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Dumnezeu Este Înñeles Greîit

` Domnul sá vá binecuvànteze. Rugaäi-vá pentru mine, ân
seara aceasta. Noi am avut doar puäiná ploaie, suficient sá se
rácoreascá, pentru care noi suntem recunoscátori, ãi sunt
âncredinäat cá noi vom avea una din ploile spirituale ân interior
ca sá ne ajute cumva un pic.

2 Eu cred, Frate Neville, cá dacá noi am ântoarce asta ân jur
cátre tine. Ce zici de asta? Eu vorbind, eu ajung un pic^
primesc aerul acela peste mine ãi atunci eu^capul ásta chel
al meu lasá aceea sá viná jos ãi-mi ânfundá gàtul.

3 Acum, eu am âmpáräit ceva^pentru ceva ântrebári ân
seara aceasta, ãi ráspunsuri doar cumva sá^Motivul cá noi
facem aceasta este sá aflám cumva ce este pe inimile
oamenilor.

4 Eu cred cá aceea este foarte bine pentru un pástor sá_sá
dea afará aceasta, ãi atunci el aflá chiar despre ceea ce oamenii
gàndesc dacá ei âãi vor scrie ântrebárile, ei au ceva. Ãi eu cred
cá fiecare dintre noi este legat prin datorie sá ne exprimám
gàndurile cátre pástorul nostru ãi_ãi conducátorii noãtri
spirituali, ãi aãa mai departe, ãi orice lucru care âl vedem,
ca astfel noi sá putem face ca totul sá decurgá lin ãi bine, ãi
pentru binele Âmpáráäiei lui Dumnezeu.

5 Ãi atunci eu^pàná cam la o jumátate de orá ân urmá eu
am avut numai cam douá sau trei pe care eu aã^Billy le-a
luat dupá serviciul de azi dimineaäá ãl el mi le-a adus sus. Ãi
apoi am mers ânáuntru ãi am studiat asupra unei Scripturi,
m-am gàndit cá voi vorbi atunci un pic ân seara aceasta,
fiindcá eu am menäionat aceasta, ãi de a fi aici sus. Ãi apoi el
m-a sunat cu càteva minute ân urmá, a zis, “Doar opreãte, eu
am o màná pliná acum.”

6 Astfel eu voi âncerca sá intru drept ânáuntru asupra
acestora ãi sá le ráspund dupá cea mai buná cunoãtinäá a mea.
Ãi apoi dacá eu termin ân timp, eu am un text despre care mi-
ar place sá_sá vorbesc doar poate pentru douázeci sau treizeci
de minute, doar un text scurt.

7 Ãi apoi, reäineäi, dacá Domnul va voi, urmátoarea duminicá
dimineaäá eu vreau sá fac càt pot de bine, prin harul lui
Dumnezeu, sá explic cele Ãaptezeci de Sáptámàni ale lui
Daniel. Aãa cum am spus azi dimineaäá, aceasta este o
Scripturá máreaäá. Ãi nu este atàt de mult sá vorbeãti asupra
ei, ci sá o plasezi unde aparäine, sá o faci sá se potriveascá cu
restul Bibliei.
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8 Ãi noi am ânceput de la Apocalipsa 1, am ajuns acolo ân
capitolul 6. Ãi, desigur, noi intrám acum la ultimele ãapte
Peceäi. Ãi acele Peceäi vor merge de la al 6-lea, ultima parte a
capitolului al 6-lea, pàná la al 19-lea capitol, inclusiv. Astfel
aceasta ar lua un timp ândelungat. Acum, eu aã putea lua, sá
zicem, ãapte seri, ãi sá trecem cele Ãapte Peceäi, sá le
deschidem. Dar dacá tu o faci ân felul acela, atunci oamenii vor
omite partea cea mare aici ânapoi care se umple ân aceasta. Ãi
dacá ei nu sunt ântr-adevár ânváäaäi, aceasta ar putea sá nu fie
bine. Ânsá primele trei sau patru din ele tocmai se ântàmplá cá
noi le putem lua ân regulá, doar vin drept ântr-un rànd; dar
urmátoarea din aceasta, atunci tu trebuie sá mergi ânapoi ân
Daniel din nou, vii ânapoi acolo ân Geneza, mergi ânapoi acolo
ân Apocalipsa, vii ânapoi jos ân Evanghelii, ãi doar o âmpleteãti
ânáuntru acolo, deoarece este urma lui Israel, Dumnezeu se
ocupá cu Israel. Cáci cànd Biserica merge sus, aceea este
ultima din Bisericá pàná cànd Ea vine cu Domnul Ei ca Mire ãi
Mireasá ân capitolul al 19-lea; ân decursul acestui timp are de a
face cu Israel. Ãi sá luám cele Ãaptezeci de Sáptámàni ale lui
Daniel ânáuntru acum, aceasta aãeazá tabloul pentru aceastá
deschidere care vine, Prima Pecete.
9 Apoi m-am gàndit, cu voia Domnului, eu^urmátoarea
duminicá am sá vorbesc despre aceea. Dacá eu nu sfàrãesc
duminicá dimineaäa, atunci eu o voi âncerca duminicá seara
din nou. Ãi aceea ar deschide calea atunci, dacá Domnul ne v-a
cáláuzi, noi nu va trebui sá ne oprim cu partea aceea, noi am
merge chiar drept ânainte ân cele Ãapte Peceäi ãi doar o ducem
ânainte atàt timp càt am vázut cá Domnul ne cáláuzeãte.
10 Acum, ân seara aceasta noi avem ceva ântrebári, ãi ele sunt
toate sensibile, ântrebári rezonabile. Aici era una despre care
mi-ar place sá vorbesc mai ântài, doar un moment. Acesta era
cineva care a ântrebat^Aceasta nu este o ântrebare, este cá
cineva doar m-a ântrebat:

Unde sunt cheile mele? Te rog spune-mi.
11 Ei_ei le-au pierdut ân dupá-amiaza asta. Acum, eu vá
spun, cu càteva sáptámàni ân urmá, cam cu càteva zile ân urmá
am fost aici la Tabernacol^eu obiãnuiam sá merg ân
rugáciune ãi sá aãtept dupá Domnul ãi sá aflu unde erau
lucrurile acelea pentru oameni. Eu am gásit maãini ale
oamenilor. Domnul âmi vorbea unde oamenii ar^
12 Fratele Welch Evans a venit sus aici ãi ãi-a pierdut maãina,
cineva a furat-o ân Louisville. El ãi Fratele Fred Sothmann ãi
unii dintre fraäi^Fratele Tom Simpson, eu cred, erau
âmpreuná ân ziua aceea. Sau erai tu, Frate Tom? Ãi ei au venit
sus la casá, ãi acolo era Fratele Evans fárá o maãiná, fárá
haine, tot ce avea el era ân maãina aceea. Ãi ei au tras ânáuntru
acolo la ai lui Miller ãi cineva a luat-o.
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13 Pái, noi avem o bandá sau grup ân Louisville, unde ei
reuãesc sá ia maãinile acestea ãi ei le màná jos la Bowling
Green sau pe undeva ân felul acesta ãi le revopsesc. Ãi ân
Kentucky tu nu trebuie sá ai un certificat, oricum, la maãina
ta, ãi ei pot schimba maãinile acelea ân càteva minute ãi sá le
vàndá ân orice fel au vrut ei.
14 Ei bine, Fratele Evans cu maãinuäa lui ãi tot ce avea el ân
ea, iar Domnul mi-a dat ráspunsul pentru aceasta. Ãi ânainte
chiar ca ei sá ajungá acasá, maãina státea aici afará cu benzina
cam pe jumátate goalá, unde El i-a ântors ânapoi pe drum la
Bowling Green, ãi i-a adus ânapoi ãi a aãezat maãina drept
ânapoi acolo afará cu fiecare lucru ân ea, nici un lucru nu
lipsea, doar benzina ce ei au folosit.
15 De multe ori oamenii au zis cá anumite lucruri, ãi ei
ântrebau, iar eu mergeam ânaintea Domnului ãi aãteptam dupá
acele vedenii, acum, aãteptam pàná ele veneau. Dar am aflat cá
aceea a adus o mare piatrá de poticnire ânaintea oamenilor.
Ântr-adevár, oamenii din America nu sunt gata pentru o astfel
de slujbá, bisericile. Asta-i adevárat. Aceasta este_aceasta este
mai presus de timpul lor. Ânäelegeäi? Ãi aceasta cauzeazá
fiecare lucru, unii te numesc un “drac,” unii te numesc un
“spiritist,” unii te numesc un “fiu al lui Dumnezeu,” un
“dumnezeu,” ãi fiecare lucru. Vedeäi? Aãa cá i-am promis doar
Domnului cá o voi lása sá treacá ãi doar aãtept ãi folosesc
slujba asta ân Africa sau la interviuri personale cànd eu le am
aici.

16 Acum, noi suntem aici pentru interviuri personale, care
âncá merg pe astfel de lucruri. Dar^Ãi felul cum sá le
obäineäi este nu sá veniäi la bisericá, voi mergeäi la secretarul
nostru, fiul meu, Billy Paul, ãi el vá va da un micuä^un bilet
spunàndu-vá ântocmai cànd urmeazá sá fie ãi aãa mai departe.
Ãi orice de felul acesta, care este la interviuri personale, aici
sau ân càmp, poate sá viná numai pe calea aceea. Existá un_un
tabel despre aceasta publicat, sau o carte, sau o notiäá pe tabla
de anunäuri acolo, despre cum se face aceasta. Dar doar sá
veniäi sus aici la platformá^

17 Acum, noi avem daruri ân bisericá. Noi avem pe Fratele
Neville aici care a primit darul de profeäie. Fratele
Higginbotham care ãade aici, care are un dar de vorbire ân
limbi ãi interpreteazá limbi. Eu v-aã sfátui^eu má voi ruga
ca Dumnezeu sá vá dea cheile voastre, dar eu_eu aã sfátui
poate cá dacá Duhul Sfànt ar vorbi ân seara aceasta, poate,
prin Fratele Neville sau Fratele Higginbotham, sau unele din
aceste daruri ân bisericá, asupra cárora noi avem ceva ântrebári
ân càteva minute, cá poate ei ar putea sá facá asta.
18 Dar, càt pentru mine, i-am fácut o promisiune lui
Dumnezeu, nimic mai mult ân America ân adunári publice,
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vedeäi, deoarece aceasta doar m-a fácut sá párásesc càmpul. Ãi
apoi unii te va trece direct de a fi un_un “drac,” ceilaläi vor
face un “Dumnezeu.” Ãi astfel voi vedeäi, ei doar nu sunt gata
pentru aceasta. Ãi astfel Dumnezeu nu poate lucra aceea, ãi
sunt sigur cá persoana care a ântrebat aceasta va ânäelege.
Acum, poate Duhul Sfànt âncá ân seara aceasta^Voi doar fiäi
ân rugáciune. Má voi ruga ca Duhul Sfànt sá-äi arate ântocmai
unde este pachetul táu pentru care tu aãtepäi. Má rog ca tu sá-l
gáseãti, ãi eu cred cá tu âl vei gási. Ânäelegi.
19 Ãi^ânsá acum^Ãi deci, acum, Billy Paul, dacá cineva
are un astfel de lucru ca acela, ca ei sá-l sune, ãi el âi v-a
ândruma la bisericá, eu âncerc sá iau cazurile de urgenäá cànd
sunt acasá.
20 Acum, noi sá, acum ânainte sá ne apropiem de aceste
ântrebári^Ântài, eu vreau sá spun cá orice ráspuns care nu
este conform cu credinäa voastrá sau^ân Biblie, nu este ân
acord cu Cuvàntul, atunci voi nu trebuie sá-l primiäi. Ãi aãa ca
eu sá pot sá ajung jos ãi poate sá ajung de asemeni la textul din
seara aceasta, mi-ar place sá merg ânainte ãi sá le ráspund ãi
acelea care eu cred cáci_cáci ajung sá fie ráspunse Scriptural,
pái, eu le voi ráspunde, tot ce pot eu. Dar tocmai le-am obäinut
cu càteva minute ân urmá, toate ân afará de trei, ãi nici trei din
acelea nu aveau ceva^Doar lucruri márunte despre cineva
care a visat un vis sau ceva, vroind sá ãtie dacá ei ar trebui sá-l
spuná, sau una alta de felul acela, voi vedeäi.

Deci sá ne plecám capetele acum aãa cum ne apropiem de
mila Lui:
21 Doamne, noi suntem poporul Táu care suntem chemaäi prin
Numele Táu. Ãi noi suntem aãa de bucuroãi ân seara aceasta sá
ãtim cá noi avem un Tatá Ceresc care vegheazá asupra noastrá
ãi ne poartá de grijá, ãi ne iubeãte ca pe Proprii Lui copii
scumpi. Ãi astfel eu sunt fericit, Doamne, cá eu sunt numárat
cu aceãti oameni, sá fiu fratele lor, ãi ei sunt fraäii ãi surorile
mele. Eu sunt aãa de recunoscátor.
22 Acolo este unul, Doamne, care a pierdut ceva chei. Tu ãtii
ântocmai unde sunt ele. Má rog ca Tu sá descoperi aceasta ãi
sá-i aduci chiar drept la cheile acelea. Acesta este un lucru
preäios pentru ei, ele sunt de la maãina lor. Ãi má rog, Tatá, ca
Tu sá admiäi aceastá cerere pentru oamenii aceia.
23 Acum má rog ca Tu sá binecuvàntezi pe pástorul nostru,
preaiubitul nostru Frate Neville. Noi suntem aãa de bucuroãi
sá Te vedem lucrànd ân mijlocul nostru ân aceste máreäe daruri
spirituale ân biserica noastrá, partea din trupul lui Cristos care
se ânchiná la coläul acesta din Eighth ãi Penn. Noi suntem aãa
de bucuroãi sá fim numáraäi cu acel grup de oameni, ãi sá ãtim
cá Dumnezeu descoperá secretele la poporul Lui. Má rog ca Tu
sá binecuvàntezi pe Fratele Neville, pástorul nostru, ãi Fratele
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Higginbotham, Fratele Funk, Fratele Junior Jackson, ãi
surorile noastre, care vorbesc ân limbi ãi dau tálmáciri. Ne
rugám, Tatá, ca Tu sá continui sá Te manifeãti prin aceste mari
daruri, ca biserica noastrá sá poatá fi cunoscutá ca o bisericá
spiritualá, ca unde oamenii care sunt osteniäi poate sá viná ãi
sá ãadá ân Prezenäa Atotputernicului Dumnezeu ãi sá ãtie cá El
vorbeãte ãi descoperá secretele inimii.
24 Ãi, Tatá, má rog ca Tu sá ne binecuvàntezi ân seara aceasta
ân a ráspunde la aceste ântrebári. Unele din ele, Doamne, sunt
moi, iar unele din ele sunt tari. La fiecare care a pus
ântrebarea, ea este o ântrebare tare. Este ceva care este pe
inima lor, ei o vor rezolvatá. Ãi, Tatá, noi suntem toäi
insuficienäi de aceste datorii, dar noi ãtim cá Tu eãti mai mult
decàt suficient. Astfel ne rugám ca Tu sá interpretezi aceste
ântrebári pentru noi, ca noi sá putem da oamenilor ráspunsul
corect, ca ei sá poatá fi ajutaäi iar biserica sá fie proslávitá,
Numele lui Dumnezeu sá fie onorat.
25 Acum, Tatá, dacá este voia Ta, má rog ca Tu sá te ocupi de
noi ân aceastá sáptámàná ãi sá má ajuäi aãa cum eu studiez
asupra celor Ãaptezeci de Sáptámàni ale lui Daniel, ca eu sá
pot fi ân stare urmátoarea duminicá dimineaäá, dacá va fi voia
Ta, sá deschizi Scriptura pentru oamenii aceia. Dumnezeule,
admite aceasta, ca sufletele lor sá poatá fi reâmprospátate.
Ânvaäá-i pe aceia, Doamne, care cautá lucruri adànci.
Salveazá-i pe acei care sunt pierduäi. Vindecá-i pe acei care
sunt bolnavi.  Noi toäi aãteptám dupá Tine, Tatá. Ân Numele lui
Isus. Amin.
26 Acum, aceastá primá ântrebare nu este neaparat o
ântrebare, aceasta este doar un lucru márunt pentru^
Spuneäi, stau eu prea aproape de acesta? Bàràie acela, ânapoi
acolo ân spate? Dacá bàràie, ridicaäi-vá màna.

132.  Frate Bill, te rog spune ceva ãi despre copii ãi aduläi care
sunt aãa de gálágioãi ân dimi-^miãcàndu-se ân jur ân
timpul serviciului. Acest tabernacol are nevoie de ceva
lecäii ân reverenäá.

27 Amin! Copii, nu ãtiäi voi cum sá vá supuneäi ân casa lui
Dumnezeu? Nu ãtiäi voi cá acesta este sanctuarul lui
Dumnezeu? Dumnezeu este ân templul Lui sfànt, fiecare sá
pástreze liniãte. Acesta este locul lui Dumnezeu unde vin
oamenii, sá mediteze, âncercànd sá afle màntuirea pentru
suflet; âncercànd sá afle problemele din vieäile oamenilor,
âncercànd sá ajute pe cineva. Cel mai puäin ce voi puteäi face
este sá fiäi reverenäi, fiäi liniãtiäi. Luaäi-vá o gurá de apá
ânainte ca biserica sá ânceapá, eu ãtiu cá cei mici trebuie sá
aibe sá bea. Mamele care au pe micuäii aceia, dacá voi staäi
aproape ân spate, äineäi-i aãa de liniãtiäi càt este posibil. Ãi
acolo niciodatá nu ar trebui sá fie o ãoaptá, niciodatá o ãoaptá.
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Noi suntem toäi vinovaäi. Dar cànd se citeãte Biblia ãi
predicatorul acela intrá ân amvon, noi trebuie sá fim liniãtiäi,
aãteptànd dupá Domnul. Acum, vá rog âncercaäi sá faceäi asta.
28 Eu ãtiu, cá voi copilaãilor, voi trebuie sá vá foiäi ân jur un
pic, voi vedeäi. Aceea, dacá o faceäi, faceäi-o doar_doar fiäi
foarte cuminäi. Ãi, voi reäineäi, mama nu vrea ca voi sá faceäi
asta, ãi nici táticul nu vrea ca voi sá faceäi asta. Ãi deci^
29 Ãi eu ãtiu, eu am micuäi, de asemeni, care se foiesc ân jur, ãi
Joseph. Ãi Meda zice, “Eu nu obäin nimic din serviciu,
âncercànd sá-l äin pe Joe liniãtit.” Ei bine, ea âncearcá sá facá
asta astfel ca altcineva sá poatá obäine ceva din serviciu.
Ânäelegeäi?
30 Ãi noi ântotdeauna vrem sá ne respectám unul pe altul, sá
ne onorám unul pe altul. Ãi, deasupra tuturor lucrurilor,
onorám pe Dumnezeu ãi onorám casa Lui.

Acum, aceastá ântrebare urmátoare este:
133.  Cei doi copii, ân vàrstá de la ãase la opt ani, au fost aici la

altar azi dimineaäá. Càt de curànd este recomandabil sá âi
avem botezaäi?

31 Doar atàt de curànd càt puteäi. “Pocáiäi-vá imediat ãi fiäi
botezaäi,” aceea este, ân Numele lui Isus Cristos. Acum, aceea
este ântrebarea numárul unu. Eu v-aã sfátui asta. Dar noi aflám
ân Scripturi^
32 Voi ziceäi, “Este asta Scriptural?”
33 Cànd Petru a predicat ân Ziua Cincizecimii, trei mii de
suflete au fost salvate ãi botezate chiar la acelaãi timp. “Atàt
de muläi càäi au crezut ân Domnul au fost botezaäi.” Deci
ândatá ce tu crezi ân Domnul ãi-L accepäi ca Salvatorul táu,
mergi chiar drept la apá ãi fá ca márturisirea ta sá ânceapá
chiar acolo; tànár sau bátràn, nu conteazá cine este acesta.
34 Voi ziceäi, “Pái, aceãti copii ar putea sá fie prea tineri.”
35 Isus a zis, “Lásaäi copilaãii sá viná la Mine, sá nu-i opriäi,
cáci a acelora ca aceãtia este Âmpáráäia lui Dumnezeu.” Eu nu
aã ândrázni sá-mi pun màna asupra unui copil care vrea sá viná
la altar sau sá fie botezat, la orice vàrstá, mie nu-mi pasá la ce
vàrstá sunt ei.

Acum ântrebarea numárul doi:
134.  Un predicator prieten de-al nostru boteazá ân numele de

“Tatálui, ãi al Fiului, ãi al Duhului Sfànt.” Am fi noi
äinuäi ráspunzátori pentru cá nu i-am spus despre eroarea
lui?

36 Eu cred, ca un Creãtin, ca o datorie, ãi dacá el este un
prieten personal de-al vostru^Nu sá ridicaäi o ceartá cu el;
dacá voi faceäi asta, atunci voi nu sunteäi corecäi, duhul
vostru_vostru nu este corect. Dar dacá tu âl iubeãti pe fratele
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acela, ceea ce tu trebuie, pentru cá ai spus, “Un prieten
predicator.” Atunci^Nici un nume nu este semnat la vreuna
din aceste notiäe, eu nu ãtiu de unde vin ele, aceste ântrebári.

37 Acum, eu v-aã sfátui, oricine este acesta, dacá acest prieten
predicator boteazá ân felul acesta, ãi voi âi vizitaäi casa ãi aãa
mai departe, eu doar aã_eu doar aã menäiona ântrebarea
càndva. Ãi aceea ar putea sá vá dea^Doar vorbiäi ânspre
aceasta, doar continuaäi sá vorbiäi ân jurul aceleia, ân jurul
aceleia; ãi lásaäi ca Domnul sá o deschidá, ãi atunci acesta este
Domnul sá-äi spuná sá o faci. Ânäelegeäi? Doar aãteaptá pàná
cànd Domnul deschide ântrebarea. Apoi tu zici cátre el, tu zici,
“Frate, má ântreb doar, ân Scripturi despre Matei 28:19 ãi Fapte
2:38, ãi continuànd ânainte, existá ceva contradicäie acolo? Ai
putea sá explici de ce aceea a spus aici, ‘Tatá, Fiu, ãi Duh
Sfànt,’ ãi cealaltá a zis, ‘Numele lui Isus Cristos’?”

38 Acum_acum, sá nu âncercaäi^Dacá tu nu eãti ântr-adevár
un student, ãi tu nu ãtii despre ceea ce vorbeãti, mai bine sá o
laãi ân pace. Ânäelegeäi? Tu poäi doar sá-i spui, “Pái, eu doresc
ca tu sá fi venit sus^” Dacá el pare sá fie sincer, spune, “Má
ântreb dacá ai vrea sá ântàlneãti pe pástorul nostru sau cineva
ãi sá discuäi aceasta?”

39 Eu vá spun, acesta este un lucru adànc. Ânäelegeäi? Nu o
luaäi asupra voastrá, deoarece voi aäi putea sá vá rásuciäi ân
jur. Ãi dacá voi^Acum, dacá tu ãtii despre ceea ce vorbeãti, ãi
firm stabilit ãi cunoãti Scripturile, ân regulá. Dar sá nu-l
jigneãti, cáci orice faci tu, sá nu-l jigneãti. Ânäelegi? Sá nu aduci
jignire, doar spune-i cá^

40 Ãi, desigur, el este ân eroare. Asta-i adevárat. Omul este ân
eroare cànd el boteazá ân felul acela. Ãi orice om care boteazá
ân numele de “Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt” este Scriptural ân
eroare. Asta-i adevárat.

Ântrebarea numárul trei:

135.  Ântr-o declaraäie de credinäá, ei au zis, “Noi credem ântr-
un Dumnezeu, Etern, existànd ân trei persoane: Tatá, Fiu,
ãi Duh Sfànt. Matei 28:19, 18 ãi 19; Ântài^Corinteni
13:14.” Sá nu fie acestea trei funcäii ân loc de trei
persoane?

41 Tu eãti corect! Acolo nu sunt trei persoane ân Dumnezeire.
Ãi acolo nu poate sá fie o personalitate fárá sá fie o persoaná,
trebuie sá fie o persoaná sá facá o personalitate. Acolo nu sunt
trei Dumnezei. Existá numai un Dumnezeu, ãi acel Dumnezeu
este Isus Cristos. Dumnezeu este un Duh care a locuit ân Isus
Cristos, ãi locuieãte ân Biserica Lui (ân voi ãi mine) astázi,
âmpáräindu-Se la noi ân forma Duhului Sfànt, care este
Dumnezeu Atotputernic, Ânsuãi, locuind ân voi.
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42 Acum, tu ai dreptate, acesta este “Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt,”
sunt trei slujbe ale aceluiaãi Dumnezeu. Dar, nu trei Dumnezei,
aceea este greãit Scriptural.
136. Poate un Creãtin sá meargá ân Cer dacá el sau ea nu

pláteãte zeciuialá?
43 Acum, aceea este una pe care eu nu o pot ráspunde,
scriptural.
44 Acum, acest “Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt,” dacá predicatorul
este sincer, doar sá_sá ne faci de cunoscut, tu vezi, noi am fi
bucuroãi^Fratele Neville ãi cu mine, sau Fratele Beeler, sau
Fratele Collins, sau oricare din aceãti predicatori de aici care
sunt ordinaäi la aceastá slujbá, ãi aãa mai departe, pot_pot
face aãa.

Acum, dar acum: Nu ajunge un Creãtin ân Cer deoarece ei
nu plátesc zeciuialá?

45 Eu_eu nu aã putea spune “da” sau “nu” la asta. Dar eu
cred cá fiecare Creãtin este obligat sá pláteascá zeciuieli
deoarece aceasta este o poruncá a Domnului. “Ãi binecuvàntat
este^ sunt acei care äin toate poruncile Lui, ca ei sá poatá
avea un drept sá intre ân Viaäa, Pomul Vieäii.” Acum, eu cred
cá plata zeciuielii este esenäialá la o experienäá Creãtiná. Cáci
eu voi ajunge la asta ântr-o altá ântrebare ân càteva momente,
eu ãtiu cá existá o alta aici aparäinànd la aceea,
137. Frate Branham, eu sunt salvat ãi am fost botezat ân

Numele lui Isus Cristos, dar cum sá má desprind de un
duh âncápáäànat de care se pare cá nu má pot desprinde?

46 Ei bine, fratele meu Creãtin sau sorá, oricine ar putea fi,
acum, de cele mai multe ori cànd voi gásiäi oameni care au
duhuri âncápáäànate, este de obicei un complex care cauzeazá
aceasta, sau ei au moãtenit-o de la o mamá, tatá, unchi,
mátuãá, sau bunicá, bunic, cineva ca acela. Ãi dacá voi veäi
urmári ânapoi ân jos prin viaäa voastrá, voi veäi afla^Acum,
eu am luat aceasta prin experienäá, sub discernámànt,
deoarece am ântàlnit cazuri pe platformá, mii din aceia care au
avut duhul acela. Ãi primul lucru care-l ãtiäi, eu urmáream
duhul acela drept ânapoi prin discernámànt ãi am aflat cá a
existat un bunic, a existat o bunicá, a existat altcineva ânapoi
jos acolo, ãi voi moãteniäi aceea prin naturá.
47 Âncápáäànat_âncápáäànarea nu este de la Dumnezeu. Ãi
acum singura cale de a te desprinde de la aceea este cá tu
trebuie sá ai credinäá sá biruieãti aceea, cáci, tu eãti un Creãtin.
Tu eãti un fiu sau o fiicá a lui Dumnezeu, oricare ai putea fi, ãi
tu nu vei fi niciodatá ân stare doar sá stai ãi sá-l mustri ãi sá-l
mustri ãi sá-l mustri. Aceasta este ântocmai cum ai aäàäa un
ãarpe cu clopoäei, el stá acolo gata sá te muãte. Dacá tu âl vei
ignora doar ãi vei páãi la o parte de la el, el nu te poate vátáma.
Ânäelegeäi?
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48 Deci cànd tu simäi cá tu ai un duh âncápáäànat, pune lucrul
acela pe altar, ãi crede pe Dumnezeu cá lucrul acela este mort
ãi tu nu-l vei mai avea niciodatá, ãi mergi ânainte ãi nici mácar
sá nu mai dai nici o atenäie, ãi lucrul acela te va párási. Opune-
te Diavolului ãi el va fugi de la tine, aceea este, “se
ândepárteazá repede.” Deci acela ar fi sfatul meu cum sá
biruiäi aceasta. Noi biruim pe Diavolul prin credinäá. Aceea
este cum biruim noi tot rául, este prin credinäá.

138. De ce botezi tu ân Numele lui Isus Cristos ân loc de
numele de “Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt”?

49 Ei bine, nu existá un astfel de lucru ca un nume de “Tatá,
Fiu, ãi Duh Sfànt.” Acela este motivul. Nu a existat nimeni ân
Biblie botezat vreodatá ân Numele de “Tatá, Fiu, ãi Duh
Sfànt.” Fiecare persoaná ân Biblie, sau trei sute de ani pe
partea aceasta a Bibliei, au fost botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos. Nici un apostol, nici un Creãtin, niciodatá nu a fost
“Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt” folosit vreodatá pentru botez pàná
cànd biserica Catolicá a fost organizatá la Consiliul Niceea,
trei sute ãi ãase ani dupá moartea ultimului apostol.

50 Nu existá un astfel de lucru ca nume de “Tatá, Fiu, ãi Duh
Sfànt.” Tatá nu este un nume, Fiu nu este un nume, Duh Sfànt
nu este un nume. Acestea sunt trei titluri, trei titluri de slujbe
la un Nume: Isus Cristos. Deci de aceea nu existá un astfel de
lucru ca nume de “Tatá, Fiu, Duh Sfànt.” Ãi aceasta nu este^
Nu existá nici un nume la acesta, aãa cá eu botez ân Numele lui
Isus Cristos care este Numele de Tatá, Fiu, ãi Duh Sfànt. Clar?

139. Unii oameni zic cáci “Cristos era ân Iad ânainte de
ânviere.” Este aceasta^Este acolo Scripturá pentru
aceasta?

51 Acum, aici este ântrebarea Scripturalá care mi-ar place sá
v-o ráspund din Scripturi, pentru cá ei au ântrebat, “Este
aceasta ân Scripturi?”

52 Eu aã vrea ca voi sá ântoarceäi cu mine la I Petru 3:18 ãi 20,
voi care vreäi sá auziäi Aceasta, dacá voi aäi ântrebat ântrebarea
sau nu, astfel ca voi sá nu trebuiascá sá luaäi cuvàntul altcuiva.
Voi O puteäi citi ãi sá aflaäi dacá aceasta este adevárat sau nu.
Noi ântotdeauna vrem sá stám cu Adevárul, ãi unde o spune
Biblia. Ãi aceastá scumpá persoaná, oricine era aceasta, a
ântrebat-o vrànd sá cunoascá ca o referinäá din Biblie dacá
aceasta este aãa sau nu.

53 Acum, noi aflám cá aceasta este ân^Dacá eu o am.
Aceastá Biblie veche este cam sfàãiatá, aici, pe care eu_eu am
avut-o acum de càäiva ani. Dacá eu pot vedea dacá o am
ânáuntru aici, má gàndesc poate^Doar o secundá, frate, dacá
eu_eu_eu sunt sigur cá este^Sá vedem, ea vine chiar dupá
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Timotei, Tit, ãi Evrei. Iatá-ne aici, da, eu o am. Vá muläumesc. I
Petru 3, al 3-lea capitol din I Petru. Al 3-lea capitol, ãi sá
âncepem cu_cu al 18-lea verset:

Cáci Cristos de asemeni a suferit odatá pentru
pácate, cel drept pentru cel nedrept, ca el sá ne poatá
aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte ân trup, dar
adus la viaäá prin Duhul: (adus la viaäá prin Duhul)

Prin care de asemeni el a mers ãi a predicat la
duhurile din ânchisoare;

Care càndva erau nesupuse, cànd odatá ândelunga
rábdare a lui Dumnezeu a aãteptat ân zilele lui Noe, ân
timp ce se pregátea arca, prin care càäiva, care este,
opt suflete au fost salvate prin apá.

54 Acum ântoarcem la Fapte 2, Fapte 2, ãi noi vom lua al_al
30-lea verset. Ân Fapte 2, ãi acesta este Apostolul Petru de
asemeni vorbind. Fapte, al 2-lea capitol, ãi al_al 30-lea verset
eu âl am scris aici:

Unde^De aceea fiind un profet, ãi ãtiind cá
Dumnezeu a jurat cu un jurámànt cátre el, cá din
roadele coapselor lui, conform cu trupul, el va ridica
pe Cristos sá ãadá pe tronul lui;

El vázànd aceasta ânainte a vorbit despre ânvierea lui
Cristos, cá sufletul lui nu a fost lásat ân iad, nici nu a
vázut trupul Lui putrezirea (trupul lui Cristos).

55 Sufletul Lui a coboràt ân iad ãi a predicat duhurilor, sau
sufletelor care nu s-au pocáit ân ândelunga rábdare ân zilele lui
Noe. Sufletul Lui a coboràt ân iad ãi El a predicat la duhuri, ãi
a ânviat ân a treia zi. Aceea este Scriptural, Adevárul.
140. Acum, au fost cele cinci dintre fecioare pierdute?
56 Eu presupun cá ei ântreabá ântrebarea, “cele cinci
fecioare,” cele cinci ânäelepte ãi cele cinci neânäelepte. Acum,
dacá voi aäi fost cu noi ân ultimele ânváäáturi ân Apocalipsa, voi
aflaäi acolo cá acele fecioare, cele_cele cinci fecioare
neânäelepte nu au fost pierdute; dar lor nu li s-a permis sá
meargá ânáuntru la Cina de Nuntá, ci ele au suferit persecuäie
ãi au fost martirizate, ãi ânviate din nou la ânvierea generalá ân
ziua din urmá. Aceia sunt oamenii unde El a separat oile de
capre, vedeäi, ei au stat ânaintea Judecáäii.
57 Voi ziceäi, “Bine, Frate Branham, nu stám noi, Biserica?”
Nu, domnule! Noi nu stám ânaintea Judecáäii.
58 Noi stám acum ânaintea judecáäii, Dumnezeu a pus
pácatele noastre asupra lui Cristos, iar noi^ “Cel ce aude
Cuvàntul Meu” Sf. Ioan 5:24 “ãi crede ân Acela care M-a trimis
are Viaäá Eterná, ãi nu va veni ân Judecatá ci a trecut de la
moarte la Viaäá.” Nu-i mai judecatá pentru Bisericá. Ea a fost
luatá sus ân Rápire, ãi vine ânapoi sá dea judecatá asupra
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oamenilor care nu au primit Duhul Sfànt. Nu zice Pavel cá el
ne ânfruntá pe oricare din noi sá luám o_o priciná la tribunal,
la judecátorul nedrept, cànd “nu ãtiäi voi cá Sfinäii vor judeca
pámàntul?” Noi vom ãedea cu Cristos ãi judecám ca regi ãi
preoäi, ãi judecám pe aceãti oameni la care le-am predicat ãi le-
am spus despre botezul Duhului Sfànt ãi ei au refuzat sá-L
primeascá. Gàndiäi-vá la aceasta!
59 Nu, ei nu au fost pierduäi, dar ei nu vor fi niciodatá ân
Mireasá. Ei vor veni la a doua ânviere, dar nu vor fi ân Mireasá,
ãi vor fi judecaäi conform cu felul ân care ei au tratat Lumina
pe care au primit-o. Acum, partea aceea va depinde de Cristos.
Ei nu au fost pierduäi, totuãi.
141. Frate Branham, ân I Corinteni_Corinteni, capitolul al 14-

lea, versetul al 34-lea ãi 35-lea, zice, “Femeile voastre sá
tacá ân biserici pentru cá nu este permis ca ele sá
vorbeascá.” 35-lea, “Cáci este o ruãine ca o femeie sá
vorbeascá ân bisericá.” Acum, dacá o femeie cu pár scurt
vorbeãte_vorbeãte ân limbi ân_ân biserici, ân bisericá, este
acesta Duhul din_din Duhul Sfànt care vorbeãte prin ea
sau este acesta un duh fals?

60 Acum, voi sunteäi^Ãi aceasta este ântr-adevár o ântrebare
grea, ãi eu o pot ráspunde numai càt de bine cunosc eu, vedeäi.
Acum, eu nu aã putea judeca, deoarece eu nu am fost trimis sá
judec. Dar eu cred cá existá aãa de multe ori^Eu am o altá
ântrebare jos aici pe undeva care merge chiar âmpreuná cu
aceea. Dar dacá o persoaná vorbeãte ân limbi, ei sunt unãi de
Dumnezeu. Vedeäi? Ei pot fi afará din ordine, asta ar putea fi
adevárat, ãi ei pot sá facá ceva care nu este drept, dar eu nu aã
vrea sá spun cá acesta nu era Duhul Sfànt, deoarece eu nu aã
ãti. Vedeäi?
61 Ãi acum existá de multe ori cá aceasta^cá oamenii se
judecá greãit unul pe altul. Ãi acesta este un lucru ráu sá faci.
Voi ziceäi, “Pái, ea are pár scurt, ea poartá rochia ei care-i prea
scurtá, acela_acela_acela nu este Duhul Sfànt peste ea.” Sá
nu faceäi asta! Sá nu faceäi asta, asta nu este drept. Voi nu ãtiäi
ce este ân inima acelei femei. Voi nu ãtiäi nimic despre aceasta.
Voi ãtiäi cá Duhul Sfànt ar face ca ea sá se comporte puäin mai
bine, acum, aceea ar putea fi adevárat. Dar eu vá spun, ca voi
ãi cu mine, sá lásám pe Dumnezeu sá facá judecata despre
aceea, ãi voi ãi cu mine sá ne rugám doar pentru persoana
aceea ca Dumnezeu sá le arate Lumina.
62 Aici càndva ân urmá un om m-a ântàlnit aici afará,
deoparte. Ãi eu am avut o pianistá aici care avea o micuäá,
scurtá, fustá micá, ãi nu era ântocmai exact, eu presupun,
ântocmai drept. Ãi doamna avea pár scurt, ãi ea era doar un
bebeluã ân aceastá Cale, ãi ea interpreta la pian. Ãi un om m-a
ântàlnit acolo afará ãi doar m-a sfàãiat ân bucáäi, el a zis, “Ãi tu
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eãti un predicator penticostal, ãi laãi pe femeia aceea sá ãadá
sus acolo! Párul acela scurt!” Ãi doar mergànd ânainte cu
fiecare lucru.
63 “Pái,” am zis, “eu cred cá femeia are un duh bun ân ea. Eu
desigur nu sunt de acord cu aceea, tu ãtii, fusta se desparte sus
aici, cele douá bucáäi.”
64 Una din ele este jos aici, ãi una este cumva sus aici, aceasta
este o cámaãá cum poartá ele. Ãi astfel ea este foarte subäire ãi
a arátat acea âmbrácáminte de dedesubt pe care ele o au acolo
ân jur. Eu nu cred cáci_cáci aceea ar trebui sá se facá. Mie_
mie nu-mi place aceea, ântr-adevár nu-mi place. Eu_eu nu pot
spune, ele ar putea sá fie tot atàt de umplute cu Duhul ca
oricare alta, eu nu ãtiu; Dumnezeu ãtie asta. Dar eu nu aã
condamna pe femeia aceea ãi sá zic cá ea se ducea ân iad, prin
vedere.
65 Aceastá aceeaãi persoaná avea ân biserica lui o doamná
care avea pár lung ãi purta rochii lungi, ãi avea o mànie
suficientá sá se lupte cu un fierástráu circular, ãi tot atàt de rea
càt putea ea sá fie. Acum, párul lung ãi fustele lungi nu te duc
ân Cer. Nu, domnule! Acesta este Duhul care este ân tine care te
duce ân Cer. Dar dacá tu ca un Creãtin^
66 Atunci voi sá äineäi minte cá de multe ori pástorii nu
menäioneazá lucrurile acelea ãi oamenii doar automat merg
ânainte, se gàndesc cá aceasta este ân ordine. Dar un pástor
ântr-adevár ar trebui sá sfàãie ân aceea. Ãi_ãi_ãi atunci
surorile din bisericá, surorile acelea care sunt ân stare de
caracter, purtàndu-ãi âmbrácámintea ângrijit, ele ar trebui sá
fie exemple de bunátate, ãi_ãi ca mamele ãi surorile.
67 Ãi eu cred cá orice femeie care este ca o mamá ãi evlavioasá
ãi ca o sorá ar trebui sá meargá la o astfel de persoaná, ãi cu
dulceaäa Duhului, doar sá ãadá jos ãi sá vorbeascá cu doamna
aceea. Ãi dacá ea este din Dumnezeu, Duhul Sfànt va ânäelege
lucrurile acelea, ãi ea se va corecta. Dar cànd voi o condamnaäi
foarte repede ãi o ândepártaäi, voi aäi putea vátáma pe acel
prunc, tànár náscut. Vedeäi? Astfel eu_eu nu aã condamna
persoana.
68 Acum, persoana vorbeãte ân limbi.
69 Acum, eu_eu trebuie sá spun ceva aici care poate sá fie
doar puäin ciudat, ãi dacá voi nu sunteäi de acord cu mine,
asta-i ân ordine. Voi vedeäi, voi judecaäi greãit aceste lucruri
aãa de multe ori. Sá âncercám ântotdeauna sá gàndim cel mai
bine despre oricine care âncearcá sá facá ceea ce este drept. Sá
ne exprimám cele mai bune intenäii cátre ei. O, ei âncearcá. Noi
nu cunoaãtem inima lor, numai dacá tu ai un discernámànt. Ãi
dacá ei sunt greãiäi, apoi dacá voi aveäi^Biblia a zis, “Dacá
un frate este ajuns ântr-o greãealá, acei care sunt duhovniceãti
sá meargá la fratele acela ântr-un duh de blàndeäe, sá iei seama
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ca tu ânsuäi sá nu fii ispitit, ãi sá vezi dacá nu poäi âmpáca
persoana aceea, vezi, ânapoi la Dumnezeu.” Sá nu ziceäi cá ei
nu au duhul corect, deoarece^
70 Ascultaäi, acum eu am sá spun ceva care are sá vá
strápungá ântr-adevár pentru un minut, astfel doar ãedeäi
liniãtiäi doar un moment. Duhul Sfànt poate vorbi printr-un
fáäarnic. Exact! Am vázut cá s-a fácut aceasta, ãi eu vá pot
dovedi prin Scripturi cá aceea este corect. Eu vá pot dovedi
prin Scripturi cá puteri demonice iau duhurile acelea ãi le
folosesc, sigur, ei iau darurile acelea ãi le folosesc. Eu am stat
chiar^ãi am vázut draci vorbind ân limbi ãi tálmácindu-le. Ãi
eu am vázut fáäarnici sá ia Duhul Sfànt veritabil ãi sá
vorbeascá cu acesta. Acela este motivul cá voi nu puteäi spune
cá vorbirea ân limbi este singura dovadá a Duhului Sfànt.
71 Acum, càndva ân urmá cànd am fost ântài adus ân
Penticostali, am mers la Mishawaka la tabernacolul Fratelui
Rowe. Acolo ei aveau o convenäie, aceãtia erau un popor
Numele lui Isus. Acum, eu nu am fost de acord cu poporul
Numele lui Isus, acolo nu_acolo nu este^Ei sunt fraäii mei,
dar motivul cá eu spun^
72 “Boteazá pentru regenerare, ân Numele lui Isus Cristos,” eu
nu cred aceea. Eu nu cred cá apa vá salveazá din pácat. Eu
cred cá Sàngele lui Isus Cristos este regenerarea. Dar oamenii
Unitarieni boteazá spre regenerare. Numele lui Isus, doar,
“Botezat ân Numele lui Isus, ãi aceea este cá ei sunt salvaäi,
deoarece el a zis ‘Pocáiäi-vá, ãi fiäi botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos pentru iertarea pácatelor voastre.’”
73 Dar ce vine mai ântài? Pocáinäa, tristeäea evlavioasá pentru
pácatele voastre, apoi te ântorci deoparte. Apoi fiäi botezaäi ân
Numele lui Isus Cristos, aceasta este ân regulá. Voi aäi fácut
toate acestea pentru iertarea pácatelor.
74 Acum, ãi acolo ânáuntru, acolo erau càteva mii de oameni.
Ân zilele acelea ei aveau segregaäie ân Nord aici, sau ân Sud, ãi
ei trebuiau sá o aibe sus aici deoarece muläi fraäi de culoare
veneau la aceastá convenäie. Aceasta era P.A. din W. ãi P.A. din
G^J.C. ânainte de ivire. Ãi ei erau la Mishawaka, de culoare
ãi albi, toäi âmpreuná, ei nu puteau sá o aibá ân Sud la timpul
acela. Ei bine, eu am vázut doi oameni albi ãezànd pe bancá.
Eu nu am auzit niciodatá ânainte ceva despre aceste mesaje ân
viaäa mea. Ãi acolo acei oameni se ridicau sus ãi unul vorbea ân
limbi iar celálalt a dat tálmácirea, ãi spuneau oamenilor drept
ân adunare ce era greãit cu ei, le-au spus oamenilor ce au fácut.
Apoi acesta unul vorbea iar celálalt tálmácea. Má gàndeam,
“Doamne, eu am cázut jos aici printre ângeri.” Niciodatá nu am
auzit un astfel de lucru!
75 Toatá noaptea, ân càmpul de porumb, m-am rugat. Cáci de
cànd eram un copilaã, am crezut cá darurile ãi chemárile erau
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fárá pocáinäá, eu ântotdeauna am fost ân stare sá vád vedenii.
Iar dimineaäa urmátoare ei mi-au cerut sá vorbesc, ãi am
vorbit. Acolo afará erau muläi oameni care au venit la mine ãi
m-au invitat la adunárile lor, deãi eu eram un Baptist Misionar.
Astfel eu_eu doar am mers ânainte ãi am lásat-o sá treacá ân
felul acesta. Dupá o vreme am fost dornic sá-i prind pe aceãti
doi oameni-ângeri. Eu nu am auzit ceva^
76 Ei se fáceau albi ân jurul gurii, ãi se ridicau ãi vorbeau ân
limbi. Iar celálalt se ridica drept ân sus ãi zicea, “AÃA
VORBEÃTE DOMNUL, ‘Jones de aici, el a fácut un anumit
lucru, alaltáieri. Cànd tu ai páãit ân jurul casei tu ai ridicat
portofelul acela care aparäine la acest om, acest om l-a pierdut
aici.’ AÃA VORBEÃTE DOMNUL, ‘Du-l ânapoi!’”
77 “Dumnezeule, ai milá de mine, iatá-o aici.”
78 Vedeäi, adevárul, doar zice ceva de felul acesta, le spune la
oameni deschis, má gàndeam, “O, vai, nu este asta minunat!”
Astfel, atunci m-am gàndit, “Acesta este Dumnezeu!”
79 Ei bine, atunci am ajuns la unul din oamenii aceia, ãi ân
timp ce eu vorbeam cu el, m-am rugat, “Dumnezeule lasá-má
sá am asta, orice este Aceasta.” Eu nu ãtiam cum sá O numesc,
vedenii, eu nu ãtiam cum sá O numesc. Ãi cànd lucrul acela a
venit ânaintea mea, ãi eu i-am prins atenäia lui, doar am
continuat sá-i vorbesc pàná cànd i-am prins duhul, ântocmai
cum a fácut femeia la^Isus a fácut, femeii la fàntàná. Doar
am continuat sá vorbesc pàná i-am prins duhul. Ãi el era un
Creãtin, un adevárat, sfànt veritabil al lui Dumnezeu. M-am
gàndit, “Binecuvàntat sá fie Numele Domnului!”
80 Am ântàlnit_ântàlnit pe omul urmátor venind dupá colä,
cam cu o jumátate de orá mai tàrziu, ãi am vorbit cu el. Ãi dacá
am vorbit vreodatá cu un fáäarnic, el era unul din ei. Soäia lui
era cu párul negru, iar el tráia cu o blondá ãi avea doi copii cu
ea; ãi totuãi vorbea cu acelaãi Duh cu care vorbea omul acesta, ãi
dànd aceeaãi tálmácire, ântocmai exact corect. Atunci am ãtiut.
81 Ânainte de convertirea mea, am avut o experienäá mergànd
odatá ântr-o tabárá de vrájitori cu Indieni. Ei sunt dansatori
draci. Iau un ãarpe ãi-l ânfáãoará ân jurul lor, ãi fac dansul
porumbului, ãi vorbesc ân limbi ãi o tálmácesc, ãi spun exact
adevárul care ãade printre oameni. Ãi am vázut un vrájitor
luànd un_un creion ãi l-a pus jos, ãi am vázut creionul acela cá
se ridicá ãi scrie ân limbi necunoscute, ãi le tálmácea ãi le
spunea oamenilor exact ce se petrecea pe acolo afará. Ântr-o
adunare a spiritiãtilor!
82 Astfel am zis, tu vezi, “Eu am ajuns printre draci,” ãi am
lásat ântregul lucru sá se ducá.
83 Astfel ântr-o zi sus la Green’s Mill, eu eram sus acolo
rugàndu-má ân peãtera mea, nu pentru aceea, ãi am ieãit afará
ãi mi-am aãezat Biblia jos. Eu^Mucegáit ân spate ân peãterá
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ãi am vrut ceva luminá a soarelui, ãi era ân dupá-amiazá, ãi am
ieãit afará ãi mi-am aãezat Biblia jos. Eu urma sá citesc puäiná
vreme, afará pe un buãtean care stá cumva ân josul dealului. Ãi
doar mi-am aãezat Biblia jos, ãi am ânceput sá citesc. Iar vàntul
a suflat, ãi a suflat-O acolo la Evrei capitolul al 6-lea. M-am
gàndit, “Poate cá Domnul vrea ca eu sá citesc asta.” Eu am
citit-o.
84 “Noi care am fost odatá luminaäi, fácuäi pártaãi ai Duhului
Sfànt, dacá noi am cádea deoparte^sá ne reânoim din nou
spre pocáinäá. Ploaia rodeãte^pámàntul rodeãte roade iar
ploaia este trimisá sá âl ude, ãi spini ãi márácini care sunt
aproape de respingere, al cárui sfàrãit este sá fie arãi.” Ceva de
felul acela.
85 Pái, eu am citit aceasta ãi m-am gàndit, “Pái, laudá
Domnului.” Am ântors-o dincolo la o alta, m-am gàndit, “Pái
eu voi citi doar pe undeva ânáuntru pe aici altundeva.” Am
pus-o jos uite aãa, mi-am ãters ochii, vàntul a suflat-o ânapoi la
Evrei 6 din nou. Pái, aceea s-a ântàmplat de trei s-au patru ori,
ân numár de trei ori, oricum. M-am gàndit, “Eu nu vád nimic
ráu cu asta. Ce este ânáuntru acolo?”
86 Doar lásaäi-má, voi puteäi^Voi aäi citit-o de multe ori,
Evrei 6, “Spini ãi márácini. Ploaia vine adesea pe pámànt sá-l
ude, sá-l drege, vedeäi, pentru roada lui. Dar spini ãi márácini
care sunt aproape de respingere, al cárui sfàrãit este sá fie arãi,
vor fi adunaäi ãi arãi.”
87 Eu nu am putut obäine nimic din aceea. Má gàndeam, “Pái,
spini ãi márácini sá fie arãi, Dumnezeu Âãi duce Gràul ân
grànar, ãi aceea o stabileãte.” Am zis, “Eu nu vád nimic despre
aceea.”
88 Eu ãedeam acolo, eu priveam ân afará uite aãa, ãi o vedenie
a venit ânaintea mea. Ãi am vázut un pámànt ântorcàndu-se
uite aãa, ãi el era tot arat gata sá fie plantat. Ãi un om âmbrácat
cu o robá albá, cu capul aplecat ân jos spre un sac de nutreä,
sau un sac de sámànäá, adicá, el mergea ânainte. Ãi eu nu ãtiu
dacá careva din voi âãi aminteãte sistemul vechi de âmpráãtiere,
cum voi^eu l-am vázut pe tata fácànd-o. O arunca cu màinile
lui uite aãa, ãi ele doar cádeau pe pámànt, seminäele acelea ân
felul acesta. Pái, omul acesta semána sámànäa uite aãa. Ãi
ândatá ce el a mers ânainte, sus ânapoia lui gràul creãtea.
89 Ei bine, ândatá ce el a mers ân jurul curbei pámàntului, eu
am vázut ceva negru venind sus, ca o luná neagrá. Ãi m-am
uitat, ãi ea a ajuns mai aproape, el era un_un om, negru
deplin, âmbrácat ân negru. El se strecura ânainte, uitàndu-se
uite aãa. Iar el avea un sac de sámànäá, numai cá, ânáuntru
acolo, el avea buruieni. Ãi el le semána printre acest gràu uite
aãa, aruncànd-o ântài ântr-o parte ãi cealaltá. Ãi ânapoia lui au
crescut buruieni, scáieäi, spini, márácini, ãi fiecare lucru.
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90 Pái, m-am gàndit, “Asta este o ruãine ca omul acela sá facá
un lucru ca acesta.” Ântr-o vedenie, eu nu m-am gàndit despre
aceasta ca fiind Scriptural, vedeäi. Ãi am zis, “Omul acela
seamáná buruienile acelea ân ogorul de gràu al acelui om.”
91 Atunci s-a fácut foarte cald. Gràul micuä ãi-a äinut capul
aplecat ãi fácea “ah, ah, ah,” uite aãa, doar gàfàind uite aãa
dupá aer. Buruiana micuäá âãi avea capul ei aplecat, “ah, ah,
ah,” ãi ea gàfàia dupá apá, la fel. Fiecare s-a rugat dupá ploaie.
92 Dupá o vreme aceasta a ajuns^Un mare nor de tunet s-a
ridicat ãi doar a plouat tot jos, ãi cànd a fácut-o, ploaia a lovit
pámàntul. Ãi gràul micuä a ânceput sá sará ân sus ãi-n jos,
strigànd, “Aleluia! Laudá Domnului! Aleluia! Laudá
Domnului!” Ãi buruienile micuäe strigau, “Laudá Domnului,”
s-au ândreptat drept ân sus, viaäa a venit la buruianá ântocmai
la fel ca la gràu.
93 Ãi atunci a venit Scriptura, “Ploaia cade peste cel drept ãi
cel nedrept.” Acolo eu am prins-o. Vedeäi?
94 Aceasta, dacá o persoaná ãade ântr-o adunare, un duh
poate sá cadá peste persoana aceea, ãi deãi voi ãtiäi cá ei sunt
greãiäi ãi ei nu tráiesc felul corect de viaäá, sá fiäi atenäi ce
spuneäi despre duhul acela, acesta ar putea sá fie Duhul Sfànt.
Sá nu judecaäi_duhul prin persoaná. Persoana poate sá fie
greãitá dar, acum, nu spune Biblia, “Ploaia cade peste cel drept
ãi cel nedrept”? Nu a spus Isus, cànd ogoarele au fost plantate,
“Lásaäi-i pe toäi sá creascá âmpreuná, neghina ãi gràul,
âmpreuná. Sá nu âncercaäi sá smulgeäi neghina. Sá nu âncercaäi
sá-i judecaäi, doar lásaäi-i sá creascá âmpreuná ãi ân ziua aceea
ângerii vor fi trimiãi ânainte ãi vor lua toate neghinele ãi le vor
arde, iar Gràul va fi stràns ân grànar”? Dar noi âi cunoaãtem
dupá roadele lor. Tu poäi ãti ân inima ta. Continuaäi sá
âncercaäi sá vá ocupaäi cu persoana aceea.
95 Sá nu ziceäi cá aceastá femeie, dacá ea este âmbrácatá
imoral sau^Cum s-a citit aceasta? “Sá zicem cá Duhul Sfànt
va cerceta^” Sá vedem. Nu, eu o am pe cea greãitá aici,
cumva. O, iatá-o aici, da.

Femeia care vorbeãte ân limbi. Acum, dacá o femeie cu
párul scurt vorbeãte ân limbi ân bisericá, este acesta
duhul^Sá vedem. Este acesta Duhul din Duhul Sfànt
care vorbeãte prin ea sau este acesta un duh fals?

96 Voi vedeäi, eu nu aã spune nimic. Ãi dacá tu gàndeai cá
femeia nu era ântocmai exact corectá prin a avea párul
scurt^(eu cred cá acela era subiectul)^da, “pár scurt,” tu
de ce nu, frate, dacá tu eãti un om cásátorit ãi aceasta este o
femeie máritatá, de ce_de ce nu-äi iei soäia sau pune-o pe soäia
ta sá vorbeascá blànd cu aceastá domniäá? Sá credem cá ea are
Duhul Sfànt. Dacá ea este ân aceastá bisericá, eu am_eu am sá
cred cá ea are. Ãi apoi, doar sá zicem, poate cá ea este o^
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97 Ãtiaäi voi cá, din cànd ân cànd, noi am putea examina ãi
afla cá noi am putea avea ceva lucru micuä greãit, de asemeni.
Voi ãtiäi, acela_acela este tabloul. Astfel cineva ar putea sá
aibe sá ne spuná ceva. De multe ori oamenii mi-au spus cá o
muläime de lucruri erau greãite, pe care eu le fáceam greãit, eu
apreciez aceasta.

98 Dar acum sá zicem cá^sá credem cá orice este aceasta, sá
credem aceasta, dacá femeia nu este ântocmai o Creãtiná, dacá
ea doar se preface, Dumnezeu o va judeca pentru asta. Asta-i
adevárat. Dar^Ãi dacá ea este âmbrácatá imoral, ãi lucrurile
pe care ea le face nu sunt corecte, Dumnezeu va purta de grijá
de aceea. Dar sá credem cá acel Duh peste femeia aceea este
Duhul Sfànt. Vedeäi, deoarece noi nu ãtim.

99 Acum, dacá interpretarea acelui duh sfànt dá ceva, un
blestem cátre Cristos^ “Nimeni care vorbeãte prin Duhul nu
numeãte pe Cristos anatema.” Dacá femeia aceea vorbeãte ân
limbi ãi tálmácirea vine cá “Cristos este anatema,” atunci voi
ãtiäi cá acela este un duh ráu peste femeie. Dar atàt timp càt
acesta binecuvànteazá ãi ânaläá pe Cristos, atunci credeäi
Duhul acela. Vedeäi? Amin. Eu sper cá asta nu âncurcá. Eu sper
cá dá puäiná luminá asupra acesteia, oricum.

142. Deuteronom, al 23-lea capitol, al 2-lea verset, nu ânvaäá
acesta cá o persoaná care este afará din cásátorie nu
poate fi màntuit? El zice cá “Dumnezeu va cerceta
fárádelegea párinäilor asupra copiilor pàná la a treia ãi a
patra generaäie.” Explicá ce ânseamná aceasta.

100 Ân regulá. Curvia a fost un lucru aãa de ângrozitor ân timpul
Bibliei âncàt chiar dacá un om a avut un copil printr-o femeie
care nu era nevasta lui, acel copil, copiii copiilor copiilor lui,
pentru patru generaäii patru sute ãi ceva de ani, nici mácar nu
putea sá intre ân adunarea Domnului, deoarece acel sànge al
taurilor ãi al äapilor ãi al viäeilor nu era suficient sá ia la o
parte pácatul. Acesta putea numai sá despartá sau putea numai
sá acopere pácatul, acesta nu putea omite pácatul. Ânäelegeäi?
Acesta nu putea omite pácatul, el putea numai sá acopere
pácatul. Adulterul este un lucru ângrozitor!

101 O femeie, o nestematá preäioasá, pe care Dumnezeu a
fácut-o sá fie o mamá, a âncredinäat-o cu maternitatea, âncàt
dacá ea ar naãte un copil de la un alt om nefiind bárbatul ei,
atunci acolo era un blestem asupra acelui copil, ãi copiii lui, ãi
copiii lui, ãi copiii lui, pàná la trei sau patru generaäii. Chiar de
multe ori aãa ca sifilis, ãi_ãi orbire ãi alte lucruri au lovit pe
oameni. Da, acesta era un lucru ângrozitor, ângrozitor pentru o
femeie sá aibe un copil ân afara sfintei cásátorii. Acum, nu
numai atunci, ci acesta âncá este un lucru ângrozitor, sigur este,
ântotdeauna.
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143. Va veni Ezechiel 38 ãi 39 la ândeplinire ânainte de Rápire?
102 Acum dacá veäi observa, Ezechiel 38 ãi 39 are de-a face cu
Gog ãi Magog, care este Rusia, äara de nord. Acum, eu nu spun
cá aceasta este corect, dar dupá felul meu de a ânváäa aceasta,
cá, aceasta vine la ândeplinire dupá Rápire, dupá ce Biserica
este luatá sus. Ãi Dumnezeu se ocupá de Gog ãi Magog cànd ei
vin jos ânaintea lui Israel acolo. Ãi eu cred cá va veni la
âmplinire dupá Rápire. Acum, aceea nu o face aãa, vedeäi. Dar
aceea este doar felul meu de a o ânváäa. Eu presupun cá asta
este ceea ce ei au vrut sá cunoascá, care era ideea mea.
144. Domnul ne-a spus prin profeäie sá márturisim la aläii

despre lucrurile pe care noi le-am auzit ãi vázut aici, aãa
ca apropierea Venirii, botezul ân Numele, ân Numele lui
Isus, ãi astfel de lucruri. Noi am spus aceste lucruri la unii
care par a fi Creãtini, totuãi ei nu par sá creadá. Ce
gàndeãti tu cá li se vor ântàmpla la acei oameni. Vor
merge ei ân Rápire?

103 Acum, eu sunt bucuros cá tu ai spus-o ân felul acela, “Ce
gàndeãti tu?” Ceea ce nu ar face-o corect deoarece eu aã gàndi
aceasta. Eu cred cá nimeni nu poate umbla ân Lumina lui
Dumnezeu pàná cànd Dumnezeu i-O descoperá. Ãi eu nu cred
cá vreun om care^Toate lucrurile acestea ascunse sunt
ascunse de la oameni, ãi nici un om nu le poate vedea dacá
Dumnezeu nu le descoperá, ãi eu cred aceasta deoarece ân
Biblie ântotdeauna a fost ân felul acela.
104 Nu a zis Isus cá “Voi aveäi ochi ãi voi nu puteäi vedea, voi
aveäi urechi ãi voi nu auziäi”?
105 Ãi totuãi ân Matei, eu cred cá este sau al 8-lea sau al 12-lea
capitol, care a zis cá “Deãi Isus a fácut aãa de multe minuni
printre ei, totuãi ei nu au putut sá creadá. Deoarece Isaia a zis,
profeäia a zis cá ‘Ei au ochi ãi nu pot vedea, ãi urechi ãi nu pot
auzi.’” Vedeäi?
106 Ãi Isus a zis, “Nimeni nu poate veni la Mine dacá nu-l
cheamá mai ântài Tatál Meu, ãi toäi pe care Mi i-a dat Tatál vor
veni la Mine.” Aceea o stabileãte, vedeäi.
107 Acum, voi sunteäi_voi sunteäi ráspunzátori pentru
ráspàndirea Luminii, voi nu sunteäi ráspunzátori ca ei sá
primeascá Lumina. Voi sunteäi ráspunzátori sá O duceäi la ei,
dar voi nu sunteäi ráspunzátori pentru reacäia lor. Ãi atunci
dacá Dumnezeu âi lasá ânáuntru, aceea va depinde de El. Dacá
ei nu au âmbrácámintea pe ei, ãi aãa mai departe, ãi ei nu^
Ânsá ei^Reäineäi, ei nu O pot vedea pàná cànd Dumnezeu O
descoperá pentru ei.
145. Frate Branham ân Daniel capitolul al 11-lea, versetul al

31-lea, ânvaäá despre ziua^luarea la o parte a jertfei
zilnice, ãi uràciunea care face pustiire. Ai vrea te rog sá
explici ce sunt acestea?
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108 O, aceastá persoaná ãi-a semnat numele la aceasta una.
Acela este subiectul pe duminica urmátoare, ãi aceea vine
ânáuntru cu cele_cu cele Ãaptezeci de Sáptámàni ale lui
Daniel. Dar^Ãi eu aã putea doar sá vá spun asta vouá, fratele
meu foarte preäios care a semnat aceasta aici, care este un
prieten foarte scump pentru noi toäi. Da, “uràciunea care face
pustiire,” Isus, ân Matei 24, a vorbit despre aceasta. Uràciunea
(ânseamná murdárie) care face pustiire, uràciunea a fost
Moscheea Musulmaná a lui Omar construitá pe terenurile
templului unde státea Locul Sfànt.

109 Ân 96 A.D., Titus a intrat ãi a capturat Ierusalimul ãi a ars
templul, ãi ei au zidit Moscheea lui Omar (religia
Mahomedaná) chiar pe terenul templului, ãi âncá stá acolo
pàná ân aceastá zi. Ãi ea va sta acolo pàná cànd Dumnezeu se
ântoarce din nou la Iudei. “Ãi uràciunea (care este Moscheea lui
Omar) care face pustiire din Locul Sfànt,” stànd ân Locul
Sfànt, vedeäi.
110 Isus s-a referit la aceasta, a zis, ãi ân paranteze, “(cel ce
citeãte sá ânäeleagá).” Vedeäi? De aceea, el a dat un anumit
numár de zile de la timpul acela pàná la^dupá Prinäul ãi un
numár de zile, ãi aãa mai departe, ân care noi vom intra
duminica viitoare. Ãi eu voi âncerca, dupá cea mai buná
cunoãtinäá a mea, sá iau aceea ânáuntru pentru voi duminica
viitoare. Dar uràciunea aceea este Moscheea lui Omar care a
luat locul templului, cáci, “Cànd voi vedeäi uràciunea care face
pustiire, despre care a vorbit profetul Daniel, stànd ân Locul
Sfànt.” Vedeäi, stànd unde a stat templul (Locul Sfànt),
Moscheea lui Omar.
146. Frate Branham, tu nu simäi cá fiecare care pretinde sá fie

un Creãtin trebuie sá pláteascá zeciuieli, sá pláteascá
zeciuielile lor ân hambarul Domnului? Te rog dá
Scripturá la aceastá ântrebare.

111 Ân regulá, dacá voi vreäi^Asta este corect, cá Biblia a
spus ân Maleahi, al 4-lea capitol, “Va jefui un om pe
Dumnezeu? Ãi voi ziceäi, ‘Unde Te-am jefuit noi?’ Ân zeciuialá
ãi oferte. Aduceäi toate zeciuielile ãi ofertele voastre ân
hambarul Meu, ãi âncercaäi-Má,” zice Domnul, “dacá Eu nu voi
deschide ferestrele Cerului, ãi voi turna o binecuvàntare cá nu
va exista loc suficient sá o primiäi.”
112 Aceea este o provocare la orice individ! Ãi dacá eu aveam
numai timpul, ãi nu aã ajunge la aceastá micá Scripturá la care
eu vreau sá ajung cam ân urmátoarele zece minute, mi-ar place
sá vá dau o márturisire personalá despre cum cá eu am fost
chiar flámànd, ãi mama mea ãi ceilaläi flámànzi, ãi tatál meu
bolnav, dar eu mi-am luat zeciuielile afará mai ântài ãi le-am
dat lui Dumnezeu, ãi voi s-ar cuveni sá vedeäi ce s-a ântàmplat.
Eu nu am vázut niciodatá ân viaäa mea ca vreun om sau o
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femeie, cá dacá voi càãtigaäi numai un dolar pe sáptámàná, sá
aduceäi cei zece cenäi din banii aceia ãi puneäi-i ân hambarul
vostru, sau o bisericá unde veniäi voi, dacá Dumnezeu nu
binecuvànteazá asta numiäi-má un ipocrit. Da, domnule. Aceea
este o provocare la oricine. Ãi fiecare Creãtin^Asta merge la
astalaltá ântrebare. Fiecare Creãtin trebuie sá pláteascá
zeciuieli! Asta-i adevárat. Aceasta trebuie sá se facá.

Ân regulá, acum:

147. Dacá o persoaná sau persoane vorbesc ân limbi
necunoscute ân acelaãi ton de glas de fiecare datá, acelaãi
lucru, dar tálmácirea este diferitá prin tálmácitor de
fiecare datá, ar putea fi acela Duhul Sfânt?

Acum lásaäi-má sá citesc asta din nou:

Dacá o persoaná sau persoane vorbesc ân limbi
necunoscute ân acelaãi ton de glas (cu alte cuvinte, doar
zicànd acelaãi lucru ca ãi cutare-cutare cuvànt iaráãi ãi
iaráãi ãi iaráãi) de fiecare datá, ãi acelaãi lucru de fiecare
datá, dar tálmácirea prin tálmácitor este diferitá de
fiecare datá, ar putea fi acesta Duhul Sfànt?

113 Acum, acolo este una äeapáná, dar lásaäi-má sá ráspàndesc
doar puäiná luminá asupra acesteia dacá eu pot. Ãi eu sunt
sigur cá voi veäi ânäelege cá acesta este doar Fratele Branham
âncercànd sá fac càt pot de bine, dar lásaäi-má doar sá dau
aceasta ca experienäa mea personalá de a avea a face cu lucruri
spirituale. Ãi eu apreciez âncrederea voastrá de a má ântreba
ântrebári ca aceasta. Dacá voi nu aäi fi avut âncredere ân mine,
voi nu m-aäi fi ântrebat aãa ceva. Eu cred cá un Creãtin nu ar
pune ântrebári ca sá ridice un argument, eu cred cá ei âncearcá
sá afle care este Adevárul. Vedeäi? Ãi eu aã ráspunde, ãi
dacá^Ãi eu o voi ráspunde, ãi dacá eu m-am fácut clar
“aceasta este dupá cea mai buná cunoãtinäá a mea,” ãi atunci
dacá acel duh ân voi se mànie, aceea aratá cá acesta nu este
Duhul Sfànt ânáuntru acolo. Ânäelegeäi? Astfel atunci Duhul
Sfànt nu se va mània, acesta va fi corectat de fiecare datá cu
Cuvàntul, ãi suportá corectare.

114 Acum lásaäi-má sá spun asta, cá eu^Ân cazul acesta,
reäineäi, Dumnezeu sá fie judecátorul meu. Eu, acesta este
William Branham, eu nu aã putea spune. Dar ân experienäele la
care am fost martor ân timp ce eram sub ungerea din astfel de
adunári, eu cred cá persoana care zice acelaãi lucru de fiecare
datá acelaãi ton de glas, vorbeãte ântr-adevár ân limbi. Eu da,
eu cred, prin Duhul ei vorbesc ân limbi, dacá ei sunt Creãtini.
Ei vorbesc ân limbi, fárá ândoialá. Dar eu cred cá voi luaäi
tendinäa greãitá de interpretare.

115 Acum, de multe ori, oamenii^eu_eu nu^eu ãtiu cá sunt
doar oamenii din bisericá aici, eu presupun, ân seara aceasta,
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oricum, pe aici. Nu este aãa, Frate Neville, doar cam care vin?
Deci dacá stráinii sunt aici ãi voi sunteäi diferiäi cu aceasta, eu
âncerc sá vorbesc cátre propria mea bisericá, vedeäi.

116 Acum, ca párintele vostru ân Evanghelie, ca al vostru_ca al
vostru pástor, mi-ar place puäin mai tàrziu, cànd duhurile ãi
darurile voastre âncep sá viná la desávàrãire^Dacá voi
mergeäi sá-i priviäi cá se ânfurie ãi devenind^atunci voi mai
bine doar sá urmáriäi_urmáriäi persoana aceea, doar lásaäi ca
aceasta sá se ducá deoarece acesta nu este Duhul lui Dumnezeu
peste ei. Dar cànd ei sunt blànzi ãi smeriäi ãi umiliäi ãi gata, ãi
fiecare lucru, acela este Duhul lui Dumnezeu. Ãi dacá_dacá
cineva iese din ordine ãi pástorul trebuie sá âl cheme jos, ãi
duhul acela se ânfurie, atunci acesta nu este Duhul lui
Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ântotdeauna suportá, vine la
Cuvànt. Ânäelegeäi? El recunoaãte Cuvàntul de fiecare datá.

117 Acum, dar acum eu nu âncerc sá_sá_sá mágulesc sau sá
zgàläài, eu doar âncerc sá fac un adevár. Acum, cineva vorbeãte
ân limbi, ãi un altul se ridicá ãi tálmáceãte limbi. Acum
ascultaäi atenäi. (Ãi eu cred cá aceasta se ânregistreazá. Nu-i
aãa?) Ân tálmácirea limbilor^Acum, eu va trebui sá merg jos
ân ceva ânváäáturá acum cu aceasta. Ân tálmácirea limbilor,
muläi oameni tálmácesc limbi printr-o expresie extraordinará a
lor simäind sá spuná un astfel de lucru. Aceea nu este
tálmácire.

118 Tálmácirea este cànd ei vorbesc ântr-o limbá necunoscutá,
tu âi auzi vorbind ân englezá, ãi doar repeäi iaráãi ceea ce ei
spun. Dar^dacá aceastá persoaná vorbeãte ân biserica
voastrá^eu nu cred cá noi o avem ân aceasta una. Dacá o
face, eu niciodatá nu am auzit-o.

119 Dar cineva sá se ridice doar sá spuná ca ceva cuvànt
anumit, iaráãi ãi iaráãi, sau vreun acelaãi ton de glas mergànd
drept ân jos, drept ân jos, drept ân jos, drept ân jos^

120 Eu vá spun, eu nu cred cá Junie Jackson este aici ân seara
aceasta. Este el? Eu nu cred cá el este. Dar eu ântotdeauna am
fost uimit de Junior Jackson ãi vorbirea lui ân limbi, ãi Fratele
Higginbotham, ãi muläi dintre voi oamenii de aici, cum cá voi
vedeäi acea schimbare de glas ân tálmácire. Vedeäi? Acum_
acum aceea este ân regulá. Acum, eu nu^eu nu má laud cu
biserica mea. Nu, domnule. Dacá biserica mea a avut nevoie de
corectare, eu_eu am sá stau aici ãi voi face càt de bine pot
pentru Màntuitorul meu, asta-i adevárat, dacá aceasta ráneãte
sau dacá nu ráneãte. Eu sunt_eu sunt párintele vostru ân
Evanghelie, vedeäi, ãi eu vreau^Voi nu vreäi un duh greãit,
voi vreäi duhul corect. Voi_voi nu^

121 De ce sá luaäi_luaäi un ânlocuitor cànd acolo un ântreg cer
penticostal este plin de cel real? De ce sá màncaäi dintr-un
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bidon de gunoi cànd existá o masá buná, mare, curatá aãezatá
aici cu pui ãi gáluãte ãi fiecare lucru? Vedeäi? De ce sá facem
noi asta? Vedeäi? Sá luám realul, aceea este ceea ce noi vrem,
realul, cel veritabil.
122 Acum, eu cred, ân aceastá declaraäie care este fácutá aici,
acelaãi lucru iaráãi, eu cred cá ân declaraäia aceea cá ei
amàndoi sunt corecäi, dar eu nu cred cá tálmácitorul
tálmáceãte limba persoanei. Eu nu cred asta. Eu cred cá Duhul
este prezent ãi tálmácitorul profeäeãte. Eu cred cá el este unul
care profeäeãte ân loc de un tálmácitor dacá el nu aude glasul ân
propria lui limb-^“Cum auzim noi pe fiecare om ân propria
noastrá limbá ân care ne-am náscut?” Vedeäi, voi trebuie sá o
auziäi ân aceeaãi, voi trebuie sá o auziäi ân englezá. Dacá^
123 Aici, aici este un tálmácitor. Acum, eu má ridic, ãi eu_eu
ãtiu numai douá sau trei cuvinte ân o_ân o_ân o limbá diferitá,
de care eu ãtiu. Acum eu doar o iau pe aceasta literar, nu ân
spiritual acum. Acum eu am sá spun, “Baie, baie bly.
Eu^Ekke wil afrikaans sprekken.” Acum, eu má ândoiesc cá
existá o persoaná aici care ãtie ce am spus. Da, frate, ce am
spus? [Un frate ân adunare zice, “Tu ai spus cá tu poäi vorbi
afrikaans”_Ed.] Afrikaans, “Baie, baie, bly,” “Eu sunt foarte,
foarte fericit.” “Eu sunt aici sá vorbesc afrikaans,” vedeäi,
“Afrikaans sprekken.” Vedeäi? “Eu sunt aici sá vorbesc
afrikaans.”
124 Acum, ce a fácut el? El^eu am vorbit afrikaans dar el m-
a auzit ân englezá. Este asta corect? Pentru cá tu cunoãti
afrikaans. Acum, dacá tu vorbeãti^dacá eu stau aici sau
zic^predic, ãi Fratele Neville tálmáceãte la o altá limbá de
oameni, el spune ân limba lor ce má aude el cá spun; el ãtie
despre ce vorbesc eu deoarece el cunoaãte limba mea.
125 Ãi dacá tu vorbeãti ântr-o limbá necunoscutá, ãi tálmáceãti,
tu auzi ân limba ân care ai fost náscut, deoarece acela este
singurul fel ân care tu poäi tálmáci ceea ce ei zic, deoarece
Duhul Sfànt äi-a interpretat-o ãi tu doar vorbeãti pentru Duhul
Sfànt.
126 Dar atunci dacá Duhul este prezent sá binecuvànteze
aceastá sármaná persoaná, ãi ei se ridicá^Ca un scump frate
bátràn, dus ânainte, el este ân Slavá ân seara aceasta, eu ântr-
adevár cred. Cel mai scump suflet bátràn pe care
eu^Bátrànul Frate Ryan, noi toäi l-am cunoscut. El obiãnuia
sá stea acolo pe stradá^(Ãi Dumnezeu, má iartá, nu sá fiu
profanator^Eu ãtiu cá aceasta este o^Hulind Duhul Sfànt
este de neiertat.) Dar Fratele Ryan obiãnuia sá spuná un
cuvànt iaráãi ãi iaráãi tot timpul, ceva despre “seekem ãi
seekem ãi seekem,” sau ceva de felul acesta. El obiãnuia sá
aibe^Pái, cineva a zis, “Crezi tu cá aceea este de la
Dumnezeu?”
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127 Am zis, “Cu certitudine, aceasta este de la Dumnezeu! Cu
certitudine, eu cred cá este de la Dumnezeu.” Dar el vorbea ân
limbi, dar eu nu puteam sá spun ce zicea el deoarece eu nu ãtiu.
Dar, ãi prezenäa Duhului era acolo.
128 Deci dacá prezenäa Duhului este acolo, ãi aceastá persoaná
doar spune un cuvànt, iaráãi ãi iaráãi ãi iaráãi, ãi ástalalt sare
ân sus ãi âncearcá sá dea o tálmácire, deãi el nu ãtie ce zice el.
Dacá acest om nu dá tálmácirea, el profeäeãte; duhul profeäiei
este peste el ãi el profeäeãte, nu dá o tálmácire.
129 Astfel de aceea, dragá Creãtine, cátre tine care ai spus, “Ar
putea fi acela Duhul Sfànt?” El ar putea fi Duhul Sfànt
folosind douá slujbe. Una, binecuvàntànd un suflet ân a vorbi
ân limbi; ãi o alta, profeäind, fárá sá trebuiascá sá fie tálmácit
ce zice el. Dar totuãi el a spus-o. Duhul Sfànt a venit peste el ân
profeäie ântocmai la acelaãi timp ân care acesta a vorbit ân
limbi, ãi el credea cá era o tálmácire, ce conteazá aceasta?
Acesta este Duhul lui Dumnezeu dànd un mesaj cátre bisericá.
Dar tálmácirea, acesta trebuie sá ânäeleagá ân englezá ãi sá
repete ânapoi exact ce a spus persoana, acela este darul
tálmácirii.
148. Dacá acolo sunt_dacá acolo sunt deja trei mesaje duse

afará ân limbi necunoscute ântr-o adunare, atunci ân
ràndul de rugáciune pot sá existe mai multe mesaje sá
meargá afará ãi âncá sá fie ân ordinea spiritualá a
adunárii?

130 Pái, desigur. Asta-i adevárat. Sigur. Eu ãtiu unde ajungi tu.
Acolo era Pavel, a zis, “Dacá ei erau^Voi profeäiäi ãi vorbiäi
ân limbi,” ceva de felul acesta, Pavel vorbind despre^
131 Puäin mai tàrziu, cànd voi toäi^Frate Neville, cànd voi
toäi vreäi acum, aceãti oameni care au aceste daruri spirituale
^Acum, dacá voi aveäi âncredere ân ânäelegerea mea despre
Scripturá, eu voi veni jos la adunare doar cu voi oamenii
singuri care aveäi aceste daruri, doar cu voi toäi, astfel noi
putem ãedea âmpreuná^Ãi dacá voi simäiäi^Ãi tu
urmáreãti, Frate Neville, ãi vezi ân bisericá, cá acesta este
Dumnezeu ãi Dumnezeu se miãcá printre ei, asta-i ceea ce noi
vrem, dar noi vrem ca sá punem asta ân ordine astfel ca aceasta
sá poatá sá meargá sá binecuvànteze biserica ãi sá facá ceva.
Eu^ Dumnezeu nu este^Eu ãtiu, ãi cunosc Scripturile, ce
sá fac. Ãi aceea este ce noi vrem sá facem.
132 Acum, aceastá persoaná de aici, eu ãtiu cá ân vorbirea ân
limbi, aceasta trebuie sá fie pe rànd, doi, sau nu mai mult decàt
trei. Aceea este corect, dar dacá veäi observa aici, dacá aceasta
era^
133 Tocmai cum cineva aici ne-a dat sus acolo^Ca Fratele
Sothmann s-a ridicat ãi a dat un mesaj ân profeäie sau vorbire
ân limbi. Tálmácirea limbilor este profeäie, vedeäi, duhul
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profeäiei. Acum, dacá tu doar vorbeãti ân limbi necunoscute, ãi
acolo nu este tálmácitor, persoana aceea este binecuvàntatá de
Duhul, dar el nu vatámá biserica.
134 Acum, la ce a âncercat Pavel sá ajungá este aceasta, “Voi
folosiäi serviciul ântreg doar ân vorbirea ân limbi, vedeäi, ãi cel
neãtiutor a zis, ‘Ce_ce este aceasta, oricum?’” Vedeäi, ei nu o
pricep fárá sá existe o tálmácire. Ãi acolo sá fie^aveäi unul,
douá, pàná la trei mesaje ântr-o adunare.
135 Acum, persoana de aici a zis, “Apoi ân ràndul de
rugáciune?” Aceea trebuie cá a fost cá poate cineva ân ràndul
de rugáciune^Poate, Fratele Neville, sau ân vreo altá bisericá
sau de oriunde este acesta, cá ân ràndul de rugáciune acest
om^sau ân adunárile de vindecare Diviná, ar fi putut fi ân
adunarea Fratelui Roberts, adunarea Fratelui Allen, sau
careva, ân adunarea mea sau altcineva, eu nu ãtiu. Dar, orice
este aceasta, despre ce vorbeãte Pavel este un mesaj cátre
adunare acolo afará, “Lásaäi ca sá fie doar trei,” deoarece
mesajul lui Dumnezeu vorbeãte un mesaj âncercànd sá-l dea
acolo la adunare. Dar cànd omul ân ràndul de rugáciune, el
profeäeãte cátre o persoaná, nu la toäi. Dacá asta ar fi aãa, eu
eram afará din ordine peste tot ân ràndurile mele de rugáciune,
vedeäi, cànd sunt treizeci sau patruzeci de ei ântr-o seará?
Vedeäi, dacá voi profeäiäi cátre o persoaná.
136 Dar acest om profeäind este pentru ântregul trup, lásaäi ca
sá fie douá sau trei mesaje ãi apoi opriäi-le. Deãi Duhul Sfànt
ar putea âncá sá vrea sá vorbeascá, dar aãteptaäi un minut, daäi
Cuvàntului o ãansá sá meargá afará. Voi vedeäi? Ãi atunci, ântr-
adevár, acea vorbire trebuie sá fie sau ânainte sau dupá
Cuvànt, nimic nu trebuie sá ântrerupá Cuvàntul aãa cum El
merge afará. Dar, oricum, noi vom pune aceea ân ordine mai
tàrziu cànd duhurile ãi darurile âncep sá ajungá ân desávàrãire.
137 Noi vorbim acum asupra_asupra seriozitáäii cincizecimii
Bisericii, eu vreau sá spun adevárata Bisericá penticostalá. Ãi
noi suntem bucuroãi cá Dumnezeu âncá tráieãte ãi domneãte ãi
vorbeãte cátre noi.
138 Acum, ânsá dacá aceasta este ca, spre exemplu, dacá sora
de aici ne-ar da un mesaj ân limbi sau o profeäie, ãi doamna de
làngá ea ar da un mesaj ân limbi sau profeäie, ãi apoi doamna
de làngá ea sau cineva ân spate acolo, cineva va da un mesaj
sau o profeäie, sau limbi. Fárá ândoialá cá aproape toäi vorbesc
despre acelaãi lucru, dacá Dumnezeu este urgent, âncercànd sá
puná ceva dincoace, chemànd ceva persoaná ân bisericá sá facá
ceva, acum, sau ceva ce El vrea sá se facá.
139 Acum deci, spre exemplu, ràndul de rugáciune este chemat,
ãi Fratele Neville sau eu ânsumi sau oricare alt lucrátor merge
jos la aceastá persoaná, aceea nu este cátre trup, aceea este la
aceastá persoaná. Iar Duhul lui Dumnezeu vine asupra lui sá-i
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spuná acestei persoane ceva, atunci spuneäi-i, pentru cá el nu
vorbeãte cátre adunare. El vorbeãte cátre aceastá persoaná, nu
cátre adunare, astfel aceea este ân regulá.
149. Ân regulá, Scumpe Frate Branham, ân repetate rànduri

Domnul âmi aratá lucruri ân vise. El mi-a arátat lucruri
despre fiul meu ân mariná, de care fiul meu mi-a spus cá
erau “secrete.” El mi-a arátat despre moartea oamenilor
ãi despre secretele inimilor oamenilor. Este acesta un dar
de la Dumnezeu? Cànd El âmi aratá ân vise inimile ãi
gàndurile oamenilor, fiecare lucru s-a ântàmplat
ântotdeauna cum mi-a arátat visul.

140 Pái, da, fratele meu sau sorá, oricine ar putea fi. Domnul sá
te binecuvànteze. Aceea este, dupá párerea mea, darul lui
Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Nu ãtii tu cá
Biblia vorbeãte de vise? Iosif, cum a visat el visuri ãi le-a
tálmácit, ãi cum aläii au visat visuri. Lucrurile acelea sunt de la
Dumnezeu. Acum, dacá acesta este de la Dumnezeu, El va fi
ântotdeauna adevárat, el ântotdeauna se va ântàmpla ântocmai
exact ân felul ân care El a spus.
141 Ãi acum sá nu^Dacá tu âncepi sá te màndreãti cu el,
acesta doar te va párási. Vezi, doar fii reverent ãi blànd. Ãi
cànd El âäi aratá ceva, ãi aceasta este ceva care tu trebuie sá
spui la cineva, cá ei au fácut ceva care este greãit, atunci sá nu
te ridici doar ãi sá mustri pe persoana aceea, mergi la ei tu
ânsuäi ãi spune, “Sorá, frate, tu ãtii, Domnul mi-a spus noaptea
trecutá cáci_cáci tu fáceai ceva greãit, un anumit lucru.”
142 Dacá persoana aceea zice, “Tu eãti greãit! Asta este o
minciuná! Eu nu am fácut asta!”
143 Acum, lucrul de fácut este atunci sá mergi ânapoi ãi sá zici,
“Tatá Ceresc, era aceea greãit?”
144 Acum, dacá persoana aceea^Atunci dacá persoana aceea
äi-a spus adevárul, atunci tu ai duhul greãit. Dar dacá persoana
aceea a minäit, ãi el a fácut aceasta, Dumnezeu se va ocupa de
persoana aceea. Ânäelegi? Da, domnule. Deoarece, vezi, ce el a
fácut acolo, el a hulit âmpotriva Duhului Sfànt, negànd ceea ce
Duhul Sfànt i-a atras atenäia. Vedeäi, astfel acesta este lucrul
greãit.
150. Frate Branham, cum poate o_o bisericá dansa, striga,

vorbi ân limbi, ãi sá lase Duhul^(sá vedem, acum
aãteptaäi un minut)^ãi sá deviná pierdut ân Duhul, ãi
vreodatá foarte rar oricànd citesc Scriptura. Eu nu
ânäeleg aceasta.

145 Nici eu nu ânäeleg; vezi, “strigá, danseazá, vorbesc ân limbi,
ãi nici mácar nu citesc Scriptura.” Eu_eu_eu zic aceasta,
reäineäi, William Branham, care ar putea fi un milion de mile
greãit. Eu cred cá cei mai muläi dintre oameni^mi s-a pus
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ântrebarea aceea astázi de cátre un frate, ceva de ordinul acela.
Cáci, cànd ei se duc sá se roage pentru bolnavi, un frate se va
ruga poate pentru unul, apoi âi face pe toäi sá cànte sau sá
danseze ân Duhul, crezànd cá aceea aduce putere printre
oameni. Nu, eu_eu pentru mine, eu cred cá aceea este greãit.
146 Eu cred cá o persoaná care vine ân adunarea de vindecare
va fi cum ar veni pentru màntuire, vine reverent, crezànd.
Fiecare persoaná de acolo, nu sá strige ãi sá danseze, ci sá-l
vadá pe fratele lor sau sora cá merge sus acolo sá-i ceará lui
Dumnezeu milá, plecaäi-vá capul ãi âncepeäi sá vá rugaäi,
“Dumnezeule, ajutá-l pe fratele meu acum aãa cum pástorul se
roagá pentru el, âl unge. Lasá ca Duhul Sfànt sá viná peste el ãi
sá-i dea credinäá sá creadá pentru vindecarea lui. El este un
frate scump. Ea este o sorá scumpá.” Rugaäi-vá pentru el ân loc
sá càntaäi, sá strigaäi ãi sá dansaäi doar.
147 Dar noi vedem aãa de mult din aceea ân adunárile noastre
Penticostale, este o constantá^Eu cred cá aceasta este o
ânchinare, eu ântr-adevár cred cá ei se ânchiná lui Dumnezeu.
Da, domnule. Eu o cred din toatá inima mea. Ãi eu cred ân
vorbirea ân limbi, ân strigat ãi dansat. Ãi eu o cred fiecare
párticicá, da. Eu cred cá orice care ei fac ân Biblie este tot atàt
de bine astázi cum a fost atunci, sigur, dar eu cred cá aceasta
âãi are timpul ei ãi ordinea ei.
148 Acum, marea binecuvàntare este ân toi, ãi oamenii strigá, ãi
slava lui Dumnezeu cade, ãi oamenii vor sá äipe ãi sá strige ãi sá
facá orice le spune Duhul. Mergeäi ânainte, asta-i adevárat. Dar
cànd un om vine sá fie vindecat, unde este implicatá chestiunea
ântre moarte ãi viaäá, eu cred cá noi trebuie sá fim reverenäi ãi
sá vorbim cátre Tatál ãi sá vorbim cu El pentru acest frate. Ân
loc sá ne ânchinám Lui, sá-I cerem, “Tatá, eu sunt_eu sunt un
ânchinátor al Táu. Eu Te iubesc, Tu ãtii cá te iubesc, eu âmi
exprim iubirea cátre Tine. Acum eu âmi exprim credinäa cátre
Tine, ajutá pe fratele meu sá fie bine. Vrei Tu, Tatá?” Eu cred
cá voi veäi obäine rezultate mai bune prin a face aãa. Eu ântr-
adevár cred. Ân reverenäá, Duhul lui Dumnezeu.
149 Doamne, acestea ar putea sá fie lungi de o sutá de mile ânsá
eu sper cá le-am ráspuns, aceea-i, aruncá a aruncat doar un pic
de Luminá. Eu cumva ãtiu ce este ân minäile voastre acum,
oricum. Ãi eu vá spun ceva, puäin mai tàrziu eu vreau sá-i cer
pástorului de aici dacá el va veni ãi má va ajuta sá^poate sá
viná jos ãi sá aducem pe toäi oamenii âmpreuná care au Duhul
lui Dumnezeu peste ei ân formá de daruri, sá vorbim despre
aceasta pentru o vreme. Poate cá eu vá pot ajuta sá urcaäi scara
doar un pic mai sus ãi sá ajungeäi puäin mai aproape de
Dumnezeu, prin doar^ãi sá o aãezám mai mult ân ordine ân
bisericá. Eu am urmárit ânainte, aceasta pare minunat pentru
mine. Ãi mie doar âmi place sá o vád miãcàndu-se ânainte ãi
ânainte ãi ânainte, ãi ânainte ãi ânainte ãi ânainte.



DUMNEZEU ESTE ÂNÄELES GREÃIT 575

150 Ãi aãa cum venim ân sus, nu lásaäi ca Satan sá pátrundá
ânáuntru, acum. Báiete, el este deãtept. Ãi sá nu-l pácáliäi, sá
nu âncercaäi, deoarece voi nu puteäi. Voi doar depindeäi de
Dumnezeu ãi continuaäi doar sá umblaäi umiliäi, ãi Dumnezeu o
va face, ãi voi veäi afla cá Dumnezeu vá v-a folosi mai mult ãi
mai mult ãi mai mult ân felul acesta. Domnul sá vá
binecuvànteze.

151 Avem noi timp pentru o vorbire de douázeci de minute?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Vá muläumesc. Vá muläumesc.
Eu presupun cá aceea a fost suficient sá má porneascá, Ben. Ân
regulá.

152 Sá ântoarcem la Psalmi doar un moment. Domnul párea sá-
mi dea un mic gànd aici pe care mi-ar place sá vi-l exprim ân
seara aceasta doar ântr-o manierá de o predicá, dacá voi vreäi,
doar_doar càteva minute. Eu ãtiu cá este cald, ãi este cald aici
sus, de asemeni. Dar, reäineäi, noi nu ne vom mai ântàlni, poate,
pàná miercuri seara. Astfel haideäi sá aãteptám doar ãi_ãi
ânainte ca noi sá càntám vechea càntare buná despre
Binecuvàntatá Sá Fie Legátura Care Leagá, sá_sá vorbim
despre_Cuvàntul scris. Aceste ântrebári ne face cumva^ne
lasá ântr-o fierbere. Sá_sá ieãim din aceasta acum, ãi_ãi sá
vorbim ân Cuvànt.

Acum ne putem apleca capetele din nou doar un moment:

153 Tatá Ceresc, aceste ântrebári, eu am âncercat sá aflu ce au
oamenii pe inimile lor, sá vád dacá ei vor ântreba despre
aceasta despre aceea. Eu vád, Doamne, cá ei doresc daruri
spirituale. Iar acei care au daruri spirituale se ântreabá cum sá
le dirijeze. Pentru unii, aceasta aruncá Luminá mare asupra
bisericii; pentru aläii ei se ântreabá. Acum, Doamne, ajutá-ne.
Ajutá-ne, Doamne. Noi suntem copiii Tái. Noi nu facem aceste
lucruri sá ne onorám pe noi, noi facem aceasta spre onoarea lui
Dumnezeu printr-un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat.

154 Ne rugám, Tatá, ca Tu sá binecuvàntezi aceste daruri ãi sá
le manifeãti ân bisericá. Ãi fie ca sá se âmplineascá atunci cànd
pelerini ãi stráini, care trec pe aici, care vin prin uãa aceea ãi
ãed jos pentru càteva minute, ãi fie ca Duhul lui Dumnezeu sá
fie aãa de mare aici pàná cànd va face cunoscut secretul
fiecárei inimi care intrá pe uãá. Admite aceasta, Doamne. Fie
ca aceasta sá fie cu aãa blàndeäe ãi umilinäá, niciodatá aspru ãi
sá mustre ãi sá dáràme. Noi ãtim cá Duhul lui Dumnezeu nu
este ân felul acela.

155 Astfel ne rugám ca Tu sá ne binecuvàntezi ân fiecare lucru.
Binecuvànteazá biserica noastrá, binecuvànteazá poporul
nostru. Binecuvànteazá poporul din alte biserici. Ãi, Tatá, noi
ãtim cá existá numai o Bisericá ãi noi suntem toäi náscuäi ân
Aceea.
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156 Ãi má rog, Tatá, ca Tu sá ne binecuvàntezi mai departe aãa
cum eu citesc acest mic text pe care se párea cá Tu mi l-ai dat,
ãezànd acolo làngá birou ân dupá-amiaza aceasta. Ãi ajutá-mi,
Doamne, sá nu äin poporul prea mult, ci doar sá vorbesc càteva
expresii aici. Eu má rog ca Tu sá fii ân aceasta. Ãi dá-ne un
gànd mic, ca noi sá putem pleca acasá cu el ãi sá-i muläumim
Domnului pentru bunátatea Lui. Noi cerem ân Numele lui Isus.
Amin.
157 Acum, sá nu uitaäi, urmátoarea duminicá dimineaäá, cu
voia Domnului.
158 Acum ântoarcem la Psalmul 106, ãi al 7-lea verset. Eu urma
sá citesc ânainte ân jos, o bucatá^o parte din acest Psalm.
Dar, acesta este David. De ce a venit aceasta la mine, era din
cauza mesajului de azi dimineaäá. Ãi, eu âmi voi pune ceasul
aici ãi voi âncerca sá fiu afará la nouá treizeci, dacá este
posibil. Acum la versetul al 7-lea din Psalmul 106:

Párinäii noãtri nu au ânäeles minunile tale ân Egipt; ei
nu ãi-au amintit de muläimea milei tale; ci l-au
provocat la mare, chiar^marea Roãie.

159 Eu am sá citesc versetul urmátor:
Cu toate acestea el i-a màntuit din cauza numelui

sáu, ca el sá poatá sá-ãi facá marea lui putere sá fie
cunoscutá.
Domnul sá-ãi adauge binecuvàntárile Lui.

160 Eu am sá vá vorbesc, dacá va voi Domnul, asupra
subiectului de ânäelegere greãitá; Dumnezeu, ânäeles greãit. Eu
âl voi lua ân felul acesta: Dumnezeu Este Ânäeles Greãit.
161 Voi ãtiäi, ânäelegerea greãitá ne bagá ântr-o muläime de
necaz. De multe ori oamenii spun lucruri pe care ei le repetá
dupá altcineva, unde, ei i-au ânäeles greãit. Aceea duce o
persoaná ân necaz. Eu cred cá va fi bine pentru noi dacá noi
doar, ei bine, aãteptám pàná cànd noi am ânäeles despre ceea ce
vorbeam. Voi nu gàndiäi aãa? Eu ãtiu cá aceasta va fi, pentru
mine, foarte bine pentru mine sá aflu mai ântài ãi apoi sá o
spun. Ânäelegeäi? Dar noi suntem ântotdeauna, párem sá fim,
ânäeleãi greãit. Ãi aici David vorbeãte despre Israel, au ânäeles
greãit miracolele Lui cànd ei erau ân Egipt.
162 Acum, a ânäelege greãit nu este doar sá spui, “Pái, eu nu am
auzit ce a spus el,” ci sá vezi ceva fácut ãi sá ânäelegi greãit
pentru ce este aceasta. Aceea este o^Aceea este, cá voi
pierdeäi ocazia complet atunci.
163 Acum, Dumnezeu nu face miracole doar sá zicá, “Vezi, Eu
sunt Dumnezeu.” Dumnezeu face un miracol pentru o
ânäelegere. Vedeäi? Dumnezeu âl face pentru un scop. Ãi aäi
observat citirea Psalmului aici ân al 7-lea verset? Eu cred cá
este aãa de frumos, cá eu vreau sá-l citesc din nou:
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Párinäii noãtri nu au ânäeles minunile tale ân Egipt;
(vedeäi, ei nu au ânäeles aceasta)^ei nu ãi-au amintit
de muläimea milei tale; ci l-au provocat la mare,
chiar^marea Roãie.

Cu toate acestea el i-a màntuit din cauza numelui
sáu, ca el sá-ãi poatá face cunoscutá marea lui putere.

164 Vedeäi, ei nu au ânäeles de ce acel Dumnezeu, jos ân Egipt, a
efectuat aceste miracole. El a âncercat sá le arate mila Lui. El
âncerca sá-i facá sá ânäeleagá cá El era Dumnezeu ân mijlocul
lor. Eu iubesc asta.

165 Ân mica mea predicá pe care am predicat-o aici càndva ân
urmá, sus la Chicago, ãi apoi eu cred cá am predicat-o aici,
báieäii o au pe bandá, Cum Vulturul Âãi Scuturá Cuibul, fluturá
peste puii ei. Cum cá bátràna mamá vultur âãi ia micuäii ei
bebeluãi^Ânainte ca ea sá-i ia la un zbor, ei au o muläime de
pene slábite ân ei. Ãi ei niciodatá nu au vázut-o pe ea ântr-
adevár cànd era ea mai bine deoarece ei sunt toäi ghemuiäi jos
ân cuib. Dar ea urcá sus peste cuib ãi âãi ântinde aripile ei mari
puternice. Ce face ea? Ea äipá, ea vrea ca ei sá-i cunoascá
glasul. Ea âãi ântinde ânainte aripile ei mari.

166 Vulturul femelá este uneori cea mai mare. Se zice cá
vulturii uneori, acele mari femele, au aripi de patrusprezece
picioare de la vàrf la vàrf, ridicá un viäel ãi zboará departe cu
el. Patrusprezece picioare, de la vàrf la vàrf. Aripile, atàt de
departe ca latul acestei platforme chiar aici, de la stàlp la
stàlp.

167 Ea urcá sus acolo ânaintea acestui pui mic, din ce cauzá? Ea
urmeazá sá-l ia la un zbor. El niciodatá nu a fost afará din
cuibul acela. Ãi ea urmeazá sá-l ia sus departe ân ceruri ãi apoi
âl scuturá jos, ãi-l lasá sus acolo sá dea din aripi singur, sá
ânveäe cum sá zboare. Astfel ea vrea sá arate autoritatea pe
care o are ea. Ea âãi ântinde ânainte aripile ei mari pàná la
contravàntul penelor, ãi ea äipá, ãi apoi ea âi vànturá. O, vai!
Penele zboará afará din cuib, ãi toate celelalte, ea aruncá vànt
ânáuntru acolo ca dintr-un avion cu reacäie. Âl aruncá ânapoi, ãi
el stá pe spatele lui micuä, ãi el priveãte ân sus ãi gàndeãte,
“Mamá, ce máreaäá eãti tu! Ce máreaäá eãti tu!”

168 “Vezi càt de tari sànt aripile mele? Eu te pot ridica sus ãi sá
te duc oriunde vreau eu. Eu sunt puternicá!”

169 Ãi asta este ceea ce Dumnezeu i-a fácut lui Israel. Voi ãtiäi,
El a zis, “Aãa cum vulturul âãi scuturá cuibul,” acela este
acelaãi lucru. El a gásit pe Israel ântr-o äará sinistrá jos acolo,
ãi El l-a adus afará din Egipt ãi l-a dus ân äara promisá, pe
aripile unui vultur. Vedeäi? Ãi de ce a fácut Dumnezeu aceste
minuni? El a âncercat sá ajungá la poporul Lui cá El era un
Iehova puternic.
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170 Ãi aceea este ceea ce El âncearcá sá facá astázi! El doar nu
vindecá pe oameni doar din cauzá cá El poate vindeca. El
âncearcá sá vá aducá faptul cá El este Ânvierea, cá El vá poate
face sánátoãi, El vá poate ânvia trupul. El poate sá facá orice
vrea El, El este Iehova! Mie âmi place asta.

171 Dar oamenii L-au ânäeles greãit. Dumnezeu este aãa de uãor
de a fi ânäeles greãit de cátre necredincioãi, de aceia care nu vor
sá ânäeleagá. (Muläi oameni âncearcá sá ânäeleagá.) Muläi nu vor
sá ânäeleagá, ei doar se ânchid pe ei ânãiãi, ãi zic, “Nu existá un
astfel de lucru,” ãi “eu nu cred aãa ceva.” Atunci ei niciodatá
nu pot ânäelege.

172 Dar un om care vrea sá ânäeleagá, acela vrea sá ãadá jos
(“Ãi veniäi sá raäionám âmpreuná,” zice Domnul) acum, acel om
este_este pe linia de a ânváäa ceva de la Domnul. Dar oamenii
care sunt ântotdeauna asociaäi cu Dumnezeu ãi puterea lui
Dumnezeu^Tu cu greu poäi sá fii asociat cu Dumnezeu fárá
sá fii asociat cu puterea Lui, deoarece cànd tu eãti asociat cu El
tu eãti cunoscut cu El, sau o rudenie faäá de El, ãi atunci tu ai
puterea Lui ân tine.

173 Acela este motivul cá oamenii nu pot sá creadá ân miracole
astázi, deoarece ei nu au ceva ân ei cu care sá creadá. Ei trebuie
sá aibe ceva acolo ânáuntru cu care sá creadá. Ãi cànd Duhul
lui Dumnezeu este ântr-un om, el va zice “amin” la fiecare
Cuvànt al lui Dumnezeu ãi la fiecare miracol al lui Dumnezeu.
Dar aãa cum obiãnuia sá spuná mama mea, “Tu nu poäi sá obäii
sànge dintr-o rapiäá, deoarece nu existá sànge ân ea.” Astfel
ásta este acelaãi fel, tu nu poäi sá obäii credinäá dintr-un
necredincios, deoarece nu existá nimic acolo cu ce sá creadá.

174 Un om a zis, “Eu nu cred ân vindecare Diviná, indiferent ce
spui tu.” Cu certitudine, aceasta nu este pentru el, ea este
numai pentru aceia care pot crede. Dacá tu urmeazá sá obäii
sànge, scoate-l din ceva care are sànge ân el. Dacá tu urmeazá
sá obäii credinäá, obäine-o din ceva care are credinäá ân ea.

175 Ãi acela este felul, cum Dumnezeu foloseãte ceva care are
credinäá ân ea. El nu te trimite aici afará ântr-o campanie de
vindecare cànd tu nu ai suficientá credinäá sá o crezi. Cum o sá
te trimitá El afará ântr-o trezire de lucrare a miracolelor cànd
tu nu ai destulá credinäá sá o crezi? El vrea ceva care are ceva
ânáuntru acolo cu care El poate produce ceva. Astfel oamenii
au ânäeles greãit.

176 Noe a fost foarte mult ânäeles greãit ân ziua lui. Noe,
cunoscut de Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, un
credincios ân Dumnezeu. Ãi cànd tu devii un credincios ân
Dumnezeu tu faci lucruri aãa de contrare faäá de ceea ce
oamenii gàndesc cá este corect âncàt ei cred cá tu eãti nebun. Ãi
Noe, avertizat de Dumnezeu, a pregátit o arcá pentru salvarea
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casei lui. Ãi oamenii credeau cá el era nebun. El nu era nebun,
el era doar ânäeles greãit deoarece el a urmat ândrumarea lui
Dumnezeu. Amin! Mie âmi place asta. El a fost ânäeles greãit.
177 “Cum putea un om, totuãi^” Voi ziceäi, “Nu a existat
niciodatá ploaie sá viná din cer. Ce este ploaia?” Niciodatá nu
au avut ploaie, Dumnezeu a irigat pámàntul. “Noe, unde este
ploaia aceea?”

“Eu nu ãtiu.”
“Aratá-mi unde este ea!”
“Eu nu äi-o pot aráta.”

178 “Pái, de unde ãtii tu cá aceasta urmeazá sá viná jos de
acolo sus cànd nu existá nimic sus acolo sá viná jos?”
179 Noe poate cá a spus ceva de felul acesta, “Dumnezeu mi-a
spus cá ea va veni jos. Ãi dacá Dumnezeu a spus ‘cá ea vine
jos,’ El este ân stare sá o ducá sus ãi apoi sá o aducá jos.” Amin.
Aceea a stabilit-o. Dacá Dumnezeu a spus aãa, aceea este tot ce
este de aceasta. Vedeäi? El a fost ânäeles greãit deoarece el âl
urma pe Dumnezeu.
180 Ilie. Eu aã putea sta asupra acestor subiecte multá vreme,
dar eu am càteva din ele aici la care mi-ar place sá ajung
repede. Ilie a fost ânäeles greãit de naäiunea lui. Ilie era un
Israelit, el era un Iudeu, ãi el era ânäeles greãit deoarece el
ântotdeauna a condamnat naäiunea lui, condamnànd pe
âmpárat, condamnànd pe reginá, condamnànd fiecare lucru
care era ân jur. Ãi i-a condamnat! Ce tráznit párea el sá fie. Pái,
vai, fiecare lucru, a venit “AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
Dumnezeu o sá te pedepseascá, tu Izabelá, tu aãa-ãi-aãa.”
181 El a fost ânäeles greãit. De ce? El a urmat pe Dumnezeu. Nu
era Ilie cel pe care ei l-au ânäeles greãit, lucrarea Duhului Sfànt
ân Ilie era ceea ce ei au ânäeles greãit.
182 Cum putea un om sá se ridice âmpotriva propriei lui
naäiuni? A hulit propria lui naäiune, a corectat-o, ãi a pus
blestemele lui Dumnezeu peste ea, tocmai naäiunea, tocmai
poporul cu care el a locuit. Propria lui rasá, propria lui
culoare, propriul lui crez, soiul lui propriu, ãi totuãi sá prezicá
judecáäile lui Dumnezeu ãi a chemat o foamete peste ei. El a
fost ânäeles greãit, deoarece acesta nu era Ilie, acesta era
Dumnezeu ân Ilie pe care ei l-au ânäeles greãit. Nu Ilie era
ânäeles greãit, acesta era Dumnezeu conducànd pe Ilie, ãi ei au
ânäeles greãit cá Dumnezeu era un Dumnezeu Sfànt ãi El nu
poate tolera ânáuntru pácatul.
183 Ãi nu conteazá dacá acesta este pe fratele táu, sora, sau
mama, nu conteazá cine este acesta, acesta este pácat ân
privirea lui Dumnezeu ãi judecata va veni asupra lor pentru
aceasta. Ânäeles greãit.
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184 Daniel a fost ânäeles greãit cànd tot restul copiilor lui Israel
sau plecat jos ânaintea chipului, dar el ãi Ãadrac ãi Meãac ãi
Abed-nego au refuzat sá se aplece. Ei bine, ei au zis, “Care-i
treaba cu el?” Ântreaga naäiune a zis, “Care-i treaba cu insul
acesta nebun? Pái, toäi ceilaläi dintre Evrei recunosc pe
dumnezeul nostru, ei âl recunosc, ei se apleacá jos cànd noi
sunám tràmbiäa, ãi sunám tràmbiäele ãi càntám psaltirele, ãi
aãa mai departe, ãi sunám flautul. Ei toäi se apleacá jos, dar
care-i treaba cu tráznitul ásta? Care-i treaba cu el, el nu vrea
sá o facá?” Deoarece el era ân contact cu Dumnezeu! Aceea este
cauza. El a fost ânäeles greãit. El era presupus sá fie “Nebun,
sau ãi-a pierdut mintea. Pái, ei erau o grámadá de trázniäi.”
Dar ei urmau numai cáláuzirea Duhului. Acela este motivul cá
ei erau ânäeleãi greãit.
185 Toäi profeäii din Vechiul Testament, cum s-au ridicat ei ãi
au profeäit âmpotriva naäiunii lor, cum au profeäit ei âmpotriva
poporului, cum au profeäit ei âmpotriva acelui lucru, punànd
blesteme asupra lor, ãi fácànd lucruri ca acelea. Ei au ânäeles
greãit. De ce? Ei erau slujitorii lui Dumnezeu, ei fáceau voia lui
Dumnezeu, ei fáceau slujba lui Dumnezeu, de aceea ei erau
ânäeleãi greãit.
186 Ãi oricine care urmeazá pe Dumnezeu este ânäeles greãit.
Isus, Domnul nostru, cànd era naãterea Lui, El era ânäeles
greãit.
187 Magii, ei erau ânäeleãi greãit, ei urmau un semn
supranatural sá afle un Rege care a fost náscut Rege al
Iudeilor. Ei ãtiau cá acolo era o Stea rásárind din Iacob,
conform cu profeäiile lui Daniel. Ãi ei ãtiau cá acest Rege va fi
un Salvator, El va fi Regele lui Israel. Ãi ei au venit doi ani,
departe de tot din India, jos làngá Ràul Tigru, ãi peste deãerturi
ãi prin munäi, pretutindeni, ãi au venit ân cetatea Ierusalimului
ântr-o seará cam pe la apus, strigând, “Unde este Acela care s-a
náscut Rege al Iudeilor? Unde este El?”
188 Ãi nimeni nu a ãtiut nimic despre aceasta. Acesta era un
lucru ciudat cá Regele Iudeilor s-a náscut ãi oameni de la sute
de mile depártare au ãtiut despre aceasta; ãi chiar aici ân
cetatea unde El s-a náscut, ãi locul unde El a fost náscut,
printre oamenii la care El s-a náscut, ãi ei nu au ãtiut nimic
despre aceasta. Ei i-au ânäeles greãit pe Magi. Ei au zis, “Nu
existá un astfel de lucru ca Rege al Iudeilor. Noi avem un rege
aici sus, Irod.”
189 El a fost ânäeles greãit ân naãterea Lui cànd El s-a náscut.
Iar Maria urma sá fie mamá ânainte ca ea sá fie cásátoritá cu
Iosif. Ânäeles greãit. Ei credeau cá El era náscut ân afara sfintei
cásátorii, ei nu ãtiau cá Duhul Sfànt a zámislit pe acest copil ân
ea. Dar aceasta a fost ânäeles greãit. Acesta era un act al lui
Dumnezeu ãi oamenii l-au ânäeles greãit.
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190 Ei âncá Âl ânäeleg greãit, un act al lui Dumnezeu este de
obicei ânäeles greãit.

191 Numai prin oameni care cred spiritual, oameni care cred pe
Duhul. Dar aceasta era ânäeles greãit, Magii erau ânäeleãi greãit.

192 Irod a ânäeles greãit. Cànd Irod a zis, “Pái, spuneäi-mi voi
unde este pruncul, ãi eu voi merge sá má ânchin Lui, de
asemeni.” El era un fáäarnic, el minäea. De ce se temea el^El
nu cunoãtea Scripturile cá acolo trebuia sá fie un Mesia care
vine, un Rege din Cer. Ãi Irod se gàndea cá acesta ar fi un rege
pámàntesc, ãi el vroia sá-L omoare sá scape de el.

193 El nu era un rege pámàntesc, El a spus cá acest pámànt nu
este âmpáráäia Lui, “Dacá aceasta era âmpáráäia Mea supuãii
Mei s-ar lupta pentru Mine, ânsá Âmpáráäia Mea este de sus.”
Irod a ânäeles aceasta greãit, el credea cá acesta era un rege
pámàntesc.

194 Ásta este felul cum spun ei astázi, “La ce bisericá aparäii tu
dacá tu eãti un Creãtin? Ce denominaäiune?”

“Nici una!”

195 Ei nu o pricep. Vedeäi, ei nu pot ânäelege aceasta. Ei cred cá
o denominaäiune ânseamná un “Creãtin.” Aceasta este vice
versa, foarte mult aãa. Ânsá aceasta este ânäeles greãit de cátre
oameni.

196 Acum, noi aflám cá Irod a ânäeles Aceasta greãit, el nu
putea sá ânäeleagá Aceasta.

197 Nicodim nu a putut sá o ânäeleagá, Naãterea nouá, cànd el a
venit la Isus noaptea. Cineva l-a condamnat. Eu nu âl condamn.
El era un om bun, el vroia sá afle ceva. El a fost ocupat ân
timpul zilei, poate cá el a fost la biroul lui de preot, sau una
alta, el trebuia sá viná noaptea. Oricum, el a ajuns acolo, el a
fácut cu mult mai bine de cum fac o muläime de oameni acum.
Ei nu vor sá viná ziua sau noaptea. El ân final a ajuns; ânainte
ca tu sá-l condamni, tu ai ajuns? El ân final a ajuns la Isus, ãi sá
nu-l condamnám dacá noi nu am fost acolo. Ãi dacá tu ajungi
acolo, atunci eu nu cred cá tu l-ai condamna. Nu, el_el a ajuns
acolo. Ãi el a venit noaptea, ãi poate cá el a fost ocupat.
Oricum, el a venit. Poate Isus a fost prea ocupat afará
rugàndu-se pentru bolnavi ãi alte lucruri, singurul timp cànd el
Âl putea prinde pentru acest interviu ar fi fost ân timpul nopäii.
Dar el ân sfàrãit a ajuns acolo, el a stat acolo pàná cànd a
obäinut un interviu cu Isus. Ãi cànd Isus a zis^El_el a zis,
“Ânváäátorule, noi ãtim cá Tu eãti un om trimis de la
Dumnezeu, cáci nici un om nu ar putea face aceste lucruri pe
care Tu le faci dacá Dumnezeu nu este cu El.”

198 Isus a zis, “Dacá un om nu se naãte din nou el nu poate
intra ân Âmpáráäie, nici mácar sá vadá Âmpáráäia.”
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199 Ãi marele rabin, ânváäátor ân Israel, a zis, “Eu, un om
bátràn, sá intru ân pàntecele mamei mele ãi sá fiu náscut din
nou?” Vedeäi, el a ânäeles greãit despre ceea ce vorbea Isus, el
doar nu a priceput aceasta. Din cauzá cá Isus vorbea despre o
Naãtere spiritualá, iar el âncerca sá o aplice la o naãtere
naturalá. Astfel el L-a ânäeles greãit, el nu a priceput aceasta.
El doar^felul cum fac oamenii. Ântocmai ca Nicodim, muläi
dintre noi ânäelegem greãit lucrurile lui Dumnezeu deoarece noi
doar le luám ãi le aplicám pentru un lucru natural.
200 Cum, zicem, un doctor zice, “O, eu nu cred ân vindecare
Diviná. Eu nu cred cá existá ceva.”
201 Am auzit un doctor spunàndu-i unei femei ântr-un birou
odatá, a zis^Ãi ea nu ãtia^El a vrut sá ãtie ce a devenit
dintr-o umfláturá pe care ea o avea. Ea a zis, “Fratele
Branham s-a rugat pentru mine ãi Domnul m-a vindecat.”
202 El a zis, “Eu nu cred aceasta.” El a zis, “Eu nu pot_eu nu
pot sá cred ceva de felul acesta.” A zis, “Spune-mi cine a luat-o
jos.”

A zis, “Gáseãte cicatricea.”
A zis, “Ce ai pus tu pe ea?”

203 A zis, “Nimic, nicidecum.” A zis, “El doar m-a strigat din
adunare iar lucrul acela s-a dus.”
204 Iar eu ãedeam chiar ân camera de aláturi, asta-i adevárat,
ãedeam chiar ân camera de aláturi, ascultànd. Ea nu ãtia cá eu
eram ânáuntru acolo. Ãi el nu ãtia cá eu eram acolo, pentru cá
el nici mácar nu m-a cunoscut, vedeäi. Ãi acolo ãedeam eu
ânáuntru acolo. Ãi el a zis^Ducànd pe altcineva la cabinetul
unui doctor. Aceea este exact corect. Ãi eu urma sá aud ce a
spus el. Eu am_eu am luat pacientul ãi am ieãit afará de acolo
cànd am aflat asta, cá el nu credea.
205 Astfel el a zis, “Eu nu cred un cuvànt din aceasta.” A zis,
“Eu âncá nu am vázut nimic âncá care ar putea sá facá un lucru
ca acesta. Eu doar nu o cred.” A zis, “Eu trebuie sá o vád
ânainte ca eu sá o cred.”

Ea a zis, “Pái, ce zici de a mea_a mea umfláturá ?”
El a zis, “Eu va trebui sá o vád cá se duce ânainte ca eu sá o

cred.”
206 Vedeäi, a vedea nu este a crede. “Credinäa este substanäa
lucrurilor pe care tu nu le vezi.” Vedeäi, tu crezi mai ântài ãi
atunci se ântàmplá. Astfel_omul nu era un credincios, aãa cá
de aceea toatá aceasta era un mister pentru el. El nu ãtia
despre ce vorbea deoarece el_el nu o putea ânäelege, aceasta
era o enigmá pentru el.
207 Oamenii zic astázi, “O, eu nu cred ân acea vindecare
Diviná. Eu nu cred ân acel Duh Sfànt. Eu nu cred ân vorbirea
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aceea ân limbi. Eu nu cred ân strigatul acela. Eu nu cred ân
toatá treaba aceea ân felul acesta. Eu nu cred ân aceasta.” De
ce? Aceasta este o tainá! Tu doar ânäelegi greãit. Acesta este
Dumnezeu, aici este aceasta ân Biblie. Aici aceasta aduce
aceleaãi rezultate despre care a vorbit Biblia cá le aduce,
atunci acesta trebuie sá fie Dumnezeu. Tu doar ânäelegi
Aceasta greãit, asta-i tot. Dumnezeu este ânäeles greãit.
208 Ucenicii Lui nu puteau sá ânäeleagá minunile Lui. Ân
noaptea aceea cànd El a venit ân corabie, ãi el a zis, “Ce fel de
om este acesta âncàt chiar ãi vànturile ãi valurile I se spun?” Ei
au ânäeles greãit cá El nu era un om, El era Dumnezeu.
209 Asta este cauza cu oamenii astázi, ei vor sá-L facá un
báieäaã talisman, sau una alta care duce bàta. Ei vor sá-L facá
doar un om micuä ân jurul taberei.
210 El nu era un om micuä ân jurul taberei, El era Iehova,
Dumnezeu! Ei au ânäeles aceasta greãit. Ei se aãteptau ca El sá
fie doar unul dintre ei. El nu era unul dintre ei, El era
Dumnezeu printre ei! El a fost mai mult decàt un om. Aãa cum
am spus adesea, El era un om cànd I-a fost foame, dar El era
Dumnezeu cànd El a hránit cinci mii cu o pàine, douá pàini ãi
càteva bucáäi de peãte. El era un om cànd El era obosit ân
spatele unei corábii, dar El era Dumnezeu cànd El a oprit
vànturile ãi valurile ãi le-a fácut sá I se supuná. “Ce fel de om
este acesta?” El nu era un fel de om, El era Dumnezeu
manifestat ântr-un om. Ei L-au ânäeles greãit. Ei L-au crezut de
a fi un om, fiul lui Maria, un tàmplar, dar El era Dumnezeu
manifestat ân trup. Amin!
211 Soldaäii Romani L-au ânäeles greãit, cànd ei L-au avut
aãezat ântr-un tribunal, ãi I-au pus o zdreanäá ân jurul ochilor,
ãi L-au lovit peste vàrful capului ãi au zis, “Acum, dacá Tu eãti
un profet, ei toäi zic cá Tu eãti un profet, vino ãi spune-ne cine
Te-a lovit peste vàrful capului.”
212 Vedeäi, ei au ânäeles greãit cá Isus a zis, “Eu fac numai ce-
Mi aratá Tatál sá fac. Eu fac ce-Mi aratá Tatál, ãi apoi Eu fac
ce-Mi spune El sá fac.” Ei au ânäeles aceasta greãit, ei au
ânäeles greãit slujba Lui.
213 Iudeii L-au ânäeles greãit. Cum a venit El sá fie Prietenul ãi
Salvatorul lor, ãi ei au vrut sá-L facá ceva ce era ráu. Ei au
ânäeles greãit slujba Lui. El a zis, “Âmpáráteasa din sud se va
ridica ân Judecatá cu aceastá generaäie ãi o va condamna, cáci
ea a venit de la cele mai ândepártate páräi ale pámàntului sá
audá ânäelepciunea lui Solomon. Ãi unul mai mare decàt
Solomon este aici.” Dar ei au ânäeles greãit cá El era mai mare
decàt Solomon. Ei se gàndeau cá El era doar un om.
214 Muläi dintre ei credeau cá El era náscut ân afara sfintei
cásátorii, a venit dintr-o familie rea care avea aceste dorinäe ãi
aãa mai departe, ãi un copil bastard. Care noi tocmai am avut
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ântrebarea, ei nici mácar nu puteau^Pái, ei au zis, “Pái, noi
ãtim cá Tu ai fost náscut ân afara sfintei cásátorii, Tu ai un
drac peste Tine. Pái, Tu âncerci sá ne ânveäi? Noi suntem
rabini!”

El a zis, “Voi sunteäi de la tatál vostru, Diavolul.”
215 Vedeäi, ei au ânäeles greãit. Cànd soldaäii Romani au mers
ânapoi odatá, ascultànd la El, au zis, “Niciodatá nu a vorbit un
om ân felul acesta. Noi niciodatá nu am auzit un om sá
vorbeascá ân felul acesta.”
216 Acesta nu era un om care a vorbit, acesta era Dumnezeu!
Da, domnule. Omul nu a vorbit ca^Un om spune ãi vorbeãte
Scripturile, Isus face Scripturile vii. Un om nu tráieãte ân felul
acesta: “Scriptura zice aceasta aici, aici este aceasta!” Omul
poate sá spuná “Scriptura o spune,” dar cam aceea este tot ce
poate el face. Dar Isus putea sá spuná, “Eu ãi Tatál Meu
suntem unul, Tatál Meu locuieãte ân Mine. Cel ce m-a vázut pe
Mine l-a vázut pe Tatál.” Nimeni altul nu putea spune asta!
Amin. Aleluia! Asta-i adevárat. “Cel ce m-a vázut pe Mine l-a
vázut pe Tatál.” Nimeni altul nu putea spune asta!
217 Nu-i de mirare cá soldaäii aceia au zis, “Niciodatá nu a
existat un om sá vorbeascá ân felul acesta. El nu vorbeãte ca un
cárturar sau un predicator, El vorbeãte cu autoritate! Ãi chiar
dracii I se supun, ãi vànturile ãi valurile I se supun.” Ei credeau
cá El era un om, dar El era Dumnezeu.
218 Vedeäi, El a fost ânäeles greãit. Au zis, “Pái, Tu ai_Tu ai
fost náscut un bastard. Tu ai fost náscut afará din sfànta
cásátorie, ãi Tu âncerci sá ne ânveäi? Pái, noi ãtim cá Tu eãti
nebun ãi ai un drac. Tu eãti un Samaritean, ai fost acolo ãi ai
cápátat dracii aceia pe Tine. Tu âncerci sá ne ânveäi, pe noi
rabini sfinäi?”

El a zis, “Voi sunteäi de la tatál vostru, Diavolul.”
219 Da, ei L-au ânäeles greãit, ei nu au ãtiut Cine era El. Aceea
este treaba astázi, oamenii âncearcá sá-L facá ceva ceea ce El
nu este. El nu este doar un om, El este Dumnezeu ântr-un om!
Nu a treia persoaná, El este singura Persoaná. Da, domnule.
Pái, sigur, ei L-au ânäeles greãit.
220 Fariseul, acel Fariseu care L-a invitat acolo jos de data
aceea pentru un prànz, un mare banchet, el L-a ânäeles greãit.
El se gàndea cá el o sá-L aibe doar jos acolo. Eu am predicat
despre mesajul acela aici afará nu de mult la un mic dejun, eu
cred, la Chicago, la acel mic dejun. Fariseul acela a zis, “Acum,
priviäi la El ãezànd ân spate acolo, ãezànd ân spate acolo, cu
picioare nespálate ãi fiecare lucru. Acea femeie micuäá a venit
ânáuntru ãi L-a spálat cu lacrimile, ãi l-a ãters cu párul capului
ei.” El a zis, “Dacá El era un profet El ar ãti ce fel de femeie
este aceea acolo care-I spalá picioarele. Aratá cá El nu este un
profet!”
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221 Isus s-a ridicat, ãi a zis, “Simon, Eu am ceva sá-äi spun!”
Amin, el doar a ânäeles greãit, asta era tot. El a zis, “Eu^Tu
M-ai invitat sá vin, ãi Eu Mi-am párásit planul aglomerat sá
vin la invitaäia ta. Ãi cànd^Tu nu M-ai ântàmpinat la uãá. Tu
nu Mi-ai spálat picioarele. Tu nu Mi-ai uns capul. Tu nu M-ai
sárutat de bun venit. Tu doar M-ai lásat sá intru, murdar ãi
mirosind ãi plin de sudoare, ãi M-ai aãezat aici ântr-un colä sá-
äi baäi joc de Mine. Dar aceastá femeie, aceastá femeie, ea
âncontinuu Mi-a sárutat picioarele, ãi le-a spálat cu lacrimile
pocáinäei,” (Ce apá frumoasá!) “ãi le-a ãters cu párul capului
ei. Eu am ceva âmpotriva ta, Simon. Adevárat âäi spun Eu äie,
pácatele ei care sunt multe toate âi sunt iertate.” Simon a
ânäeles greãit; ea a ânäeles. Simon a zis, “El este doar un om”; ea
a zis, “El este Dumnezeu, Salvatorul meu!” El a fost ânäeles
greãit. El âncá este ânäeles greãit.
222 Ucenicii la Calvar, ei au ânäeles greãit, cànd ei toäi L-au
tágáduit ãi s-au ândepártat. Cum puteau ei sá vadá un om, un
om pe care ei l-au ãtiut sá efectueze miracole ãi sá ânvieze
moräii, totuãi sá Se predea la moarte, ãi sá páãeascá ân sus pe
acolo, bátut, ãi plàngànd, scuipatul curgàndu-I de pe faäá, ãi
sàngele amestecat cu acesta unde ei au smuls màini pline din
barbá, au smuls din faäa Lui; ãi I-au deformat spatele âncàt
oasele Lui stráluceau prin el, ãi lovindu-L, ãi bátàndu-L ân jur;
apoi ânjurànd, soldaäi beäi, bátàndu-L drept sus pe stradá. Ãi a
stat ãi i-a lásat sá facá asta? Ei au ânäeles greãit, astfel ei au stat
departe de tot. Asta-i adevárat.
223 Diavolul L-a ânäeles greãit. Diavolul a zis, “Cu siguranäá
acela nu poate sá fie un Fiu al lui Dumnezeu care ar sta acolo
ãi sá fie tratat ân felul acesta, ãi ei ânjurànd, ãi ucenicii mei jos
acolo doar tratàndu-L ân orice fel, ãi El luànd aceasta. El nu
este Fiul lui Dumnezeu.”
224 De asemeni Fariseii, preoäii, L-au ânäeles greãit, au zis,
“Dacá Tu eãti Fiul lui Dumnezeu, coboará-Te jos de acolo.”
225 Hoäul de la stànga Lui L-a ânäeles greãit, a zis, “Dacá Tu
eãti Fiul lui Dumnezeu, ia-ne jos de pe cruce, salveazá-te pe
Tine ãi pe noi la fel.”
226 Dar hoäul de la dreapta L-a ânäeles, el a zis, “Noi am, noi
am fácut ráu ãi noi meritám ceea ce cápátám, dar Omul acesta
nu a fácut nimic.” “Doamne, adu-Äi aminte de mine cànd vii ân
Âmpáráäia Ta!”
227 Priviäi Glasul acela venind ânapoi, a zis, “Cu siguranäá tu
vei fi cu Mine ân Paradis.” El a ânäeles cá acela era Dumnezeu
murind pentru pácatele noastre. Singurul fel ân care El putea
muri, ar fi sá fie pus la moarte ân trup. El nu poate sá fie pus la
moarte ân Duh, deoarece El este Duhul Etern. Ãi El trebuia sá
fie ân trup sá fie pus la moarte, astfel ei doar au ânäeles greãit.
El a ânäeles aceasta.
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228 Ântr-o zi, cam zece zile dupá aceea, sau cam patruzeci de
zile dupá aceea, aceasta era cincizeci de zile, ucenicii au urcat
sus ântr-o camerá de sus, ãi ei au stat sus acolo pentru zece zile
ãi nopäi pàná a venit a cincizecea zi. Apoi, cu totul dintr-o
datá, acolo a venit un sunet din Cer ca o rafalá puternicá de
vànt. Deoarece Isus le-a spus, “Iatá, eu trimit promisiunea
Tatálui Meu peste voi, dar aãteptaäi ân cetatea Ierusalimului
pàná cànd sunteäi ânzestraäi cu Putere de Sus.” Ei ãtiau cá
Aceasta urma sá viná. Ei ãtiau cá va veni, trebuia sá se
ântàmple. “Duceäi-vá sus acolo ãi aãteptaäi pàná cànd Eu O
trimit.” Ei au aãteptat acolo sus. Ei au márturisit au dat totul
afará din minäile ãi inimile lor. Ei aãteptau, toäi ântr-un acord,
ântr-un loc, aãteptànd dupá Promisiune; umblànd ânainte ãi
ânapoi, bárbaäii ãi femeile, sus acolo umblànd ân jur âmpreuná
ân aceastá camerá de sus, toate uãile barate astfel ca Iudeii sá
nu poatá ajunge ânáuntru ãi_ãi sá-i vatáme.
229 Dintr-o datá, ei erau sus acolo umblànd ân jur, ãi acolo a
venit un sunet din Cer ca o rafalá de vànt puternic, s-a ânvàrtit
ân jur pe acolo, ãi apoi limbi de Foc au ânceput sá se aãeze peste
ei. Uãile s-au deschis, ferestrele s-au deschis, ei au mers afará
ân stradá.
230 Ãi ei erau ânäeleãi greãit, ântr-atàt âncàt ei au zis, “Nu sunt
oamenii aceãtia plini de vin nou? Oamenii aceãtia sunt beäi
deoarece noi âi auzim bolborosind ceva despre care noi nu ãtim
ce vorbesc ei.” Cu totul dintr-o datá, ei au zis, “Cum auzim noi
pe fiecare om ân propria noastrá limbá, nu sunt toäi aceãtia
Galileni?” Ei au ânäeles greãit cá aceasta a fost promis de cátre
Tatál.
231 Apoi Dumnezeu a avut un profet acolo care putea sá se
ridice ãi sá vorbeascá, Petru a zis, “Voi bárbaäi din Ierusalim ãi
voi care locuiäi ân Iudeea, nu ânäelegeäi aceasta greãit. Aceasta
este despre ce s-a vorbit prin profetul Ioel, ‘“Ãi se va âmplini ân
zilele din urmá,” zice Dumnezeu, “Eu voi turna din Duhul Meu
peste toatá fáptura. Ãi peste robii ãi roabele Mele Eu voi turna
din Duhul Meu, ãi ei vor profeäi. Ãi Eu voi aráta minuni ân
ceruri sus ãi jos pe pámànt, ãi foc, ãi vapori, ãi stàlp de fum.
Aceasta se va âmplini, ânainte de a veni ziua mare ãi
ângrozitoare a Domnului, cá oricine va chema Numele
Domnului va fi màntuit.”’”
232 Aceasta era lucrarea lui Dumnezeu! Acesta era Duhul
Sfànt, dar ei L-au ânäeles greãit. El a fost ânäeles greãit.
233 El ântotdeauna a fost ânäeles greãit. Israel L-a ânäeles greãit.
Oamenii din timpul lui Noe L-au ânäeles greãit. Oamenii din
timpul lui Daniel L-au ânäeles greãit. Oamenii din timpul lui
Ioan L-au ânäeles greãit. Oamenii ân_ân timpul profetului L-au
ânäeles greãit. Oamenii din epoca Penticostalá L-au ânäeles
greãit.
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234 Oamenii din aceastá epocá Âl ânäeleg greãit, aceasta âncá
este la fel. Ei nu pricep Aceasta, deoarece El este ânäeles greãit.
Acesta este timpul sá se compare naturalul cu spiritualul.

235 Cànd oamenii ân^Ãi dupá ziua Cincizecimii, cànd ei toäi
au fost umpluäi cu Duhul Sfànt, au avut aceastá mare adunare
máreaäá sus acolo, ei au chemat acolo un om care era olog din
pàntecele mamei lui, doi dintre ei mergeau âmpreuná pe stradá
ãi acest cerãetor a zdrángánit o caná ãi a cerut ceva bani. Ãi el a
zis, “Argint ãi aur eu nu am, dar ceea ce eu am eu âäi voi da.” El
a zis, “Ân Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridicá-te ãi
umblá!” Ãi el l-a luat pe om de màini ãi l-a ridicat sus, ãi
imediat picioarele lui ãi oasele gleznelor au primit tárie. El a
ânceput sá umble, ãi sá salte, ãi sá fugá, ãi sá sará, ãi sá laude pe
Dumnezeu, ãi a mers ân templu. Ãi toäi oamenii au ânceput sá
viná âmpreuná, ãi äipau ãi se agitau. Pái, aceasta era
neobiãnuit.

236 Ãi ei i-au pus ân ânchisoare, ãi i-a ameninäat ca ei “Sá nu
mai predice ân Numele lui Isus.”

237 Ãi Petru a zis, “De cine sá ascultám noi, de Dumnezeu sau
de om?”

238 Ãi ei le-au dat drumul, gàndindu-se cá deoarece ei i-au
bátut un pic ãi i-au ameninäat (cá ei âi vor spànzura data
viitoare, sau âi vor arde, sau âi vor pune pe cruce, sau ceva), ei
se vor opri. Dar lucrul urmátor care l-au aflat, era cá ei erau pe
stradá fácànd aceasta din nou. De ce? Ei au ânäeles greãit.
Acesta nu erau oamenii aceia; acesta era Dumnezeu ân oamenii
aceia, fácànd lucrurile acelea.

239 Cànd ei l-au prins pe micuäul Ãtefan la Curtea
Sanhedrinului, ân dimineaäa aceea, au zis, “Noi âl vom duce
ânaintea acestei curäi. Cànd toäi aceãti rabini ãi Iudei ãi mari
preoäi ãi sfinäi párinäi, ãi toäi dintre ei s-au adunat acolo afará,
aceãti doctori ân divinitate, aceasta âl va speria ân simäuri.”
Astfel ei l-au adus afará ân aceste lanäuri, ãi l-au pus sá stea
acolo, un omuleä ca un miel printre o grámadá de lupi rápitori.
Ei au zis, “Priviäi-l cum ia jos acum, zicànd, ‘Eu voi retrage
totul ânapoi, fraäilor, sá nu má deranjaäi.’”

240 El a zis, “Voi cu gàtul ânäepenit ãi netáiaäi âmprejur la
inimá ãi urechi! De ce vá âmpotriviäi Duhului Sfànt? Cum au
fácut párinäii voãtri, aãa faceäi voi!” Amin!

241 Ei au aflat cá acesta nu era el! Cáci ei au luat bulgári, ãi ãi-
au pus màinile ân urechi, ãi au ânceput sá scràãneascá asupra
lui, ãi l-au âmproãcat la moarte. Ãi cànd el ãi-a ridicat capul sus
spre cer, bátàndu-l dintr-o parte ân alta, el a zis, “Eu vád
cerurile deschise, ãi pe Isus stànd la dreapta lui Dumnezeu.”
Amin! Ãi el a adormit ân braäele Domnului Isus. Cànd el a
murit, a zis, “Tatá, nu le äine ân seamá pácatul acesta.”
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242 Vedeäi, ei au ânäeles greãit ce au fácut ei. Pavel, stànd acolo
privind la aceasta, mai tàrziu aceasta a ajuns asupra nervilor
lui, ãi a zis, “Eu sunt cel mai neànsemnat dintre ei toäi,
deoarece am purtat márturie la moartea lui Ãtefan, sfàntul
Táu.” Amin. Asta este.
243 Vedeäi, oamenii ânäeleg greãit acest entuziasm. Oamenii
ânäeleg greãit astázi. Ei ânäeleg greãit puterea Duhului Sfànt. Ei
o numesc o grámadá de holy-rollers. Ei o numesc o grámadá de
oameni care nu sunt ân toate minäile. Ei ânäeleg greãit, cá tu
treluie sá-äi pierzi^ceea ce ei numesc “mintea ta ântreagá,”
ca sá cunoãti pe Cristos deoarece tu ai mintea lui Cristos
atunci. Tu nu poäi sá ai mintea lumii ãi mintea lui Cristos ân
acelaãi timp, una este carnalá ãi cealaltá este spiritualá. “Cel ce
umblá dupá trup este firesc, cel ce umblá dupá Duhul este
duhovnicesc.” Amin. Astfel eu má voi pierde pe mine ãi o aflu,
Doamne, ân Tine. Da, domnule. Deci Dumnezeu este ânäeles
greãit. Acesta nu eãti tu care eãti ânäeles greãit, acesta este
Duhul Sfànt care te face sá faci ceea ce ei ânäeleg greãit. Amin.
Ei nu vorbesc âmpotriva ta, ei vorbesc âmpotriva Lui. Oamenii
sunt greãit ânäeleãi.
244 Acolo, ei âi poate lása sá se ducá, dar ei se duc drept ânapoi
ân stradá ãi âncep din nou. La fel astázi, Ei ânäeleg greãit pe
oameni. Ei nu ãtiu ce este Aceasta.
245 Astázi eu sunt ânäeles greãit ân slujba mea, cá El m-a trimis
la oameni. Ei ânäeleg greãit. Fiecare din ei au zis, “Noi credem
Frate Branham^” Am vorbit cu un predicator cu un timp ân
urmá, care a zis, “Frate Branham, noi toäi ãtim cá tu ai fost
trimis la Bisericá, dar, ideea este, cum vii tu sá botezi ân
Numele lui Isus?” Ei ânäeleg greãit Scriptura. Ei O ânäeleg
greãit. Pentru aceea m-a trimis El, acela este scopul meu de a fi
aici.  “De ce ânveäi tu sámànäa ãarpelui, ãi lucruri ca acelea
care sunt contrar cu ceea ce ânváäám noi?” Ei bine, frate, de
aceea sunt eu aici. Ei doar o ânäeleg greãit. Amin. Dar
Dumnezeu poartá márturie prin Cuvàntul Lui ãi semnele
Duhului Sfànt ân^?^ Nu conteazá càt de mult pot ei sá
ânäeleagá Aceasta greãit, Dumnezeu confirmá Cuvàntul! Amin.
246 Dumnezeu a fost ântotdeauna ânäeles greãit. Ãi acei care
tráiesc cu Dumnezeu sunt ânäeleãi greãit cu Dumnezeu,
deoarece acesta este Dumnezeu care lucreazá ân ei. Amin.
Credeäi voi Aceasta?

Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai ântài
(Voi Âl iubiäi? Ridicaäi-vá màinile sus ãi

spuneäi laude)^a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

247 Sunteäi voi bucuroãi cá sunteäi ânäeleãi greãit? Noi
obiãnuiam sá càntám o micá càntare, “Acum eu sunt ânsemnat,
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ânsemnat, ânsemnat, ânsemnat de Duhul Divin.” Asta-i
adevárat. Oamenii care odatá m-au iubit, âãi ântorc spatele spre
mine acum deoarece eu sunt ânsemnat, ânsemnat de Duhul.
Amin. Eu mi-am pierdut mintea faäá de lucrurile lumii, sá
primesc gàndul lui Cristos; de aceea, dacá eu am gàndul lui
Cristos, mintea mea cautá lucrurile acelea care sunt sus. Mi-ar
place ca cineva sá-mi arate vreun botez diferit corect ân afará
de Numele lui Isus Cristos. Mi-ar place ca cineva sá-mi arate o
Scripturá care zice cá ãarpele nu a avut o sámànäá. Mi-ar place
ca cineva sá-mi arate o Scripturá care zice cá existá trei
Dumnezei.

248 Atunci ei zic, “Pái, ce este aceasta?”

249 Dumnezeu a trimis Mesajul Lui ãi poartá márturie de
aceasta. El confirmá Cuvàntul cu semnele care urmeazá. Asta-i
ceea ce a spus Biblia. Ei nu pot nega aceasta, acesta este un
fapt. Dar ce au fácut ei? Ei ânäeleg aceasta greãit din cauzá cá
eu nu am venit ân numele Adunarienilor lui Dumnezeu,
Unitarienilor, sau a Duotarienilor, sau a Trinitarienilor, sau a
Bisericii lui Dumnezeu, sau a Baptiãtilor, Metodiãtilor,
Prezbiterienilor, Luteranilor. Eu nu am venit ân nici unul din
numele lor, eu am venit ân Numele lui Isus Cristos. Ãi
Dumnezeu, prin mila Lui, confirmá Mesajul prin puterea de
ânviere a lui Isus Cristos. Astfel acesta âncá este Duhul lui
Dumnezeu pe care oamenii âl ânäeleg greãit. Asta-i adevárat,
ânäeles greãit.

250 Sigur, voi sunteäi ânäeleãi greãit, toäi care tráiesc evlavios ân
Cristos Isus sunt ânäeleãi greãit. Tot drumul de la neprihánitul
Noe, pàná jos de tot pàná la ziua moderná a sfinäilor de astázi,
este ânäeles greãit. Ântotdeauna a fost, oamenii au ânäeles
aceasta greãit.

251 Israel a ânäeles aceasta greãit. Ei nu ânäeleg; ei doar nu pot
deoarece ei sunt fireãti ân duh, ãi nu^aceasta nu se va abate
cu spiritualul, deoarece aceasta nu se va amesteca.

252 Dar eu sunt bucuros cá noi tráim ântr-o Âmpáráäie care nu
este fácutá cu màini omeneãti. Eu sunt bucuros cá noi mergem
la o Âmpáráäie cu care omul nu are nimic de a face. Eu sunt
bucuros cá Âmpáráäia noastrá este deasupra. Ãi dacá Âmpáráäia
noastrá este deasupra, noi suntem náscuäi de sus, atunci noi
cáutám lucrurile care sunt sus unde Cristos ãade la màna
dreaptá a lui Dumnezeu, oh, unde El nu se ruãineazá de noi.
Este márturia noastrá^Noi nu suntem ruãinaäi de El pe acest
pámànt, deoarece noi suntem cálátori ãi stráini. Noi nu suntem
de pe acest pámànt, noi suntem náscuäi din Duhul lui
Dumnezeu. Noi ãedem âmpreuná ân locurile Cereãti ân Cristos
Isus, spálaäi ân Sàngele Lui, náscuäi din Duhul Lui, umpluäi cu
harul Lui.
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253 Asta este, ânäeleãi greãit. Dar, ce ne pasá, noi Âl iubim. Voi
nu-L iubiäi? Ân regulá, Teddy, dá-ne tonul la Eu Âl Iubesc, ãi sá-
l càntám din adàncul inimii noastre:

Eu Âl iubesc, eu Âl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai ântài
Ãi a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

254 Nu este El minunat? Voi nu-L iubiäi? Nu sunteäi voi
bucuroãi cá sunteäi deosebiäi? Preoäie regalá, popor ales, popor
deosebit, oferind jertfe spirituale, roada buzelor voastre,
dàndu-I laude.
255 Eu am sá vá cànt o càntare acum, eu simt sá cànt:

Eu aflu muläi oameni care nu pot ânäelege
De ce sunt aãa fericit ãi liber;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu existá o

ândoialá,
Ãi aceea-i situaäia cu mine.
O, aceea-i situaäia cu mine,
O, aceea-i situaäia cu mine;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu existá o

ândoialá,
Ãi aceea-i situaäia cu mine.

256 Vá place asta? Sá o càntám toäi atunci:
Noi aflám muläi oameni care nu pot ânäelege
De ce suntem noi aãa de fericiäi ãi liberi;
Noi suntem umpluäi cu Duhul, nu existá o

ândoialá,
Ãi aceea-i situaäia cu mine.
O, aceea-i situaäia cu mine, (Laudá lui

Dumnezeu!)
O, aceea-i situaäia cu mine;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu existá o

ândoialá,
Ãi aceea-i situaäia cu mine.
O, cànd eu devin fericit, eu cànt ãi eu strig,
Unii nu ânäeleg aceasta, eu vád;
Dar am traversat peste Iordan la äara

frumoasá a Canaanului,
Ãi aceea-i situaäia cu mine.
O, aceea-i situaäia cu mine, (Laudá lui

Dumnezeu!)
O, aceea-i situaäia cu mine;
Am traversat peste Iordan la äara frumoasá a

Canaanului,
Ãi aceea-i situaäia cu mine.
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257 O, eu iubesc asta. Voi nu? Am traversat peste Iordan la äara
frumoasá a Canaanului, mi-am luat rámas bun de la lume, m-
am ridicat deasupra lucrurilor lumii, acum eu tráiesc ân
aceastá atmosferá Cereascá. Desigur cá eu acäionez ciudat faäá
de acei ãorecari jos acolo, da, sigur, eu zbor deasupra acestuia.
Asta-i adevárat. Ce ne pasá? Noi tráim ân äara Canaanului.
Amin! Da, domnule. Màncànd Strugurii noi, doar avànd un
timp minunat; plini de slavá, plini de putere, plini de Duhul
Sfànt. Da, domnule.
258 A zis despre Ãtefan, “Era un om, plin.” Plin de ce? Plin de
ce? El era plin de Duhul Sfànt, el era plin de putere, el era plin
de ânäelepciune, el era plin de tárie. Ce a format toatá aceasta?
El a fost plin de Duhul Sfànt! Acolo este unde locuiesc toate
lucrurile acestea. Asta-i ceea ce este biserica viului Dumnezeu.
Nu eãti tu fericit pentru aceasta, Creãtinule? Acäioneazá fericit.
Dacá tu eãti ânäeles greãit, “Toäi care tráiesc evlavios ân Cristos
Isus vor fi ânäeleãi greãit.” Ei ântotdeauna au fost, ân jos prin
Biblie.
259 Acum, ce âncerc eu sá spun? Cátre voi oamenii care vorbiäi
ân limbi, cátre voi care strigaäi, dansaäi ân Duhul, oamenii zic,
“O, aceasta-i fárá sens,” doar amintiäi-vá cá am mers drept
ânapoi ãi v-am arátat. Drept ân jos prin Scripturá, ei sunt
ântotdeauna ânäeleãi greãit. Amintiäi-vá, voi sunteäi ân
Scripturá, ãi voi faceäi ceea ce este drept. Staäi drept cu
aceasta, Dumnezeu este cu voi. Staäi drept ân Scripturá,
Domnul va purta de grijá de restul. Amin.
260 Eu Âl iubesc. Sá càntám càntecul meu bun, vechi de botez,
acela pe care noi l-am càntat prima datá cànd Ângerul Domnului
a apárut acolo vreodatá ânaintea omului, ân prezenäa lui. Eu am
vázut aceasta ânainte, eu ânsumi, dar de prima datá cànd El a
venit vreodatá jos. Ãi cànd El a venit jos, El_El a zis, “Aãa cum
Ioan a fost trimis sá premeargá prima venire a lui Cristos,
Mesajul táu va premerge a Doua Venire a lui Cristos.” Sute ãi
sute ãi sute de oameni au stat pe maluri jos acolo cànd El a venit
jos ân Iunie, 1933, la ràu. Iar noi státeam pe maluri, càntànd:

Pe malurile furtunoase ale Iordanului eu stau,
Ãi arunc un ochi tànjitor,
Spre äara frumoasá ãi fericitá a Canaanului,
Unde stau posesiunile mele.
Eu sunt destinat pentru äara promisá,
Eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi sá meargá cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.
O, eu sunt destinat pentru äara promisá,
Eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi sá meargá cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.
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Cànd voi atinge eu acest loc sánátos,
Ãi sá fiu pe veci binecuvàntat!
Cànd voi vedea eu faäa Tatálui meu,
Ãi ân sànul Lui sá má odihnesc?
O, eu sunt destinat pentru äara promisá,
O, eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.
Peste toate acele largi plaiuri ântinse
Stráluceãte o zi eterná;
Acolo Dumnezeu Fiul domneãte pe veci,
Ãi risipeãte noaptea departe.
Eu sunt destinat pentru äara promisá,
Eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru promisa^

261 Sá o càntám aceea din nou, ãi daäi màinile cu cineva din
jurul vostru.

Eu sunt destinat pentru äara promisá,
Eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.

262 Acum, fárá o umbrá de ândoialá, fiecare din voi care aäi
acceptat pe Cristos, ãi ãtiäi cá voi sunteäi náscuäi din nou din
Duhul, sá ne ridicám màinile acum ãi sá càntám:

Eu sunt destinat pentru äara promisá,
Ei bine, eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.

263 Eu nu am vázut aceasta de multá vreme. Doamnelor,
cáutaäi ân poãeta voastrá ãi luaäi-vá o batistá. Domnilor,
cáutaäi ân buzunarul vostru ãi scoateäi-vá batista. Acum noi o
sá avem un dar de fluturare cátre Domnul. Ân regulá, noi toäi
âmpreuná, noi o sá fluturám de parcá noi am merge ân Canaan
acum, fluturaäi-vá batista. Ân regulá, acum:

Eu sunt destinat pentru äara promisá,
Eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.

264 Acum, dacá existá cineva aici care nu ãi-au fácut alegerea
ãi chemarea lor sigurá, la care le-ar place sá viná ân timp ce noi
o càntám din nou, v-ar place sá vá scoateäi batista ãi sá
fluturaäi cu noi din nou. Poarta este deschisá acum, biletele
sunt gratuite. Nu aäi vrea sá veniäi? Páãiäi pe bord pe vechea
corabie a Sionului, ea se duce, se mutá ân larg. Sá mergem.
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Eu sunt destinat pentru äara promisá, (aceasta
nu va dura mult)

O, eu sunt destinat pentru äara promisá;
O cine va veni ãi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru äara promisá.

265 Aãa cum ne aplecám capetele:

Sá fiu ca Isus, doar sá fiu ca Isus,
Pe pámànt eu tànjesc sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de la pámànt la

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

De la ieslea Betleemului a venit ânainte un
Stráin,

Pe pámànt eu tànjesc sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de la pámànt la

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

266 Sá nu uitaäi duminicá. Sá nu uitaäi cá miercuri seara este
adunare de rugáciune. Reäineäi, rugaäi-vá mult, rugaäi-vá
pentru mine, rugaäi-vá pentru pástorul vostru, rugaäi-vá
pentru vecinul vostru, diaconii voãtri, administratorii voãtri,
rugaäi-vá ca Dumnezeu sá-ãi aibe felul Lui cu noi toäi.

Sá fiu ca Isus, sá fiu ca Isus,
Pe pámànt eu tànjesc (aceea este dorinäa

inimii mele) sá fiu ca El; (ânäeles greãit)
(Deãi muläi oameni nu o ânäeleg, amintiäi-vá

cá Dumnezeu va face o cale.)^?^de la
pámànt la Slavá

Eu cer numai sá fiu ca El.

[Fratele Branham âncepe sá fredoneze
càntarea_Ed.]^umilit ãi smerit,

Pe pámànt eu tànjesc doar sá fiu ca El;
Prin toatá cálátoria vieäii de la pámànt la

Slavá
Eu cer numai sá fiu ca El.

267 Cu capetele voastre aplecate acum, ãi ochii voãtri ânchiãi, ãi
inimile noastre centrate la Dumnezeu. Noi vom chema pe
preäiosul meu, prieten bun, Fratele Roy Borders, din
California, dacá el nu ar avea^sá pronunäe binecuvàntarea
asupra acestei adunári. Frate Borders. [Fratele Roy Borders se
roagá_Ed.] `
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