omul acela,
dacá el s-ar fi ridicat sus din adunare ân timp ce el predica, a
mers sus la altar. Eu aã fi vázut cá fratele meu era^cá el avea
ungerea Duhului. El slujea. El era un lucrátor ân^el era ân
linia de datorie, un slujitor ân linia de datorie.

466 Ãi voi niciodatá sá nu-i lásaäi sá vorbeascá ân limbi, sá
ântrerupá, sau ân vreun fel, un lucrátor ân linia de datorie. Da,
dacá Duhul Sfànt vorbeãte cátre cineva ãi ei aleargá la altar sá
fie màntuiäi, lásaäi-l pe lucrátor sá continue ânainte cu linia lui
de datorie; lásaäi ca un pástor, diacon, asociat, dacá existá un
asociat sau orice alt lucrátor, sá meargá el la persoana aceea
foarte repede. Ãi nu deranjaäi pe lucrátorul ân linia de datorie.
Ânäelegeäi?
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467 Iar eu státeam ân spatele pupitrului ân linia de datorie,
dànd âmpártáãirea. Iar asociatul meu, Fratele Neville, státea
làngá mine. Iar un om a alergat sus la altar, eu am zis, “Mergi,
du-te jos la el, Frate Neville.” Ãi Fratele Neville a mers jos la
el. Acela este motivul cá eu nu m-am dus.

468 Acum, dacá nu ar fi existat nici un asociat aici, sau nimic
altceva sá trebuiascá sá meargá la omul acela, eu aã fi páãit jos
ãi aã fi oprit âmpártáãirea, ãi aã fi mers jos ãi_ãi aã fi vázut ca
sufletul acela sá fie màntuit. Voi vedeäi? Dar fiindcá acolo era
altcineva sá fie trimis, aceasta m-ar fi tras de la linia de
datorie, vedeäi voi, unde eu serveam âmpártáãirea.

129. Ce altceva poate sá facá o persoaná^Ce altceva poate o
persoaná sá facá ca un lucrátor personal ân a avea de a
face cu o persoaná care cautá Duhul Sfànt, ãi sá stea
Scriptural?

469 Ân regulá. Doar continuá sá-i citezi Cuvàntul, este lucrul
cel mai bun de fácut. Cuvàntul are Lumina. Doar spune,
“Frate, Isus L-a promis. Aminteãte-äi, aceasta este promisiunea
Lui.”

470 Sá nu-l scuturaäi, sá-l âmpingeäi, sau sá-l miãcaäi prin jur,
sau ceva. Doar sá nu âncercaäi sá^Da, sá nu âncercaäi voi sá-
L daäi, pentru cá voi nu o puteäi face. Ânäelegeäi? Ânäelegeäi?
Voi^Dumnezeu Âl va da lui. Voi doar continuaäi sá citaäi
promisiunile din nou. Vedeäi? Continuaäi sá staäi acolo citànd
promisiunea. “Dumnezeule ân Cer, eu má rog pentru fratele
meu. Promisiunea Ta este cá Tu âi vei da Duhul Sfànt.”

471 Atunci dacá tu âncerci sá-l âncurajezi^El zice, “O, frate,
pástorule, frate,” oricine este ân jurul lui, “eu_eu vreau Duhul
Sfànt.”

472 “Frate, Aceasta este o promisiune. Dumnezeu a fácut
promisiunea. Crezi tu cá El a promis? Acum, nu te ândoi de
Aceasta. Dacá tu crezi promisiunea, Duhul Sfànt va veni la
tine chiar ân orice moment acum. Fii ân aãteptarea Lui. Predá
tot ce ai tu cátre El, ãi zi, ‘Doamne, eu stau pe promisiunea
Ta.’”

473 Acum, continuá sá citezi. Acum, fá al táu_táu_táu_táu
subiect, vezi, fá-l sá ânceteze^Continuá sá citezi. Zi acum,
“Tu spune-i lui Dumnezeu. Acum, te-ai cáit?”

“Da.”

474 “Acum zi, ‘Doamne, Tu ai spus cá dacá eu má cáiesc Tu eãti
drept sá má ieräi. Tu spui cá dacá eu má cáiesc ãi sunt botezat
ân Numele lui Isus Cristos pentru iertarea pácatelor mele, eu
voi primi Duhul Sfànt. Acum, Doamne, eu am fácut asta. Eu
am fácut asta, Doamne. Eu am fácut-o. Eu aãtept, Doamne. Tu
ai promis aceasta.’”
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475 Vedeäi, acela este felul, doar continuaäi sá-l âncurajaäi.
Äineäi-l drept pe Cuvànt. Dacá El urmeazá sá viná vreodatá El
va veni atunci.
130. Face un predicator sau vreun Creãtin bine care nu crede

ân^Nu: Face un predicator sau vreun Creãtin  bine care
nu crede ân securitate Eterná?

476 Acum, sá vedem. Âmi imaginez cá “^face^” Vezi dacá
tu citeãti aceea la fel ca mine. Citeãte-o. [Un frate citeãte
ântrebarea, “Face un predicator sau vreun Creãtin bine care nu
crede ân securitate Eterná?”_Ed.]

M-am gàndit cá puteam sá o am corect. Acum, ei bine,
eu^

Face un predicator bine care nu crede ân securitate
Eterná?

477 Eu aã crede cá predicatorul fácea^dacá el nu ãtia nimic
despre securitate Eterná. Dar dacá el a ãtiut aceasta de a fi
Adevárul, ãi atunci sá nu-L predice, lui trebuie sá-i fie ruãine
de sine; asta-i adevárat, sau orice Creãtin. Acum, Creãtinul,
acum, eu aã spune la_la Creãtinul care nu ânäelege asta prea
bine^
478 [Un frate ântreabá, “Aceea nu este o ânváäáturá deschisá,
nu-i aãa, Frate Branham, sá fie predicatá la oamenii care
niciodatá nu au^?”_Ed.] Nu, nu, nu. Acum, aceasta-i la ce
am vrut sá ajung. Da. Vedeäi? Vedeäi?
479 Acum, vá amintiäi ce am spus duminica trecutá? Dacá tu
eãti un predicator, ia-äi un amvon. Dacá tu nu eãti, tráieãte-äi
predica. Vedeäi, acela este cel mai bun fel de a face asta, tráiäi-
vá predica. Dacá tu eãti un predicator, ia un amvon, ânäelegi, ãi
du-te sá predici. Dacá tu nu eãti, doar tráieãte-äi predica, lasá
ca viaäa ta sá fie amvonul táu. Ânäelegi? Eu cred cá aceasta
rezolvá foarte multe, nu-i aãa? Ânäelegeäi? Ânäelegeäi? Deoarece
de multe ori noi aflám^Iar voi fraäilor faceäi asta ân bisericile
voastre.
480 Amintiäi-vá, cá laicii voãtri uneori âncearcá sá explice
lucruri ãi sá facá lucruri, ãi este mai bine ca tu sá-i instruieãti
sá nu facá aceasta. Ãi dacá cineva vrea sá ãtie ceva, ei sá viná
la unul dintre_aceia care sunt instruiäi sá o facá. Voi
ânäelegeäi?
481 Sá zicem, pái, acum, cum cineva ar zice, “Mái, eu spun^
Ei âmi spun, cá voi acolo la biserica voastrá credeäi ân
securitate Eterná.”
482 Acum, tu mai bine sá veghezi. Tu probabil cá vei intra ântr-
o mai mare âncurcáturá de cum ai fost vreodatá, tu vezi, ãi âl
faci mai ráu decàt oricànd. “Dar eu âäi spun ceva, dacá tu vii
aici ãi ântrebi pe pástorul nostru, ânäelegi. Tu_tu mergi ãi
vorbeãte cu el, ânäelegi. Noi^Aceea este adevárat, eu ãtiu cá
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pástorul nostru crede asta. Eu o cred de asemeni, dar eu nu
sunt ân stare sá sprijin^eu nu sunt un predicator. Eu doar o
cred, asta-i tot ce ãtiu. Eu o cred deoarece eu l-am auzit
explicànd-o astfel din Biblie, cá aceasta a fost mai presus de
orice umbrá de ândoialá pentru mine.” Ânäelegeäi?

483 Dar mai bine sá_mai bine sá vorbeascá laicii cu pástorul
despre aceasta. Ãi, pástorul, sá fie sigur cá el ãtie cum sá
ráspundá aceasta, de asemeni. Astfel studiaäi-o foarte bine,
cáci de multe ori ei vá vor lega ân aceasta, voi vedeäi. Ce^

484 [Un frate zice, “Frate Branham?”_Ed.] Scuzá-má. [“Dacá
eu pot^?^Dar eu_eu âmi cunosc chemarea ãi mi-am fácut
alegerea mea sigurá.”] Aha. [“Tu tocmai ai spus cá ‘Dacá tu
eãti un predicator, tu trebuie sá ai un amvon.’”] Da, domnule.
Asta-i adevárat. [“Eu nu sunt un predicator, eu sunt un
evanghelist.”] Da domnule. [“Dar amvonul fiecáruia este al
meu.”] Asta-i adevárat. [“Dar chiar acum eu lucrez, muncá
fizicá. Nu este muncá grea, dar eu lucrez, ãi nu am nici un
amvon. Ãi eu cred cá aceastá perioadá de lucru ân care eu sunt
este ân voia Domnului. El mi-a spus sá o fac, prin Cuvànt ãi
márturia Duhului. Ãi eu cred, cá mai tàrziu, amvoanele vor fi
deschise.”] Sigur, asta-i adevárat. [“Este asta corect?”] Asta-i
corect, frate.

485 Frate, acum, dacá tu vei merge ânapoi aici ãi iei registrul
vechi al bisericii, tu vei afla cá eu am pástorit aceastá bisericá
ãaptesprezece ani, ãi am predicat ân fiecare zi, am predicat ân
fiecare zi ãi am lucrat ân fiecare zi. Ânäelegi? [Un frate zice,
“Dacá tu lucrezi, acesta este un semn bun cá tu eãti
chemat.”_Ed.] Da. Pavel a lucrat, nu-i aãa? Pavel a fácut
corturi. [“Eu am tins sá fiu descurajat deoarece, aãa cum ai
spus, fiecare predicator sá aibe un amvon. Eu sunt^eu tind
sá fiu descurajat, dar eu ãtiu cá Dumnezeu m-a chemat sá-mi
iau un serviciu, pentru o vreme.”] Sigur. Pavel a mers ãi a fácut
corturi, nu-i aãa? A lucrat cu màinile lui astfel ca el sá nu
trebuiascá sá^Aceea este exact. Sigur. [“Aceea este unde
sunt eu.”] Vedeäi? Asta-i adevárat. Vedeäi? John Wesley a zis,
“Lumea este parohia mea.” Astfel amvonul táu âncá este
deschis, frate. Evangheliãtii se duc ân toatá lumea. Nu este asta
corect? “Duceäi-vá ân toatá lumea.” Astfel amvonul táu este
lumea ântreagá. Da, domnule.

Ântrebare:

131. Este aceasta dominant, d-o-m-i-n-a-n-^Este aceasta
dominant cá un diacon sau administrator trebuie sá
rámàná ân ânváäátura bisericii lor? Da. Asta-i adevárat.
Este legal ca ei sá adauge sau sá scoatá din ânváäáturi din
cauza propriei lor opinii sau descoperiri personale? Nu,
domnule. Nu.
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486 Un diacon sau un administrator trebuie sá fie perfect ân
armonie cu_cu ânváäátura bisericii lor. Ei trebuie sá stea
perfect cu interpretarea Scripturilor din biserica lor, deoarece,
dacá ei nu, ei se luptá tocmai âmpotriva lucrului. Ei se_ei se
vatámá pe ei ânãiãi. Ânäelegeäi? Voi vá luptaäi^

487 Aceasta este, cu alte cuvinte, cum dacá_dacá_dacá eu aã
spune cá-mi iubesc familia mea ãi âncerc sá-i hránesc cu
otravá. Vedeäi, acelaãi lucru. Vedeäi, voi nu puteäi face asta,
voi^

488 Un_un administrator sau un diacon ân luarea slujbei lor,
sau orice funcäionar al unei biserici care reprezintá un anumit
corp de bisericá, vedeäi, acela reprezintá o bisericá.

489 Acela este motivul cá eu am páãit afará din biserica
Baptistá, vedeäi, tocmai pentru prima datá. Eu doar am fost
acolo doar un pic ãi ei_ei mi-au cerut sá ordinez ceva femei
predicatoare. Ei bine, eu nu puteam de fapt sá stau ân ea. Am
zis, “Eu_eu refuz sá fac aceasta.”

490 Iar pástorul m-a zgàläàit. “Ce este aceasta? Tu eãti un
bátràn!”

491 Am zis, “Doctor Davis, ân tot respectul cuvenit la credinäa
Baptistá, ãi fiecare lucru la care eu am fost ordinat, eu nu
ãtiam cá aceasta era ân doctrina bisericii Baptiste sá ordineze
femei. Acela era un lucru care a fost lásat afará din aceasta.”

Ãi el a zis, “Asta este doctrina acestei biserici.”

492 Am zis, “Domnule, aã putea fi scuzat pentru seara aceasta,
sau ai vrea sá-mi ráspunzi la càteva ântrebári?” Vedeäi?

493 El a zis, “Eu voi ráspunde la ântrebárile tale.” A zis, “Este
de datoria ta sá fii acolo.”

494 Am zis, “Aceasta este, domnule. Asta-i adevárat. Eu
trebuie sá anticipez ân orice lucru care âl face biserica aceasta.
Eu sunt ân linia de datorie, unul din bátrànii locali.” Ãi el a
zis^Am zis, “Ai putea sá-mi explici cum cá ân I Corinteni 14
sau 15 acolo, unde Pavel a zis, ‘Femeile voastre sá pástreze
tácere ân biserici, nu le este permis sá vorbeascá.’”

495 Ãi el a zis, “Pái, cu certitudine!” El a zis, “Dacá^eu pot
ráspunde la aceasta.” El a zis, “Tu vezi, ce era aceasta,” a zis,
“Pavel a zis^Toate_toate femeile ãedeau ân spate ân coläuri,
fácànd pe deãteptele cum fac ele de multe ori ân alte timpuri.
El a zis, ‘Sá nu le lásaäi sá facá asta.’ Ânäelegi?”

496 Ãi am zis, “Atunci explicá-mi II Timotei, unde Pavel a zis,
de asemeni, acelaãi scriitor, acelaãi apostol, a zis, ‘Eu nu
ângádui ca o femeie sá ânveäe sau sá uzurpe vreo autoritate,
vedeäi, ci sá_sá fie ân supunere. Cáci Adam a fost format mai
ântài ãi apoi Eva, ãi nu Adam a fost amágit ci femeia a fost
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amágitá. Ea era amágitá. Acum, eu nu spun cá ea vrea sá facá
ceva ráu, dar ea a fost de fapt amágitá ân aceasta. Ea nu
trebuie sá fie o ânváäátoare.”

El a zis, “Este asta opinia ta personalá?”
497 Am zis, “Aceea este opinia Scripturii pentru felul meu de a
vedea aceasta. Asta este ceea ce Biblia a spus.”
498 El a zis, “Tinere, äie äi s-ar putea lua autorizaäia pentru
aceasta.”
499 Am zis, “Eu doar âi voi scuti de necaz. Eu doar o voi da,
Doctor Davis.” Am zis, “Nu pentru ceva desconsiderare faäá de
tine^” Ãi el nu a vrut sá o facá, totuãi. El a lásat-o sá treacá,
a lásat-o sá treacá ân felul acesta.
500 Atunci el mi-a spus cá el va äine o dezbatere deschisá cu
mine cu aceasta. Ãi eu am zis, “Ân regulá, doar oricànd.” Dar
el_el nu a fácut asta.
501 Astfel atunci un_un pic mai tàrziu, apoi, cànd Domnul mi-
a vorbit, ãi despre_Ângerul Domnului a venit, atunci_atunci el
doar ãi-a bátut joc de Acela, voi vedeäi. Ãi atunci eu_eu doar i-
am spus, am spus, “Pái, Doctor Davis, este mai bine ca eu sá
scap de aceasta chiar acum, ânäelegi,” am zis, “deoarece
aceasta are sá fie o povará. Eu tocmai am fost ordinat un pic,
oricum, astfel aceasta are sá fie o povará pentru mine, astfel eu
doar aã putea tot atàt de bine sá scap de aceasta chiar acum.”
502 Aãa cá de aceea dacá eu nu am putut sá stau ân biserica
Baptistá ãi sá ânváä doctrina Baptistá ãi sá susäin credinäa
Baptistá. Dacá am fácut aceasta_dacá am fácut aceasta doar
din cauzá cá ea era o bisericá, atunci eu sunt greãit, ânäelegeäi,
eu ascund ceva ânapoi. Ãi dacá eu_dacá eu_dacá eu sunt
sincer cu mine, eu voi merge la poporul Baptist (pástorul meu
sau oricine poate sá-mi explice aceasta) ãi le cer un_un cuvànt
al Vieäii; dacá el âmi poate aráta corect unde este corect ân
Scripturá ãi âmi satisface simäámàntul, atunci eu voi vorbi
aceasta ântocmai ân felul ân care ei o vorbesc, ânäelegeäi, iar eu
voi fi un Baptist.
503 Acela este motivul cá eu sunt un independent. Acela este
motivul cá eu nu aparäin la organizaäii, deoarece eu nu cred ân
organizaäii. Ãi eu cred cá aceasta este nescriptural, pentru, o
organizaäie.
504 De aceea, eu nu am putut sá aparäin la vreo organizaäie ãi
sá má simt justificat prin a o face. Ânäelegeäi? De aceea, eu nu
iau pe oameni ânáuntru ãi sá-i fac membri, ãi aãa mai departe
ân felul acela, deoarece eu cred cá noi suntem náscuäi a fi
membri, noi suntem náscuäi ân Biserica viului Dumnezeu.
Ânäelegeäi?
505 Noi nu luám numele oamenilor jos de pe registru ãi sá-i
excomunicám, ãi fiecare lucru ca acela, deoarece eu cred cá
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aceasta nu este de datoria noastrá_noastrá sá facem asta. Eu
cred cá acesta este Dumnezeu care face excomunicarea.
Ânäelegeäi? Dar eu cred cá biserica, dacá acolo ar fi un frate
care fácea ceva greãit^

506 Spre exemplu, dacá_dacá ei l-au prins pe Fratele Neville,
sau pe Fratele Junior, sau Fratele^vreun frate aici, unul
dintre diaconi sau administratori, sau una alta, fácànd ceva
greãit, eu cred cá lucrul de fácut este ca biserica sá se adune
âmpreuná ãi sá se roage pentru acest frate. Dacá el âncá nu se
ândreaptá, atunci lásaäi ca doi sá meargá cu el, sá meargá la
acel frate sá fie âmpácat. Ãi dacá atunci dacá el nu primeãte
aceasta, atunci spuneäi-l ânaintea bisericii. Ãi dacá ei nu
primesc aceasta atunci, acela este timpul pentru ântreaga
bisericá atunci, aceea este pentru pástor, bátràni, ãi toate
celelalte sá o facá. Eu nu cred cá vreun comitet de diaconi are
un drept sá arunce pe cineva afará din bisericá sau orice
comitet de administratori sau vreun pástor are un drept sá facá
aceasta.

507 Eu cred cá dacá cineva urma sá fie scos din pártáãie, ar fi
din cauza tráirii imorale, sau ceva de felul acela, cá el nu era o
persoaná potrivitá, ca un om sá viná ânáuntru aici ãi sá ântineze
pe fetele noastre sau_sau sá insulte pe femeile noastre, ãi
lucruri de felul acela, ãi totuãi sá profeseze de a fi unul dintre
noi aici. Ânäelegeäi? Acum, dacá el este afará pe altundeva
venind ânáuntru, pái, noi trebuie sá facem ceva privitor la
aceasta, dar, cànd se ajunge la o persoaná ca aceea, o persoaná
imoralá care âncearcá sá facá dragoste la soäiile noastre
sau_sau insultá pe fiicele noastre sau, voi ãtiäi, una alta de
felul acela, sau face ceva imoral ân jurul ei, sau sá ne ducá
báieäaãii noãtri afará ãi sá facá perverãi din ei, sau ceva.

508 Acele lucruri trebuiesc adresate, ãi apoi insul acela trebuie
sá fie excomunicat de la pártáãie ãi sá nu i se permitá sá se ia
cina cu acesta, deoarece noi nu trebuie sá facem asta. Noi nu
trebuie. “Dacá careva mánàncá nevrednic, este vinovat de
Sàngele ãi trupul Domnului,” asupra acelei persoane.

509 Dar eu cred ântocmai cum a spus un om, “Pái, acum, el_el
este aceasta, aceea.” Rugaäi-vá pentru el.

510 Eu niciodatá nu voi uita, ân Stockholm, Suedia, Fratele
Lewi Pethrus, un mare om al lui Dumnezeu. Noi ãedeam la
masá, doar cu càteva ore ânainte sá venim ânapoi ân America.
Noi am avut mari adunári acolo. Ãi el a zis, Gordon Linsay a
zis, “Cine este supraveghetorul acestui mare corp?” Báiete,
aceasta i-a bátut pe Adunarienii lui Dumnezeu cu sute de mile,
voi vedeäi. A zis, “Cine este supraveghetorul?”

Iar Lewi Pethrus este ca un gentlemen, ãi a zis, “Isus.”

El a zis, “Cine este prezbiterul vostru?”
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El a zis, “Isus.”
511 El a zis, “Eu ãtiu cá asta-i adevárat,” a zis, “noi credem
acelaãi lucru despre Adunarienii lui Dumnezeu ai noãtri.” El a
zis, “Asta-i adevárat.” “Dar,” a zis, “zic, spre exemplu, un_un
frate iese din linie,” a zis, “cine are cuvàntul hotáràtor sá-l
scoatá afará?”

A spus, “Noi nu-l scoatem afará.”
“Pái,” a zis, “ce faceäi voi?”

512 A zis, “Noi ne rugám pentru el.” M-am gàndit cá aceea era
aãa de dulce! Aceea a sunat Creãtineãte pentru mine, “Noi ne
rugám pentru el.” Nimeni nu-l scoate afará, ei se roagá pentru
el.
513 A zis, “Pái, atunci, ce dacá unii dintre fraäi sunt de acord,”
a zis el, “ãi unii din ei nu vor sá mai aibe pártáãie cu el? Âl aduc
ânáuntru, cum acesta este un pástor, voi vedeäi, care âncepe sá
deviná un om al doamnelor printre^Voi ãtiäi ce vreau sá
spun, ãi lucruri ca acelea, ãi unii dintre pástori nu vor sá-l aibe
ân bisericile lor. Ce faceäi voi toäi, âl aruncaäi afará din
organizaäia voastrá?”
514 “Nu.” A zis, “Noi doar âl lásám ân pace ãi ne rugám pentru
el.” A zis, “Noi âncá nu am pierdut nici unul. Ei ântotdeauna
vin ânapoi, cumva.”
515 El a zis, “Pái,” a zis, “acum, ce dacá^” A zis, “Ce dacá
unii din ei zic cá ei âl vor ãi ceilaläi nu-l vor? Acum, cum âi cu
asta?”
516 A zis, “Pái, cei care-l vor, âl iau; cei care nu-l vor, ei nu
trebuie.”
517 Astfel_astfel eu cred cá aceea este o cale buná sá o aveäi,
nu-i aãa, fraäilor? Ãi ân felul acela noi suntem “fraäi.”
518 Acum, fraäilor, eu sper cá aceste lucruri au dat un fel de
arátare micá ânspre un ráspuns sau ceva, âncàt adunarea
noastrá de aici din seara aceasta ne-a_ne-a folosit ceva. Eu má
pregátesc sá plec acum pentru o vreme, má duc ân adunári
afará ân Vest. Eu cu umilinäá ràvnesc dupá rugáciunile voastre.
519 Unele din ráspunsurile mele de aici, poate multe din ele,
poate nici una din ele, erau corecte. Eu nu ãtiu. Dar aceasta ar
fi cel mai bun din càt am putut sá acumulez ân propriul meu fel
de gàndire, voi vedeäi, sá âncerc sá explic Aceasta. Poate
acestea ultimele, mai ales, au venit ânáuntru acolo la sfàrãit, ãi
eu nu am avut timp sá le caut. Ãi eu doar nu am, ele erau^Ce
eu vreau sá spun, ele erau Scripturi prin care noi trecem aici de
fiecare datá, zi dupá zi ân bisericá. M-am gàndit cá poate
aceasta ar fi ceva mare istovitor care ar putea sá ne facá sá
ajungem sá trebuiascá sá intrám ântradevár ân ceva mare, dar
acestea sunt doar mai mult ca ântrebári de biserici.
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520 Sunt bucuros sá vá vád cá vá äineäi ân felul acesta, nu
existá vreo dezordine, nici vreo nemuläumire, nici vreo
confuzie. Nici o ântrebare nu a dezbátut Acesta ãi sá zicá
“Aceasta este greãit, Aceasta este greãit, noi nu vrem sá O
avem.” Aceãtia erau doar fraäi care au vrut sá cunoascá ceva sá
le ântáreascá menäinerile lor, asta-i tot. Aceea^ântáreãte,
leagá_leagá armura puäin mai stràns, trage un alt nod ân ea.
Eu sper cá noi ajungem sá ne ântàlnim cu mult de mai multe ori
ân felul acesta, sá tragem sus armura.
521 Ãi amintiäi-vá, fraäilor, cá armura mea are nevoie sá fie
trasá sus, de asemeni. Astfel voi rugaäi-vá lui Dumnezeu
pentru mine ca Dumnezeu sá má ajute ãi sá-mi tragá sus
armura puäin mai stràns, ca eu sá^sá nu devin aãa dezlegat
cu lucrurile. Ãi viaäa pe care eu o tráiesc ãi lucrurile pe care le
fac, fie ca eu sá le fac cu mai mult duh de umilinäá, mai
ràvnitor sá o fac. Ãi Dumnezeu sá-mi dea o inimá sá o fac mai
mult decàt cum am fácut eu vreodatá mai ânainte. Eu má rog
acelaãi lucru pentru voi toäi. Dumnezeu sá vá binecuvànteze.
522 Eu v-am äinut aici un timp ândelungat, ãi este chiar acum
unsprezece fárá cinci.
523 Ãi acum, Frate Neville, eu_eu poate^Acum, eu am aflat,
cá sunt numai cam nouá sute ãi ceva de mile pàná acolo, ãi eu
nu urmeazá sá plec pàná luni dimineaäa. Dar eu vreau sá fiu
aici duminicá pentru ãcoala Duminicalá, eu vin ca musafir al
táu sá te ascult cum predici, tu vezi, duminicá. Ânäelegi?
Dar^Pái, frate, da, frate. Frate Neville, aici este motivul
frate. Eu sunt^eu te iubesc ãi tu ai fost ântotdeauna aãa de
politicos ân a oferi amvonul ântocmai cum dacá^de parcá eu
eram un bátràn senior faäá de tine, sau ceva. Dar eu nu am
simäit ân felul acela, Frate Neville. Eu am simäit cá noi suntem
fraäi.
524 Fratele Ruddell ãi Fratele Junie, ãi, o, voi toäi fraäii ãi toäi
dintre voi, noi suntem_noi suntem doar fraäi âmpreuná, voi
vedeäi.
525 Dar ce^Motivul despre aceasta, eu sunt doar un picuä
ráguãit acum, voi vedeäi, ãi eu am ãase sáptámàni de-a lungul
doar de bátálie constantá, voi vedeäi. Ãi eu_eu doar vreau sá
âncep poate dacá eu pot, m-am gàndit, dupá aceastá adunare
din seara aceasta, aceea âmi va da vineri ãi sàmbátá ãi
duminicá sá má odihnesc, ânainte sá pornesc la adunári acolo
afará.
526 Ãi Fratele Junie, ândatá ce má ântorc ânapoi, o datá venind
ânáuntru, eu trebuie sá vin jos ãi sá vá vád din nou, vreau sá
vin afará, eu am trecut pe làngá mica ta bisericá acolo, ieri, eu
cred. Soäia mea a zis, “Eu cred cá^” Este aceasta acolo afará
làngá linia de cale feratá làngá Glenellen Park? Mi-ar place sá
vin afará ãi sá vorbesc cu acei oameni din Sellersburg. Bine.
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527 Fratele Ruddell, binecuvàntatá-äi fie inima. Mi-ar place sá
vin afará, tu ai un grup minunat de oameni. Tu ai ãezut acolo
ân seara aceasta ascultànd ântocmai de parcá tu erai un
prezbiter bátràn luànd ânáuntru aceasta.
528 Fratele Beeler de acolo, este unul din fraäii noãtri
evangheliãti. Eu sper cáci càndva eu pot ântàlni una din
adunárile tale pe undeva, frate, sá pot face ceva influenäá, sá
am ceva de spus pe undeva sá te avànt ânainte. Eu ântotdeauna
am cuvànt bun pentru tine la oricine, tu ãi Fratele Stricker de
aici, ãi evangheliãti.
529 Fratele Collins de aici, care eu cred cá ântr-o zi va fi un
lucrátor deplin ân lucrare.
530 Oameni care sunt oameni galanäi, oameni galanäi, oameni
adeváraäi ai credinäei, Dumnezeu sá fie cu voi toäi, ãi voi
diaconii, voi administratorii, voi fraäilor.
531 Eu cred cá voi sunteäi^Fratele de aici, nu-mi pot aminti
de numele lui. Tu eãti^[Fratele Caldwell zice, “Fratele
Caldwell.”_Ed.] Caldwell. Tu eãti doar un^Tu eãti unul
dintre bátràni sau ceva, nu-i aãa, sau doar un^[“Lucrátor.”]
Lucrátor. [“Eu sunt un lucrátor. Am aparäinut de Biserica lui
Dumnezeu, eu nu am putut sá predic Evanghelia depliná ãi sá
stau cu ei. Eu nu am putut sá predic botezul ân Numele
Domnului Isus ãi sá stau cu ei. Eu am avut cea mai ânaltá
autorizaäie ân grad de slujbá pe care ei au dat-o, dar eu doar i-
am refuzat. De cànd te-am auzit pe tine cá predici acele Mesaje
máreäe, eu i-am refuzat ãi am ieãit din organizaäie. Acum eu
vreau sá fiu unul dintre ai tái.”]
532 Âäi muläumesc, frate. Noi âäi urám bun venit la pártáãia
noastrá. Iar recomandarea noastrá_noastrá este de sus. Vieäile
noastre fac recomandarea noastrá, tu vezi. Aceea este
recomandarea noastrá. “Dacá eu nu fac lucrárile Tatálui Meu,
atunci sá nu Má credeäi.” Ânäelegeäi? Asta-i adevárat. Aceea
este recomandarea noastrá. Ãi ca un vechi^Aãa cum Howard
Cadle obiãnuia sá spuná, “Noi nu avem lege decàt Iubire, nici o
carte decàt Biblia, ãi_ãi nici_nici un crez decàt pe Cristos.”
Asta-i adevárat. “Nici o lege decàt Iubire, nici un crez decàt pe
Cristos, nici o carte decàt Biblia.”
533 Iar noi suntem_suntem, Frate Caldwell, noi suntem fericiäi
sá te avem. Tu vii afará dintr-o mare organizaäie. Biserica
Anderson a lui Dumnezeu, eu presupun. [Fratele Caldwell zice,
“Cleveland.”_Ed.] Sau biserica Cleveland, Biserica
Penticostalá a lui Dumnezeu. [“Iar eu obiãnuiam sá pástoresc
aici afará la^?^”_Ed.] O, da. O, da, eu am fost acolo afará.
Eu cred cá am fost acolo afará cu Fratele Neville^sau Fratele
Wood, o datá, noi am primit un càine sau un càine de
vànátoare de la cineva care a mers la biserica ta acolo afará. Ãi
eu am ajuns sá stau pe scári acolo ãi sá vorbesc, ãi ei vorbeau
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despre tine. Pái, eu sunt sigur^[“La biserica mea.”] O?
[“Burns.”] Asta-i adevárat, Fratele Burns. Asta-i adevárat.
[Fratele Caldwell relateazá un incident_Ed.] O? Da. O, Bertha,
asta-i adevárat. O, asta-i minunat.
534 Fratele Rook de acolo, el a devenit un pástor acum, sau
evanghelist, eu cred. Este asta adevárat? Sau tu pástoreãti?
[Fratele Rook zice, “Doar evanghelist.”_Ed.] Evanghelist. Eu
vreau sá te comentez, Frate Rook. Eu am auzit de ceva lucrare
mare pe care tu o faci pentru Domnul. Tu^Am auzit cá tu ai
mers la Indianapolis sau mergeai la Indianapolis, ãi ai avut
servicii ãi ai càãtigat suflete pentru Cristos. Dumnezeu sá fie cu
tine, Frate Rook. Eu desigur sunt bucuros sá te vád. Eu te-am
vázut aici afará pe acest tractor vechi de aici, mànànd ân jur pe
aici, doar fertilizànd curtea ta acolo. Pái, te vád afará âncercànd
sá faci ceva pentru Domnul. Sunt bucuros cá El te-a chemat la
slujbá, ântotdeauna sá-L äii ânaintea ta, frate. Dumnezeu sá te
binecuvànteze. Sá nu compromiäi la nimic; Dar sá o faci cu cel
mai dulce duh cu care tu poäi sá o faci. Al táu_al táu mesaj sá
fie ântotdeauna asezonat cu dulceaäa Duhului Sfànt.
535 Ãi Frate Stricker^[Un frate zice, “Noi dorim rugáciunile
voastre ale tuturor. Noi_noi âncercám sá obäinem sá âncepem o
bisericá jos la North Vernon.”_Ed.] O, eu sper cá voi o
obäineäi. Noi ne vom ruga pentru voi. [“Facem foarte bine,
pàná acum.”] Asta-i adevárat.

Billy, cànd o sá âncepi tu sá pástoreãti?
536 Doctor Goad ãi Doctor Mercier de aici, eu_eu_eu sper^
aãa cum ne chemám unul pe altul aãa. Ãi Fratele Goad a ajuns
la un punct pàná eu^el ântr-adevár meritá un titlu, el poate
âncárca scoici acum. Da. Ãi, Fratele Leo,  eu cred cá noi putem
doar sá âl lásám sá meargá la aceea ân felul acesta, ãi sá-l
numim^âl lásám sá-ãi continue titlul de_de “Doctor.”
537 Pái, “Doctor” Branham, ân spate acolo, tu doar äine-o pe ea
doctoritá foarte bine, ãi luminile sá ardá foarte bine. Ãi_ãi eu
vá voi spune ceva, ori de càte ori noi avem o adunare specialá
eu voi vorbi cu comitetul ãi sá vád dacá ei vá poate da ceva ân
plus privitor la asta [Fratele Branham ràde_Ed.], pentru lucru
special voi trebuie sá faceäi aãa de mult máturat ãi cáraäi
ânáuntru ãi afará, ãi aceea vá va face fericiäi.
538 Doctorul Wood. Eu âl chem “Doctor,” eu presupun cá vá
ântrebaäi de ce. Eu nu âl numesc greãit, el doar máceláreãte
lemne cu totul ân bucáäi, voi ãtiäi. Domnul va creãte un pom
frumos, iar el âl taie jos ãi face o casá din el. Eu âncá nu am
vázut aãa ceva, astfel eu trebuie sá-l chem “Doctor.”
539 Frate Taylor, tu âncá eãti credincios la uãá, sá dai unui om
un scaun. Eu gàndesc despre tine ân felul acesta, “Eu mai
degrabá aã fi o ãtergátoare de picioare la casa Domnului decàt
sá locuiesc ân corturi cu cei rái.” Asta-i adevárat. Sigur.
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540 Frate Hickerson, tu doar ai ânceput pe Cale, ãi sus, venind
ânainte. Eu am dorit ca tu^eu^Tu ai ânceput pe Cale, ãi vii
ânainte, eu doar cu certitudine âäi admir sinceritatea ãi tot ceea
ce tu faci pentru Domnul Isus. Dumnezeu sá te binecuvànteze
ântotdeauna ãi sá te facá un diacon adevárat, frate, ceea ce eu
cred cá tu eãti, casa ta ân supunere ãi toate lucrurile aãa cum tu
eãti.

541 Frate Fred, tu nu eãti cu noi de prea mult, venind jos din
Canada. Noi nu simäim cá tu âncá mai eãti un Canadian, noi
simäim cá tu eãti un cálátor ãi un stráin cu noi, ca un_ca un
administrator. Tu ãi Fratele Wood, ãi voi care serviäi slujba
voastrá bine cu Fratele Roberson, ãi restul din aceãtia; Fratele
Egan, el nu este aici ân seara aceasta.

542 Ãi Frate Roberson, tu eãti un_un ajutor adevárat pentru
mine, Fratele Roberson âmpreuná cu aläii, ân acest caz de
impozit care a mers sub aceastá cercetare. `
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