
ACUZAÄIA 1

Acuzañia

` Âäi muläumesc, Frate Neville. Sá rámànem ân picioare doar
un moment acum pentru rugáciune. Sá ne plecám

capetele. Este vreo cerere vorbitá, dacá ar fi cunoscutá printr-o
màná ridicatá, doar cátre Dumnezeu, spuneäi, “Eu_eu^”?
Äineäi ân mintea voastrá acum ce_ce vreäi sá-I cereäi, ãi
credeäi-o cu toatá inima voastrá, ân timp ce eu ofer rugáciunea
mea pentru voi, de asemeni.
2 Tatá Ceresc, noi suntem^socotim aceasta aãa un
privilegiu, sá venim la casa Domnului, ân aceastá zi mohoràtá,
ãi_ãi sá gásim Lumina Fiului lui Dumnezeu strálucind, ãi sá
auzim Duhul Sfànt càntànd prin oameni, ãi vorbind prin
oameni, doar un_un mic mánunchi de strálucire a Fiului
ânláuntru. Noi Âäi muläumim pentru aceasta, Cereasca
strálucire a Fiului ân jurul inimilor noastre. Cum Âäi muläumim
noi pentru aceasta! Acum ei sunt^
3 Poporul Táu tocmai ãi-au ridicat màinile ân aceastá
adunare, cá ei au cereri, cá ei ar dori ca Tu sá le ráspunzi ân
aceastá dimineaäá. Ãi eu má rog, Tatá, ca Tu sá le admiäi
fiecare dintre cererile lor. Sunt atàt de multe, ângrámádite pe
pupitru, ãi atàt de multe cereri pretutindeni, ale oamenilor
bolnavi, suferind; chemári telefonice, ânterurbane, cam
cincizeci pe zi. O Dumnezeule, ce sá facem noi? Doar
cáláuzeãte-ne, Doamne. Noi_noi nu ãtim âncotro sá ne ducem
sau ce sá facem, dar Tu poäi ândruma aceste lucruri, ãi noi ne
rugám ca Tu sá ne acorzi aceasta. Pentru cá, este_este intenäia
noastrá, Doamne, ce viaäá care noi o avem pe pámànt ne este
datá de cátre Tine, ãi noi vrem sá o folosim sá Te onorám prin
ea. Acum Tu cáláuzeãte-ne ân acele lucruri, Tatá.
4 Binecuvànteazá-ne azi aãa cum ne-am adunat âmpreuná sá
auzim Cuvàntul Domnului, sá càntám càntárile, sá oferim
rugáciune. Ascultá-ne rugáciunile. Bucurá-Te cu noi ân
càntárile noastre, ãi vorbeãte-ne prin Cuvànt, cáci noi o cerem
ân Numele lui Isus. Amin.

Vá puteäi aãeza.
5 Eu doar nu ãtiu vreun loc pe care l-aã socoti sá fie un mai
mare privilegiu de a sta, decàt ar fi sá stau ân_ân amvon, sá
fràng Pàinea Vieäii la un popor ân aãteptare, flámànd ãi ânsetat.
Ãi acesta este un mare privilegiu.
6 Ântài, aã dori sá ântreb dacá_dacá vreunul din familia
Wright este aici, Hattie sau Orville, sau vreunul. Hattie. Este
Orville cu tine, Hattie? Ei bine, ântreabá-l dacá el ar vrea sá
viná pe acasá, imediat, despre ceea ce i-am spus, tu ãtii. Sá se
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opreascá pe acasá, dacá el poate. Am uitat sá-l aduc jos
cu mine ân aceastá dimineaäá, ceva pentru micul lor cáäel pe
care ei âl au acolo jos. Deci eu_eu doar^Dacá tu vrei, doar
condu drept pe làngá casá aãa cum pleci afará pentru_pentru
serv-^dupá serviciu.
7 Iar acum, Edith, sora lui Hattie, pe care noi o cunoaãtem ca
fetiäa ce a fost infirmá de cànd ea era un_un bebeluã. Iar ea
este o femeie acum, ãi ea este ântr-o formá foarte rea. Acum eu,
cam cu un an ân urmá, eu am mers jos acolo cànd ea a avut
prima ei crizá, ãi imediat am aflat care era necazul ei, prin
ajutorul ãi harul lui Dumnezeu. Acum, ântr-adevár, ce este
necazul cu copilul^
8 Ea âãi aãeazá, membrele ei lovite âmpreuná, ãi ea nici mácar
nu poate sá le miãte aparte, este datoritá groaznicei apásári
pe_sistemul nervos. Dar, ceea ce este, nu este nimic ráu fizic
cu copilul, afará de nenorocirea de paralizie infantilá cànd ea
era cam de ãase luni. Ea a äipat ãi a plàns toatá viaäa ei,
aproape, pàná^Noi ne-am rugat pentru ea cu muläi ani ân
urmá, ãi_ãi ea a fost fericitá de atunci, pàná cam un an ân
urmá.
9 Ãi acum este ântr-adevár menopauzá. Cu alte cuvinte,
schimbarea vieäii ei, ãi nervii ei sunt ântr-o aãa condiäie
groaznicá. Ãi mica doamná are ân mintea ei cá ea moare, ea_ea
doar nu va trái, decàt de la o orá la alta. Ãi voi ãtiäi. Ãi
sánátoase, femei puternice au timp ângrozitor, uneori trebuie
sá ia injecäii de hormoni, ãi_ãi sá meargá ân spitale, ãi sá ia
tratamente-ãoc ãi de toate, ân timpul acela.

Fiinäa umaná are douá schimbári de viaäá.
10 Ei au schimbarea de la un báiat la un_un bárbat; de la o
femeie^de la o fatá la o femeie. Cam la vàrsta de ãaisprezece,
ãaptesprezece ani, ei ajung ca o grámadá de iresponsabili.
Ãi_ãi dácá doar aäi putea sá ânduraäi cu ei ân decursul acelei
vàrste. Eu am o fiicá ân acea vàrstá chiar acum, Rebekah.
Rugaäi-vá pentru ea. Ãi Billy, oh, fiecare dintre noi, noi trecem
prin acea micá vàrstá freneticá. Ãi_ãi deci noi trebuie sá
ândurám cu ei, dàndu-ne seama cá este ceva prin care_care
ei_ei trebuie sá treacá.
11 Ãi acum, Edith, cu aceasta tocmai schimbàndu-se de_de
cei_de cei ãapte ani. La fiecare ãapte ani, viaäa voastrá se
schimbá. Deci de ãapte ori ãapte, vedeäi voi, ãi_ãi aceasta o
face cumva cam greu, ãi aceea este schimbarea completá. Ãi
aceasta_aceasta deranjeazá femeile. Bárbatii de obicei devin
un fel de comportament ciudat ân timpul acela, ãi uneori âãi
párásesc soäiile. Dar femeile sunt_sunt nefertile dupá aceea. Ãi
noi toäi trecem prin aceea, ãi noi trebuie sá ne amintim cá sunt
lucruri pe care trebuie sá le purtám unul cu celálalt, ãi sá
ânäelegem acele lucruri.
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12 Ãi mica Edith a ajuns ân aceastá stare, ãi ea a pierdut mult
din greutate, ãi ea aratá ráu. Ãi_ãi_ãi eu vá spun, ântr-o seará,
nu voi toäi âmpreuná, ci doar o micá cálátorie jos^Ei stau sus
cu ea, zi ãi noapte. Ãi o_o micá cálátorie jos acolo de la acest
tabernacol ãi_ãi tabernacole diferite, tabernacolele surori de
aici, unii dintre voi oamenilor mergeäi jos sá vedeäi familia
Wright. Eu sunt sigur cá ei ar aprecia aceasta. Doar mergeäi
jos, staäi cu ei puäiná vreme, ãi vorbiäi cu ei, stràngeäi-le màna,
ãi dacá nu mai mult decàt o vizitá prieteneascá.
13 Noi_noi uitám aceea atàt de uãor, voi ãtiäi. Ãi cànd vine la
propriul nostru cámin, atunci noi apreciem aceasta. Ãi noi
trebuie sá ne amintim, aläii o aprecieazá, de asemeni. Ãi familia
Wright, eu sunt sigur, ar aprecia aceea. Eu_eu ãtiu cá voi aäi fi
fácut-o dacá aäi fi ãtiut cá aceastá condiäie existá. Dar voi nu
aäi ãtiut-o, deci acolo_de aceea eu vá spuneam ân aceastá
dimineaäá, pentru aceasta.
14 Mergeäi ãi vizitaäi familia Wright, ãi âncercaäi sá o
âmbárbátaäi pe Edith. Acum, sá nu-i spuneäi cá aratá ráu.
Spuneäi-i cá ea “aratá bine,” ea “urmeazá sá fie bine.” Ceea ce,
ea va fi ân ordine dacá noi doar continuám sá äinem ânainte
pentru ea. Pentru aceea suntem noi aici. Ea este sora noastrá,
ãi_ãi noi suntem aici sá äinem ânainte ân aceste timpuri pentru
acel copil. Ântocmai cum eu vreau ca cineva sá äiná pentru
mine ãi sá se roage ân timp ce eu treceam prin âncercárile mele,
ãi voi vreäi pe cineva pentru ale voastre.
15 Ãi_ãi familia Wright a fost o_o ândelungá^una dintre
cele mai vechi membre care vin la aceastá adunare. Ei, eu
presupun, ãi fratele Roy Slaughter ãi Sora Slaughter. Eu i-am
vázut doar cu càteva momente ân urmá, le-am fácut cu màna
cànd au venit ânáuntru. Má gàndeam, eu ânsumi, aãa cum
conduceam dupá colä, “Càäi ani am vázut pe Fratele ãi Sora
Slaughter luàndu-ãi locul ân aceastá bisericá, prin urcuãuri ãi
coboràãuri, ãi totuãi strábátànd ânainte?” Ãi familia Wright, ãi
aãa, tu apreciezi acei oameni, ânäelegeäi voi. Ãi haideäi_haideäi
sá le arátám aprecierea noastrá.
16 Acum, azi, eu am un Mesaj lung. El este despre o acuzaäie.
17 Ãi_ãi apoi, deseará, eu aud cá este âmpártáãirea ãi spálarea
picioarelor, ãi aãa mai departe. Deci pástorul va vorbi, ãi noi
vom avea^noi vom veni jos. Ãi dacá voi_dacá voi sunteäi
prin jur, veniäi ãi savuraäi_mesajul de la pástor, de la Domnul,
ãi apoi de asemeni de la spálarea picioarelor ãi_ãi âmpártáãire,
deseará. Are sá fie o_o seará foarte greu âncárcatá, deci noi am
fi bucuroãi sá vá avem, dacá nu aveäi alt loc sá mergeäi.
18 Ãi noi vrem sá-l apreciem pe Don Ruddell, ãi_ãi fratele
nostru, ãi Fratele Jackson. Ãi_ãi aceãti fraäi sunt fraäii noãtri,
biserici surori care suntem asociate. Fratele Jack Palmer de
aici, ce äine_grupul jos ân Georgia. Ãi noi_noi_noi vrem sá
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apreciem pe aceãti oameni cu toatá inima noastrá. Pentru,
timpurile cànd noi avem servicii, cànd eu vin ânáuntru, ãi ei_ei
vin sá ne viziteze, ãi noi apreciem aceasta.
19 Eu vád, ân aceastá dimineaäá, pe bunul meu prieten, Doctor
Lee Vayle ãi soäia lui. Eu am recunoscut-o pe sora Vayle acolo,
ântài, ãi am continuat sá má uit ân jur sá vád unde era Fratele
Lee. Ãi eu am o, ceea ce vechea expresie Sudicá, “o cioará sá
má iau de el,” vedeäi, oricànd âl prind. Eu m-am uitat dupá el
ân fiecare zi, la convenäia aceea, sá fie jos acolo sá má ajute. Ãi
eu am spus, “Pái, dacá Lee vine, puneäi-l sá predice, ãi eu doar
voi face rugáciune pentru bolnavi.” Ãi noi am sunat dupá el, ãi
orice altceva, ãi nu am putut sá-l gásim. Deci, eu am_eu am, eu
o am, cioara sá má iau de el, cànd ajung sá vorbesc. Ãi noi
suntem bucuroãi sá-i avem pe Fratele ãi Sora Vayle ânáuntru,
ân aceastá dimineaäá.
20 Ãi poate sunt mult mai multe aici pe care noi nu le
ânäelegem. Eu vád o sorá aici, cred eu, din Chicago. Eu nu
pot^eu cunosc grupul de aici, dar eu doar nu le pot chema
numele exact. Deci noi_noi âi apreciem de pretutindeni, de ori
unde sunteäi.
21 Eu âi vád pe fraäi aici, doi oameni tineri care sunt sá fie
ordinaäi (tineri ân slujire, cel puäin) ân aceastá dimineaäá. Doi,
fraäii noãtri de culoare de sus din New York, tocmai ãi-au
primit recomandárile prin biserica Filadelfianá, ãi le-au dat
acestei biserici cá de unde au venit ei. Ãi noi ne vom pune
màinile peste ei, ca Dumnezeu sá binecuvànteze slujirea lor ân
New York. Noi avem douá sau trei mici biserici sus acolo. Eu
cred cá Fratele Milano are unul din micile grupuri acolo, ãi noi
suntem^noi âi apreciem. Ãi_ãi aici sunt âncá doi ieãind acum
sá facá, sá aibe servicii pentru oameni acolo. Ãi noi_noi
apreciem aceste lucruri.
22 Domnul sá vá binecuvànteze, âmbelãugat, aãa de muläi! Eu
privesc ân jur ãi vád pe aläii, ãi tu doar nu le poäi chema la toäi
numele, dar eu ãtiu cá El ânäelege.
23 Acum, eu cred, dacá sora noastrá, pianista, sau una din ele
va veni aici ãi sá cànte pentru noi.

Cànd cárbunele de Foc a atins profetul,
Fácàndu-l aãa pur càt de pur poate fi,
Ãi cànd cuvàntul lui^glasul lui Dumnezeu a

spus, “Cine se va duce pentru noi?”
Atunci el a ráspuns, “Aici sunt, trimite-má.”

24 Cànd, noi ordinám aceãti lucrátori prin punerea màinilor.
Acum, noi ne dám seama cá felul Scriptural de a ordina un
lucrátor este prin punerea màinilor. Má gàndesc cá acolo este
unde fraäii noãtri de la Ploaia Tàrzie, sau poporul Battleford, ãi
aãa mai departe, s-au âncurcat; ãi cànd ei au vázut aceea,
punerea màinilor, sá âmpartá daruri spirituale. Acum, noi nu



ACUZAÄIA 5

credem cá darurile vin prin punerea màinilor. Noi credem cá
un^punerea màinilor este o consimäire a ceea ce deja noi am
vázut. Vedeäi? Este un “amin.” Vedeäi?
25 Acum, cànd ei ãi-au pus màinile peste Timotei, ãi peste acei
fraäi, ei au observat cá ân acei oameni era darul. Amintiäi-vá,
“Stàrneãte acel dar care era ân tine, venit de la bunica ta Lois.”
Ãi ei au vázut aceasta ân Timotei, ãi de aceea bátrànii ãi-au pus
màinile peste el ãi l-au ordinat. Nu sá se puná màinile peste un
om la care nimic nu s-a arátat vreodatá, vedeäi voi. Ãi ei doar
cer binecuvàntárile. Ãi noi toäi credem aceea. Deci noi nu
âmpáräim daruri spirituale; noi doar le recunoaãtem, ãi punem
màinile peste ei, sá le consimäim, cá noi credem cá Dumnezeu a
fácut astfel de lucruri pentru oameni.
26 Am observat, ân aceastá dimineaäá, departe ânapoi ân spate,
pe Fratele McKinney de la^Eu cred cá este Kinney sau
McKinney, lucrátorul Metodist ãezànd ân spate acolo, care a
fost doar recent ordinat aici, de asemeni, eu cred cá aceea a
fost corect, de la platformá; pentru a äine ânainte sus ân Ohio,
cu Fratele Dauch ãi Sora Dauch, ãi grupul de sus din Ohio.
27 Oh, cànd noi toäi ne adunám âmpreuná, aceste mici locuri
venind laolaltá, este minunat. Nici denominaäiune; nici
legáturi de nimic, ci numai cátre Isus Cristos, asta-i tot, vedeäi,
doar “ãezànd âmpreuná ân locurile Cereãti.”
28 Ân ordine, sorá, dacá tu ne vei da^Haideäi doar sá càntám
aceastá singurá strofá din acel, “Cànd cárbunele de Foc a atins
profetul.” Sá o càntám âmpreuná acum.

Cànd cárbunele de Foc a atins profetul,
Fácàndu-l pur càt de pur putea fi
Cànd glasul lui Dumnezeu a spus, “Cine va

merge pentru noi?”
Atunci el a ráspuns, “Aici sunt, trimite-má.”
Vorbeãte, Domnul meu, vorbeãte, Domnul

meu,
Acum fraäii vor veni ânainte, dacá voi vreäi.

^iar eu voi fi grábit sá rá^
29 Lásaäi ceilaläi fraäi lucrátori sá viná ânainte, dacá ei vor,
care âãi vor pune màinile peste ei. “^Domnul meu^”
Asociaäi ai tabernacolului de aici, Fratele Ruddel, Fratele
Lamb, ãi ei. Drept aici, dacá voi vreäi.

^ãi eu voi ráspunde, “Doamne, trimite-má.”
Âncetiniäi-o, vá rog.

Oh, milioane acum ân pácat ãi ruãine mor;
Ascultaäi la plànsul lor trist ãi amar;
Grábiäi-vá, fraäilor, grábiäi-vá la salvarea lor;
Repede ráspundeäi, “Stápàne, aici sunt eu.”
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Vorbeãte, Domnul meu, vorbeãte, Domnul
meu,

Vorbeãte, ãi eu voi fi grábit sá-Äi ráspund;
Vorbeãte, Domnul meu, vorbeãte, Domnul

meu,
Vorbeãte, ãi eu voi ráspunde, “Doamne,

trimite-má.”
30 Care este numele táu, frate? [Fratele spune, “Orlando
Hunt.”_Ed.] Fratele Orlando Hunt, din New York City. Este
adevárat? Ãi fratele^[Celálalt frate spune atunci, “Joseph
Coleman.”] Joseph Coleman.

Acum dacá vreäi doar sá vá ântoarceäi spre audienäá, fraäii
mei.
31 Fratele Hunt ãi Fratele Coleman, o chemare a lui
Dumnezeu pe inimile lor. Ãi aãa cum noi doar am càntat
càntarea, “Sunt milioane acum ân pácat ãi ruãine, mor.” Ei au
auzit acel trist ãi amar plàns. Ãi noi le cerem: grábiäi-vá,
fraäilor, grábiäi-vá la salvarea lor! Vedeäi, repede ráspund,
“Stápàne, aici sunt eu.” Acela este felul ân care ráspund ei, ân
aceastá dimineaäá.
32 Ãi aãa cum noi, ca fraäi ai acestei biserici, ãi acest grup,
consimäim aceasta, prin a ne pune màinile peste ei ãi dàndu-le
màna dreaptá de pártáãie, ca sá fie martori ai lui Isus Cristos,
cu sprijinul nostru aici, cá noi âi vom susäine ân tot ce este
onorabil ãi drept, ân Evanghelie. Rugáciunile noastre vor fi
constant pentru aceãti oameni, ca Dumnezeu sá-i foloseascá
pentru a-L onora. Ãi fie ca slujbele lor sá fie bogate ãi mari ân
New York. Fie ca a lor_a lor viaäá sá fie pliná de slujire pentru
El, aducànd ânáuntru snopi preäioãi pentru Âmpáráäie. Fie ca ei
sá tráiascá vieäi lungi, fericite. Fie ca Domnul Dumnezeu sá-i
ânconjoare cu Prezenäa Lui veãnicá, ãi sá le dea sánátate ãi
tárie, ãi sá-i äiná ân slujba Lui pàná cànd Isus Cristos âi va
chema la Casa lor Eterná ân Cerul de odihná.
33 Sá lase aceastá adunare acum^aãa cum ne aplecám
capetele, ãi noi lucrátorii mergem ânainte sá ne punem màinile
peste ei.
34 Tatál nostru Ceresc, noi ne punem màinile peste Fratele
Hunt, ân Numele Domnului Isus Cristos, aãa cum ceea ce noi
am cunoscut despre el, Doamne, a fost neprihánit. Ãi noi Âäi
muläumim pentru aceastá chemare ân viaäa lui, de slujire.
Doamne, vorbeãte prin acest frate, càãtigá suflete, adá
eliberare, Doamne, la acei ce sunt ân captivitate, ãi de boalá
ãi_ãi mintal, ãi fizic ãi spiritual. Doamne, dá-i o slujire
adeváratá, ca el sá poatá, la sfàrãitul drumului sáu, sá
priveascá jos ânapoi prin acea lungá cárare ãi sá vadá cá a fost
ân stare, prin harul lui Dumnezeu, sá captureze pe fiecare
inamic. Prin Isus Cristos Domnul nostru, noi o cerem. Amin.
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35 Peste Fratele Coleman noi de asemeni ne punem màinile, ca
martori, Doamne, sá dám consimäire la chemarea lui, cá noi,
aceastá bisericá, acest grup de oameni, credem ân el ca un
slujitor al lui Cristos. Ãi noi cerem ca Tu sá-l binecuvàntezi ãi
sá-i dai o mare, puternicá slujire, ca el sá càãtige suflete pentru
Tine, Doamne, ãi sá elibereze captivii, ãi_ãi sá rupá puterile
Satanei, din jurul vieäilor oamenilor cu care el se asociazá. Dá-
i, Doamne, o viaäá rodnicá, sánátate buná ãi ântárire. Ãi, de
asemeni, cànd el vine la sfàrãitul drumului, Dumnezeule,
admite ca el sá poatá privi ân jos pe o lungá cárare ãi sá vadá
unde, prin harul lui Isus Cristos, el a fost ân stare sá rupá
fiecare cátuãe a vrájmaãului, spre onoarea lui Dumnezeu.

36 Tatá Ceresc, fie ca aceãti oameni acum aãa sá tráiascá ãi sá
lucreze ân seceriãul lui Dumnezeu. Fie ca binecuvàntárile Tale
sá se odihneascá peste ei ãi sá fie cu ei pàná la timpul cànd noi
toäi ne adunám la picioarele marelui nostru Stápàn. Ân Numele
lui Isus Cristos noi o cerem. Amin.

37 Dumnezeu sá te binecuvànteze, Frate Hunt, sá-äi dea o
slujbá rodnicá. Dumnezeu sá te binecuvànteze, frate, ãi sá-äi
dea o_o slujbá rodnicá, de asemeni, Frate Coleman. Dumnezeu
sá te binecuvànteze. Din nou:

Cànd cárbunele de Foc a atins profetul,
Fácàndu-l aãa pur càt de pur poate fi,
Cànd glasul lui Dumnezeu a spus, “Cine va

merge pentru noi?”
Atunci el a ráspuns, “Aici sunt, trimite-má.”

Oh, vorbeãte, al meu^(Fie ca El sá
vorbeascá multor inimi tinere.)^vorbeãte,
Domnul meu, (Chemate de Dumnezeu!)

^ãi eu voi fi grábit sá-Äi ráspund;
Vorbeãte, Domnul meu, vorbeãte, Domnul

meu,
Vorbeãte, ãi eu voi ráspunde, “Doamne,

trimite-má.”

38 Cum âi muläumim noi Domnului ân aceastá dimineaäá
pentru aceastá mare onoare, ca biserica sá fie martorá la
trimiterea afará a lucrátorilor pe càmp ân aceastá zi din urmá.
Harul lui Dumnezeu sá meargá cu voi, fraäii mei! Eu sper cá El
vá trimite la càmpurile stráine ãi ân toatá lumea, predicànd
aceste bogáäii de nepátruns ale lui Isus Cristos, unde este atàta
nevoie. Atàt de ân nevoie, este lumea azi.

39 Acum, atàt de multe din aceste lucruri bune, noi doar
trebuie sá luám puäin aici ãi puäin acolo, ca sá luám totul ân
serviciu ân aceastá dimineaäá. Acum azi noi suntem, eu vorbesc
despre un subiect pe care eu^mie uneori nu-mi place sá má
apropiu de aceste timpuri ântr-adevár groaznice.
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40 Acum, duminica trecutá, dacá unii dintre voi nu au fost
aici ãi_ãi nu au luat Mesajul despre Al Treilea Exod; ãi dacá vá
plac benzile, eu cred cá voi o veäi savura pe aceea, Al Treilea
Exod.

41 Ce avem noi, un báiat bolnav aici, sau ceva? Oh, un micuä,
báiat infirm. Da. Fie ca Dumnezeu sá-l binecuvànteze. Aceea
este. Ân ordine. Chiar la sfàrãitul serviciului, noi ne vom ruga
pentru bolnavi, oricum, vedeäi voi. Deci noi, acum, noi
suntem^

42 Noi vá cerem, poate dacá puteäi, sá luaäi Mesajul, despre Al
Treilea Exod, a treia oará cànd Lumina, Ângerul Domnului care
a chemat poporul la un exod, S-a arátat vizibil pe pámànt,
ântr-un exod. Vedeäi? Eu cred cá aceasta este cu adevárat
remarcabil, pentru mine: al treilea exod!

43 V-ar deranja dacá âmi scot haina? [Adunarea spune,
“Nu.”_Ed.] Este ângrozitor de cald ân tabernacol ân aceastá
dimineaäá, ãi singurul aer condiäionat pe care âl avem este_este
cel pe care vi-l puteäi ventila. Trebuie sá vá generaäi propria
voastrá energie. Deci noi planificám, ântr-o zi, sá punem un
sistem de rácire aici ânáuntru, de ândatá ce noi putem avea
lucrurile aranjate.

44 Acum, noi am aprecia, dacá vouá_dacá vouá v-ar place sá
auziäi Mesajul, Al Treilea Exod. Acum, noi am avut multe
exoduri, dar noi putem hotáràt sá ne punem màna pe locul,
timpul, a trei exoduri ân care Dumnezeu, ân forma unui Stàlp
de Foc, a venit jos sá cheme ãi sá separe oameni. Acum, acum,
se separá un popor.

45 Ãi noi aflám cá, cànd El a chemat primul Lui exod, El a
mers ânaintea lor ântr-un Stàlp de Foc, ãi i-a condus la^
conducàndu-i la o äará unde mai tàrziu El a apárut ânaintea
lor, ân forma unui Om numit Isus Cristos. El a venit de la
Dumnezeu, ãi s-a dus la Dumnezeu. Ãi^atunci El a fost
respins. Ãi El vine apoi sá cheme un popor afará dintr-o_afará
dintr-o stare formalá ân care ei au intrat, aãa cum au fácut jos
ân Egipt, s-au dedat la pácat ãi la_cáile Egiptenilor. Ãi
Dumnezeu i-a chemat afará.

46 Ãi acum noi aflám, a doua oará, ei au cedat sub captivitate
la un_un Imperiu Roman. Ãi ei au deviat ân crezuri ãi s-au
ândepártat de la adevárata sinceritate a ânchinárii, ãi
Dumnezeu din nou a trimis un alt exod. Ãi^El a apárut ân
forma unui Om ce a condus oamenii.

47 Ân primul exod, El era un Stàlp de Foc. Apoi, cànd El a
venit pe pámànt, ân äara ân care El i-a condus. Ce frumos model
va fi acesta ân Mileniu, unde El conduce Biserica acum. “Noi Âl
vom vedea aãa cum este El, ãi noi vom avea un trup ca Propriul
Lui trup glorios.”
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48 Ãi azi, prin Lumina Evangheliei reflectànd de la o Luminá,
un Stàlp de Foc vizibil printre noi! Ãtiinäa L-a vázut. El este ân
reviste, ãi ân toatá lumea. Ãi El este, ãi ãtiinäific ãi spiritual,
recunoscut ca acelaãi Stàlp de Foc, prin aceleaãi semne ãi
aceleaãi lucruri pe care El le-a fácut ântotdeauna. Ãi acum ân
mijlocul zilelor cànd existá o muläime de fanatism ãi de lucruri,
totuãi, Dumnezeu ântotdeauna se identificá pe Sine. Acum noi
aflám aceasta.

49 Ãi ce lucru glorios este sá ãtii cá, “Acest cort pámàntesc,
ântr-o zi,” acest vechi trup fragil ân care noi suntem bolnavi ãi
suferinzi, “va fi schimbat ãi fácut asemánátor Propriului Sáu
trup glorios; atunci noi Âl vom vedea aãa cum este El,” ãi vom fi
cu El ân Äara pentru care suntem noi astázi destinaäi. Oh, eu
aã^aproape cá ne face sá simäim sá ne ridicám ãi sá càntám
Eu Sunt Destinat Pentru Äara Promisá. Ei probabil âl vor
cànta pe acela la serviciul de botez, oricum, cáci aceea este
càntarea noastrá de botez.

50 Acum cátre fraäi, ãi aici ãi ân äara unde benzile se duc, ãi
aceea este ân jurul lumii. Aceste Mesaje nu sunt ândreptate
cátre un individ anume. Ãi noi nu am vrea ca oamenii sá
gàndeascá cá noi suntem un fel de clan, sau o grámadá de
fanatici care ne-am adunat pe noi ânãine âmpreuná, “sá ne
separám, dupá cum s-ar crede, neavànd Credinäa,” sau sá ne
separám âmpotriva cuiva, sau_sau âmpotriva lui Dumnezeu,
sau âmpotriva Bisericii. Noi suntem pentru Bisericá. Ânsá noi
doar âncercám sá arátám, prin Duhul Sfànt ãi ajutorul Lui,
motivul pentru aceastá separare pe care noi o avem azi. Noi,
noi nu credem ân aceasta.

51 Noi credem cá toate bisericile s-ar cuveni sá fie ân pártáãie
âmpreuná, nu separate; Metodiãtii la grupul lor, ãi Baptiãtii la
al lor, ãi Unitarienii, ãi Trinitarienii, ãi ce noi avem, toate
separate. Noi credem cá ar trebui sá fie âmpreuná, ca un mare
grup unit al Trupului lui Isus Cristos, aãteptànd dupá acea
glorioasá Venire. Ele nu ar trebui sá fie separate, deloc.

52 Ãi ce o separá, este hotáràt sá fie ceva motiv de bazá cá noi
nu suntem âmpreuná. Ân a studia aceasta, âmi dau seama, ân a
studia aceasta, cá nu sunt culorile pielii noastre; pentru cá,
galben, negru, brun, ãi alb, toäi se separá ân diferite organizaäii.
Nu este felul de màncare ce màncám; noi toäi màncám aceeaãi
màncare. Noi purtám acelaãi fel de haine, ãi aãa mai departe.
Dar eu vád unde este ân esenäá, este omul care s-a dat jos de pe
bátátorita cárare a ânváäáturii Evangheliei, fiecare om.

53 Ãi s-ar cuveni sá fie vreo cale ca sá arate hotáràt care este
drept ãi care greãit. Ãi singura cale pe care tu o vei face
vreodatá, este sá nu pui vreo tàlcuire la Cuvànt, doar citeãte-L
ân felul ân care El este ãi crede-L ân felul acela.
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54 Fiecare om punàndu-ãi singura lui, tálmácire proprie, Âl
face sá spuná ceva diferit, âl aduce ânapoi la organizaäia
originalá a bisericii Catolice. Care, biserica Catolicá crede cá
Dumnezeu este ân biserica Lui, “Ãi Cuvàntul nu are nimc de-a
face cu aceasta; ãi Dumnezeu este ân biserica Lui.”
55 Ãi noi protestanäii, aãa cum gásim, ãi precum Apocalipsa
17, cá ele toate s-au ângrámádit âmpreuná, ãi cá biserica
Catolicá era “mama” tuturor organizaäiilor. Ãi noi vedem cá
organizaäia Protestantá, âncá orbeãte, orbeãte, are aceeaãi
naturá a bisericii Catolice. Biblia numeãte biserica Catolicá o
“curvá,” ãi numeãte biserica Protestantá “tàrfe,” a spus cá
curva era “mama tàrfelor.” Ãi acela este popor, aceea este o
femeie de faimá rea care nu tráieãte cinstit faäá de jurámintele
ei de cásátorie.
56 Ãi noi toäi pretindem a fi Mireasa lui Cristos, ãi totuãi atàt
de neloial. Ce ar face neloialitatea? Prin a trái contrar faäá
de_de disciplina pe care Dumnezeu a pus-o pentru Mireasa
Lui dupá care sá tráiascá. Aceea este opinia mea, Biblia, ãi Ea
este Cuvàntul infailibil al lui Dumnezeu, eu cred.
57  Ãi, de aceea, noi aflám cá Biserica Protestantá, ca sá aibe o
organizaäie, se separá pe sine chiar de Scripturi, ca sá-ãi facá
organizaäia. Lucrátori, ordinaäi, vor äine la lucruri care ei^
58 Acum, ei vin la biroul meu ãi ân camere, cu sutele, ãi âmi
spun, “Frate Branham, tu faci acele provácári oamenilor.
Nimeni nu va sta acolo âmpotriva Aceluia. Ei ãtiu cá este
Adevárul.”

De ce, eu spun, “De ce, de ce nu o faceäi?”
59 “Pái, vezi tu, dacá eu o fac, eu âmi voi cerãi pàinea. Nici
nimeni^Eu am o slujbá. Eu trebuie sá ajung la Domnul, ãi eu
trebuie sá ajung la oameni. Ãi eu nu voi avea nici un sprijin.”
60 Vá daäi mácar seama cáci Cristos este sprijinul nostru!
Biblia este sprijinul nostru. Vedeäi?
61 Dar, aceasta, vedeäi, atunci aceea aruncá biserica
Protestantá exact la acelaãi lucru care este biserica Catolicá.
62 Biserica Catolicá nu-i pasá^Ei bine, eu nu spun^eu nu
o fac aãa de grosolan, sá spun cá lor nu le pasá ce spune Biblia.
Ei_ei cred Biblia, dar, vedeäi, ei au o^Succesiunea
apostolicá este pe ce biserica Catolicá este bazatá. Aceea este o
succesiune de papi, ãi numesc pe Petru primul papá, ãi ânainte
ân jos. Acum, ei_ei cred aceea. Ei, ei insistent cred aceea.
63 Ãi cea Protestantá, vedeäi, ei_ei se aduná âmpreuná ãi au o
organizaäie chiar exact cum au fácut ei la Niceea, Roma, unde
ei au organizat_biserica Catolicá prin^la Consiliul de la
Niceea. Ãi noi aflám cá ele sunt amàndouá la fel. Ele sunt
amàndouá la fel. Ele párásesc Cuvàntul lui Dumnezeu, ca sá



ACUZAÄIA 11

facá o organizaäie. Vedeäi? Ãi apoi cànd se ajunge la multe
Adeváruri mari care par ciudate azi, Acestea le sunt stráine,
pentru cá ei au fost ânváäaäi numai printr-un ritual.

64 Noi nu avem ritual decàt Biblia. Noi nu avem nimic decàt
Sfàntul Cuvànt al lui Dumnezeu, ãi Acela este unde stám noi.

65 Ãi acum, azi, eu vreau sá citesc ceva Scripturá, doar un
minut, din sfàntul, sacrul Cuvànt al lui Dumnezeu, gásit ân
Cartea Sfàntului Luca. Al 23-lea capitol din Sfàntul Luca,
pentru a baza, luám un_un program despre ce eu_eu vreau sá
spun, un gànd de bazá despre lucrul de care eu vreau sá
vorbesc. Ãi voi ântoarceäi acum la Sfàntul Luca, al 23-lea
capitol, ãi eu vreau sá citesc un verset. Acela este tot ce am
nevoie pentru aceastá bazá ân aceastá dimineaäá, pe care s-o
aãez. Acum noi citim al 20-lea^al 23-lea capitol, versetul al
33-lea din al 23-lea capitol.

Ãi cànd ei^au venit la locul, care este numit
Calvar, acolo ei l-au rástignit, ãi pe ráufácátori, unul
la dreapta, ãi celálalt la stànga.

66 Acum eu vreau sá iau patru cuvinte de acolo, afará din
acea citire, sá bazez ceea ce vreau sá spun, “acolo ei L-au
rástignit,” patru cuvinte. Iar acum subiectul meu este
numit^Eu_eu aduc o acuzaäie la bisericile denominaäionale
din aceastá zi, ãi de asemeni multora dintre cele independente,
pentru cá rástignesc pe Isus Cristos din nou ân aceastá zi.
Acuzàndu-i! Aceastá dimineaäá, ea se numeãte: Acuzaäia.

67 Ãi eu vreau cumva sá o folosesc mai mult ca ãi cum ar fi
fost ca o salá de judecatá, unde acolo era^Ãi la urma urmei,
amvonul ãi biserica este un tribunal. Biblia a spus, “Este un
scaun de judecatá, care_care trebuie sá ânceapá de la casa
Domnului.” Ãi acesta este ca_tronul ãi_ãi juriul, ãi martorii, ãi
aãa mai departe. Ãi eu am, azi, ca martor al meu, este Cuvàntul
lui Dumnezeu.

68 Ãi acuzaäia mea este âmpotriva bisericilor de azi. Acum
eu_eu nu aduc pe pácátos ân aceasta. Eu doar vorbesc aceasta
cátre bisericá. Ãi este_este sá fie ân_benzi acum, ãi eu_eu voi
âncerca sá termin càt de repede pot. Eu acuz aceastá generaäie
pentru a doua rástignire a lui Isus Cristos.

69 Ãi acum ca sá fac aceasta ân aceastá epocá ân care tráim
noi, eu_eu fac aceasta, eu trebuie sá arát o dovadá. Dacá eu
trebuie sá aduc o acuzaäie, tu trebuie sá aráäi o dovadá a
ofensei criminale ce a fost fácutá. Eu_eu trebuie, sá-i acuz,
eu_eu trebuie sá aduc_dovada sá o dovedesc, cá aceasta este,
cá ceea ce spun va sta sus ânaintea Judecátorului principal.
Ceea ce, ãi eu má iau pe mine ca un procuror la^ân aceastá
acuzaäie. Ca, Cuvàntul lui Dumnezeu, fiind martorul meu, eu
acuz aceastá generaäie pentru rástignire.



12  CUVÀNTUL VORBIT

70 Eu trebuie sá arát, ãi voi aráta, cá acelaãi duh este peste
oameni azi care au adus prima rástignire, ãi fac acelaãi lucru.
Eu_eu trebuie sá fac aceea, dacá va fi o rástignire, cá ei au
rástignit. Eu trebuie sá arát la_oameni cá aceeaãi atitudine ân
oameni azi face acelaãi lucru, spiritual, pe care l-au fácut fizic
atunci. Ei au rástignit, fizic, pe Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu. Ãi acum, azi, prin acelaãi Cuvànt, ãi prin_acelaãi
Duh Sfànt ãi acelaãi Cuvànt, eu_eu doresc sá arát bisericilor
acolo_acolo unde stau ele, cá ei fac acelaãi lucru azi, ãi Biblia
spune cá ei o vor face, ãi dovedeãte cá aceasta este ziua ân care
noi tráim.

71 Nu putea sá se facá cu càäiva ani ân urmá. Eu spun, cu
cincizeci de ani ân urmá nu putea sá se facá, dar astázi aceasta
este foarte la timp. Ãi nu a putut sá se facá, poate, cu zece ani
ân urmá, dar poate sá se facá astázi pentru cá_timpul s-a
terminat. Noi suntem_noi suntem la timpul sfàrãitului. Ãi eu
cred, ca slujitor al Lui, cá noi suntem_noi suntem chiar
aproape sá trecem de pe acest pámànt, la Altul.

72 De aceea, timpul pentru pocáinäá, pentru o naäiune, este
dus. Eu cred cá aceastá naäiune nu se poate pocái. Eu cred cá
ea a trecut linia dintre milá ãi judecatá. Eu cred cá ea se
leagáná ân balanäá.

73 “Frate Branham, ânainte sá âncepi cazul táu, cum vei
dovedi tu aceea?”

74 Doar aceasta, cá noi suntem vinovaäi de aceleaãi pácate
pentru care Dumnezeu a distrus lumea, ân lumea dinainte de
potop. Noi suntem vinovaäi de aceleaãi pácate pentru care El a
distrus lumea ân Sodoma ãi Gomora. Ãi, acum, ãi noi avem toäi
aceeaãi dovadá spiritualá stànd aici ânaintea noastrá, toäi
aceeaãi dovadá spiritualá, cunoscutá ân toatá lumea, care a
adus jos ândurárile lui Dumnezeu peste acele generaäii. Care,
de asemeni, sá fie respinse, a adus judecata. Deci dacá aceastá
generaäie a respins aceeaãi milá care a fost nesocotitá ân zilele
lor, Dumnezeu ar fi nedrept sá-i lase sá scape fárá judecatá.

75 Aãa cum Jack Moore, un prieten de-al meu, a spus odatá,
“Dacá aceastá naäiune scapá fárá o pedeapsá de la Dumnezeu,
atunci Dumnezeu ar fi obligat sá ânvie pe Sodoma ãi Gomora ãi
sá ceará scuze pentru cá le-a ars.”

76 Acum, noi ãtim cá spiritual ei fac acelaãi lucru azi, cáci ei âl
fac, de asemeni, pentru acelaãi scop, ãi ân acelaãi fel cum ei au
fácut la rástignirea Domnului, fizic. Ei o fac datoritá geloziei,
datoritá orbirii spirituale. Cáci, ei nu vor sá vadá. Ei nu vor sá
asculte de Aceasta.

77 Isus, ân cálátoria Lui aici pe pámànt, El a spus, “Bine a
vorbit Isaia despre voi, ‘Aveäi ochi ãi nu puteäi vedea, ãi urechi
ãi nu puteäi auzi.’” Vedeäi?
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78 Acelaãi motiv, acelaãi. Acelaãi scop ãi aceleaãi raäionári, ei
aduc rástignirea lui Isus Cristos din nou, iaráãi, (aãa cum noi
vom ajunge la aceasta dupá o vreme), pentru aceleaãi motive
pentru care ei au fácut-o atunci.
79 Ei nu pot gási nimic âmpotriva Acestuia. Ei nu ândráznesc
sá âncerce sá-L provoace. Ãi ei ãtiu cá dovada este acolo. Ãi ei
ãtiu cá Biblia spune aãa. Ãi singurul lucru pe care ei âl pot face
este sá-L huleascá. Aceea este exact. Deci, ãi toatá aceasta,
aceleaãi motive.
80 Ãi acum, pe aceastá bazá, eu provoc aceastá generaäie de
rástignirea lui Isus Cristos; pentru o rástignire, ãi vinováäie; cu
màini murdare, rele, egoiste, denominaäionale au rástignit pe
Prinäul Vieäii care a vrut sá se prezinte pe Sine oamenilor.

Voi spuneäi, “Aceeaãi Persoaná?”
81 “La ânceput era Cuvàntul, ãi Cuvàntul era Dumnezeu. Ãi
Cuvàntul a fost fácut trup, ãi S-a manifestat.” Cuvàntul a fost
manifestat ân trup, ãi ei au condamnat trupul ãi L-au pus la
moarte, pentru cá Cuvàntul a fost manifestat. Evrei 13:8, a zis,
“Isus Cristos este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.” Este acelaãi
Cuvànt. Vedeäi? Ãi, pentru acelaãi motiv, ei âncearcá sá
rástigneascá Cuvàntul.
82 Acum, la textul meu, sá pátrund ânapoi la subiectul pe care
eu vreau sá-l iau acolo, cele patru cuvinte. Sá explicám,
“acolo.” “Acolo,” cel mai sfànt oraã din lume, Ierusalim.
“Acolo,” cel mai religios oraã din lume. Acolo, “ei,” cel mai
religios popor din lume, la o sárbátoare religioasá, sárbátoarea
Paãtelui. “Acolo,” cel mai religios loc, cel mai religios oraã,
cea_cea mai mare dintre toate organizaäiile, capul tuturor
acelora. Acolo, ”ei,” cei mai religioãi oameni din toatá lumea,
s-au adunat de peste tot din lume. Ei au “rástignit,” cea mai
ruãinoasá moarte ce putea fi, ucidere, o persoaná putea fi
ucisá; gol, au smuls hainele de pe El. “El_El a dispreäuit
ocara.” Ei^Rástignitul are o_o_o zdreanäá ânfáãuratá ân
jurul Lui; dar ei I-au smuls hainele de pe El. Cea mai
ruãinoasá!
83 “Acolo,” cel mai mare oraã religios, “ei,” cei mai religioãi
oameni, au “rástignit,” cea mai ruãinoasá moarte, pe “El,” cea
mai preäioasá Persoaná. Dacá asta nu este suficient sá
condamn aceastá generaäie!
84 “Acolo”, cea mai religioasá organizaäie, cea mai mare
dintre toate bisericile adunate âmpreuná ântr-un loc. “Ei,” cei
mai religioãi oameni din toate rasele, oamenii care sunt
presupuãi sá fie chiar ânchinátorii lui Dumnezeu. Ei s-au
adunat la cea mai mare sárbátoare sfàntá ce o aveau, curáäirea
de^Paãtele, cànd ei au fost aduãi din robie ân libertate. Ãi
“acolo” ân acel timp, “ei” la acel timp, cei mai religioãi oameni,
ân cea mai religioasá sárbátoare, la cel mai religios loc, au adus
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asupra Prinäului Vieäii cel mai ruãinos lucru care putea fi
fácut, sá dezbrace un Om, ãi sá-L atàrne pe un lemn. Pentru cá,
“Blestemat este cel,” spunea legea prin care ei se ânchinau,
“blestemat este cel ce atàrná pe un lemn.” “Ãi El a fost fácut
un blestem pentru noi.” Smulgàndu-I hainele, bátàndu-L, ãi
batjocorindu-L, tocmai pe Dumnezeul Cerului; luàndu-I
hainele de la El, ãi L-au pironit pe o cruce. Pe El! “Acolo ei L-
au rástignit,” sub pedeapsa capitalá Romaná.

85 Cea mai ruãinoasá moarte azi nu ar fi âmpuãcat. Cea mai
ruãinoasá moarte azi nu ar fi sá fii cálcat de o maãiná ãi
omoràt, ânnecat prin apá, ars de foc. Dar cea mai ruãinoasá
moarte astázi este pedeapsa capitalá publicá, unde ântreaga
lume te condamná ãi te numeãte vinovat.

86 Ãi ântreaga lume ãi-au pus màinile peste acest Om ãi L-au
numit vinovat, cànd El era nevinovat. Ãi El a murit sub ale
vrájmaãului (nu ale prietenului Lui, nu legile Lui), ci sub
rástignirea vrájmaãului. Prinäul Vieäii, cea mai preäioasá
Persoaná care a tráit vreodatá, sau va trái vreodatá, Isus
Cristos. “El,” cea mai preäioasá Persoaná! Äineäi asta ân minte
acum aãa cum noi zidim acea platformá ân jur astázi.

87 Vá puteäi imagina, la un loc ca Ierusalimul, unde pentru
douá mii cinci sute de ani, sau mai mult, cá oamenii^ sau
sute de ani. Eu poate cá sunt puäin lung ân aceea. Au putut fi
cam opt sau nouá sute de ani, sau ceva. Eu nu ãtiu doar cum,
care-i distanäa, de la timpul cànd Solomon a zidit templul. Eu
âmi imaginez, cam opt sute de ani, cam aãa ceva.

88 Ãi ei au privit dupá un Mesia ce vine. Ei s-au adunat acolo
pentru ânchinarea de Paãte. Doar gàndiäi-vá la aceasta acum!
Capul tuturor Fariseilor, Saducheilor, ãi càäi aläii, ântr-o mare
adunare, sá se ânchine lui Dumnezeu. Cel mai sfànt loc,
Ierusalim, templul Domnului, ãi poporul Domnului, au luat pe
Domnul Ânsuãi ãi L-au rástignit, cu pedeapsa capitalá. Aãa un
lucru!

89 Acum acele patru cuvinte, ei, “Acolo ei L-au rástignit.”
Acum, voi âncá arátaäi Biblia, vedeäi voi. Sunt doar patru
cuvinte, dar Biblia âãi condenseazá Adevárurile Ei.

90 Acum, eu, eu trebuie sá merg mult ân jur, sá explic despre
ce vorbesc, dar Biblia nu trebuie sá explice nimic. Ea doar este
toatá Adevár, deci_Biblia nu trebuie sá explice nimic. Ea_ea
nu trebuie sá o explice, pentru cá Ea este tot Adevárul.

91 Aici sunt patru cuvinte din marele Ei lanä al Adevárului.
Eu voi âncerca sá o explic. Ãi sá âncerc sá explic Aceasta, clar,
ar face o bibliotecá. Nu existá nici o cale ca eu sá explic acele
patru cuvinte. Dar acum haideäi, prin ajutorul Aceluia Care a
cauzat ca Aceasta sá fie scrisá, sá âncerc sá explic aceste patru
cuvinte, sá o aduc ân aãa fel âncàt oamenii sá o ânäeleagá.
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92 Ce avem noi ânaintea noastrá acum, noi avem prima
rástignire aãternutá ânaintea noastrá; la cel mai sfànt loc, cel
mai religios popor, cea mai ruãinoasá moarte, la cea mai
preäioasá Persoaná. Oh, este atàt de contradictoriu. Vai, oh,
vai, este dezonorant.
93 Acum sá luám, ântài, primul cuvànt, “acolo.” Sá vorbim
despre el càteva minute ânainte de a aduce acuzaäia.
Noi vom analiza aceasta ãi vá vom aráta ce fáceau ei, apoi noi
vom afla dacá acuzaäia mea este corectá sau nu. “Acolo,”
Ierusalim, cel mai sfànt loc simplu, pentru cá templul era
acolo; cel mai sfànt loc, pentru cá, acesta, templul, era acolo. Ãi
Iudei de peste tot din lume s-au adunat la acest loc, un teren de
adunare pentru ânchináciune. Cel mai^cel mai mare loc
pentru ânchináciune care exista, era la Ierusalim. Templul era
acolo. Aceea este, “Este scris, ‘Toäi oamenii trebuie sá se
ânchine la Ierusalim,’” ân ordine, pentru cá este un centru de
ânchináciune.
94 Ãi azi tu âi auzi pe ei, unul dintre ei vrea sá spuná, ei, “Oh,
noi venim la aceste mari convenäii,” unde aceste denominaäiuni
le au. Ãi_ãi apoi noi avem_deschiderea de^la Cetatea
Vatican, ãi_ãi aceste ordinári de papi, ãi aãa mai departe. Ei,
fiecare zice, “Noi toäi ar trebui sá mergem la taberele
Metodiãtilor, sau_la convenäia Biblicá Baptistá.” Sau_sau,
“Noi toäi ar trebui sá mergem la_la Roma, ãi acolo unde
marele centru,” âl numesc ei, “al Creãtinátáäii.”
95 Ân timpul ultimului rázboi, cànd Roma a cázut, aceãti
soldaäi Germani^Muläi dintre voi báieäi ãtiäi despre aceasta.
Acei soldaäi Germani au ajuns ânapoi sus ân Cetatea
Vaticanului acolo, ãi trágeau afará la Americani aãa cum ei
avansau. Fratele Funk, ãi Fratele Roberson, ãi muläi, ãi Fratele
Beeler, ãi muläi dintre acei fraäi care au fost ân acel rázboi, ãtiu.
Ãi voi ãtiäi ce? Noi am dat ordine cá ei nu puteau trage asupra
acelei  cetáäi. Americani, voi aäi stat acolo, ãi voi aäi fost o äintá
pentru ei. Dar la West-^Westminster Abbey la^ân Anglia,
voi aäi putut trage ân aceea ân ordine; acolo era unde
Protestanäii s-au adunat. Deci era ân ordine sá se tragá asupra
aceleia, dar sá nu se tragá asupra Vaticanului. Pentru cá, aãa
cum Preãedintele Roosevelt^eu am auzit discursul lui cànd
el_cànd el l-a transmis ân acea seará, numit, O Discuäie làngá
Cámin. El a spus, “Cànd Roma a cázut,” a spus el, “aãa o
ruãine, pentru cá Roma este capul la toatá Creãtinátatea.” V-
aäi putut imagina un Protestant sá spuná asta?
96 Deci marele centru de religie Creãtiná, ei bine, noi urmeazá
sá_noi urmeazá sá-l aãezám pe acela ca Ierusalimul, dacá voi
doriäi. Dacá v-ar place sá faceäi aceea, sá-l punem pe acela la
Ierusalim. Capul la toate astealalte, a_a_a Sanhedrinului,
ãi_ãi al Fariseilor, ãi al Saducheilor, ei toäi au mers sus la
Ierusalim. Acela a fost cu adevárat cartierul general.
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97 Ãi ân viaäa organizaäionalá, voi trebuie sá admiteäi cá
Biserica Romano-Catolicá este mama tuturor acestora. Ea
desigur este. Ãi a ânceput de la Cincizecime. Aceea este unde au
ajuns cànd s-au organizat. Acum noi, Protestanäii, suntem doar
mici surori desprinse din acea bisericá. Ãi acum sá zicem cá ar
fi acolo la Vatican, astázi.
98 Sau, acolo la Ierusalim, aãa cum a fost ân acea zi, “Cànd
toäi oamenii ar trebui sá viná la Ierusalim sá lucreze^sá se
ânchine.” De ce au fácut-o ei ân zilele lui_lui Isus? De ce au
spus ei cá toäi oamenii trebuie sá se ânchine la Ierusalim?
Pentru cá, este numai un singur loc ân care Dumnezeu va avea
pártáãie cu omul, acela este sub sàngele jertfei. Acela este
motivul cá ei au trebuit sá viná la Ierusalim.
99 Dumnezeu niciodatá nu se va ântàlni cu omul nicáieri
altundeva decàt sub Sànge. Cànd tu refuzi Sàngele, atunci
locul táu de ântàlnire cu Dumnezeu a fost luat. Dumnezeu ãi-a
fácut prima Lui decizie ân grádina Edenului, cá omul se va
ânchina Lui numai sub sàngele vársat al jertfei. Ãi acela este
singurul loc ân care Dumnezeu s-a ântàlnit cu omul atunci, ãi
acela este singurul loc ân care Dumnezeu s-a ântàlnit vreodatá
cu omul.

100 Ãi acela este singurul loc ân care El se ântàlneãte cu omul
azi, este sub Sàngele vársat al Jertfei. Vedeäi? Mie nu-mi pasá
dacá tu eãti un Metodist, Baptist, Prezbiterian; dacá voi vá
puteäi uita diferenäele voastre, Romano-Catolic, orice aäi putea
fi, ãi veäi veni sub Sàngele vársat, Dumnezeu se va ântàlni cu
noi amàndoi acolo. Acolo este unde noi toäi putem sá ne
ântàlnim ãi sá avem pártáãie pe aceleaãi terenuri. Dar, altfel, El
nu vá v-a ântàlni doar pentru cá tu eãti un Metodist; El nu vá v-
a ântàlni doar pentru cá sunteäi Penticostali. El se va ântàlni cu
voi sub o singurá condiäie, aceea este, sub Sàngele vársat, cànd
pácatele voastre au fost márturisite ãi ândepártate ân Prezenäa
Lui, atunci, prin Sànge. Ãi Sàngele este mereu ânaintea Lui, ãi
de aceea El vá poate vedea numai prin acel Sànge vársat. Ãi voi
sunteäi albi ca západa, vedeäi, cànd v-aäi márturisit pácatele
voastre. Altfel, voi nu sunteäi acolo, voi nu puteäi avea pártáãie.

101 Acela-i motivul cá voi nu vedeäi lucruri ântàmplàndu-se ân
biserici. Ei márturisesc cá ei cred Sàngele, dar ei resping
tocmai planul de a ajunge la Sànge; Cuvàntul. Vedeäi? Existá
numai o singurá cale ca Dumnezeu sá onoreze acel Cuvànt. Voi
nu veäi onora niciodatá acel Cuvànt, sá veniäi sá spuneäi, “Eu
sunt un Romano Catolic. Eu pretind ca aceasta sá fie fácutá.”
Voi nu o puteäi face. Metodist, Baptist, sau Penticostali, voi nu
o puteäi face.
102 Singura cale ân care o puteäi face este sub ândurárile lui
Dumnezeu, prin harul Sáu, este sá vii prin Sàngele vársat al lui
Isus Cristos, sá spui, “Doamne, eu pretind promisiunea.”
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Ânäelegeäi? Ãi apoi dacá voi cu adevárat sunteäi sub acel Sànge,
Dumnezeu este obligat faäá de acel Cuvànt. Dar, mai ântài, voi
trebuie sá fiäi sub acel Sànge. Voi o vedeäi acum? [Adunarea
spune, “Amin.”_Ed.]
103 Nu-i de mirare cá ei nu pot sá creadá ân minuni. Nu-i de
mirare cá nu puteäi crede ân supranatural. Nu-i de mirare cá ei
condamná aceasta. Acelaãi motiv cá ei l-au condamnat ân urmá
acolo, este acelaãi motiv cá ei âl condamná azi. Ei sunt vinovaäi
pe càt de vinovaäi pot fi. Pentru cá numai sub Sàngele vársat!
104 Ãi aceia care ar ândrázni, vreun mic frate care ândrázneãte,
sub umilinäá, sá ia pe Dumnezeu la Cuvàntul Sáu, ãi sá meargá
acolo afará ãi sá-ãi márturiseascá pácatele, ãi sá uite toate
aceste dogme ãi lucruri, ãi sá stea acolo sub Sànge ãi sá-L
creadá, atunci ei vor sá-l numeascá, “un fanatic.” Ei vor sá-l
clasifice un^aãa cum noi am spune-o; nu este un cuvànt bun
sá fie folosit la amvon, dar aãa ca voi sá ânäelegeäi, el este un
“ciudat.”
105 La urma urmei, nu suntem noi toäi ciudaäi? Vedeäi,
credinciosul este un ciudat pentru necredincios, iar
necredinciosul este un ciudat pentru credincios, deci cine este
ciudatul? Vedeäi? Fermierul este un ciudat pentru omul de
afaceri; omul de afaceri este un ciudat pentru fermier, vedeäi,
deci cine este el, oricum?
106 Eu vá spun, màntuirea este o afacere individualá cu omul ãi
Dumnezeu, singur, una individualá, “cáutànd propria noastrá
màntuire cu teamá ãi cutremur.” Ãi eu nu cunosc nici o altá
bazá, ca un ânváäátor, ân aceastá dimineaäá, sau ca un lucrátor
de la Cristos, decàt sá o aãtern jos pe Cuvànt. Eu nu o pot pune
pe nimic altceva.
107 Acum noi aflám acolo, atunci, cá numai sub sànge, cá
Dumnezeu ântàlnea pe ânchinátor, deci ei s-au ântàlnit la
Ierusalim.
108 Ãi Cristos este Mielul de Jertfá pregátit al lui Dumnezeu. Ãi
azi este numai un loc unde Dumnezeu va ântàlni omul, ãi acela
este sub Sàngele lui Isus Cristos. Oriunde altundeva, el este
condamnat; Dumnezeu niciodatá nu-l va auzi. Voi aäi putea
face tot felul de emoäii, ãi tot felul de ismuri, ãi vá scuturaäi, ãi
sáriäi, ãi sá aveäi sànge ãi foc ãi fum, ãi toate altele; dar atàt
timp càt acea viaäá nu se compará cu Cuvàntul, ãi Dumnezeu
cu desávàrãire sá indentifice acea viaäá, atunci nu este nevoie
sá o âncercaäi, pentru cá voi sunteäi afará. Ãi Dumnezeu
niciodatá nu o va ântàlni pàná nu vine sub grija acelui Sànge.
Asta-i adevárat.
109 Deci, vedeäi voi, ân Scripturá, noi avem un Ierusalim,
Biserica are; este ân Cer, un Ierusalim Ceresc, unde Dumnezeu
este Dumnezeu. Ãi, azi, nu este sub ceva crez sau ceva, ca noi
sá âncercám sá-l facem un Ierusalim. Nouá ne-ar place,
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Metodiãtilor, le-ar place sá, acum, le-ar place sá facá_cartierul
general al Metodiãtilor la Ierusalim. Catolicilor le-ar place sá
facá Roma. Ãi_ãi diferitele locuri unde noi avem cartierele
noastre generale, ne-ar place sá facem acela al nostru^un
Ierusalim. Dar Biblia spune, cá, “Ierusalimul nostru este de
Sus, care este mama tuturor credincioãilor.”
110 Acum, ãi Cristos este Mielul pregátit al lui Dumnezeu.
Observaäi càt de potrivit era acum, arátànd cá acel Ierusalim
ânceta. Cànd? Era ân efect pàná la acel ceas. Sàngele mielului a
fost ân ordine pàná ân acea zi, dar acum la rástignire se
schimbá. Vechiul sistem este terminat. Acolo era unul nou, ãi_
Mielul era la Jertfá. Mielul, Mielul de jertfá, era pe teren. Ei
condamnau ãi fáceau chiar lucrul pe care âl aveau de fácut
acolo. Asta-i adevárat.
111 Dumnezeu sá fie binecuvàntat, pentru cá vedem aceastá
minunatá Luminá Cereascá ân aceastá zi din urmá! Pentru cá,
bisericile fac acelaãi lucru azi. Pàná la ceasul cá religia
organizatá este condamnatá ãi dovedit cá jertfeãte Cuvàntul lui
Cristos, de atunci ânainte vine Cuvàntul, ãi numai Cuvàntul. De
la, vechiul miel pascal a trecut iar Cristos a devenit Mielul
nostru, la ziua rástignirii. Ãi ziua ân care denominaäiunea a
rástignit Cuvàntul lui Dumnezeu ãi a acceptat un crez ân locul
Cuvàntului, aceea este ziua ân care Cuvàntul a venit ân efect
deplin. Aceea a fost doar recent.
112 Observaäi, ân al doilea rànd! Ântài, “acolo,” Ierusalim. Ân al
doilea rànd, “ei,” ei. Cine? Iudeii, ânchinátorii. Gàndiäi-vá la
aceasta! Ânchinátorii ânãiãi ucideau tocmai pe Acela la care ei
pretindeau cá se ânchiná. Vá puteäi imagina aãa un lucru, ca
oameni inteligenäi care erau preoäi, care erau ânstruiäi, care
aveau diplome de doctorat âncàt ei probabil^Ei, ei trebuiau
sá iasá dintr-o anume generaäie ânainte ca ei^sau_sau o
seminäie, ânainte ca ei sá poatá fi un preot. Ei trebuiau sá fie
Leviäi. Taäii lor au fost preoäi. Bunicii lor au fost preoäi. Strá-
strá-strá-strá-strá-strábunicii lor au fost preoäi. Ãi ei trebuiau
sá tráiascá aãa o viaäá consacratá, âncàt, o iotá âmpotriva lor, ei
erau âmproãcaäi cu pietre. Nici o milá nu a fost acordatá.
Sfinäi? Cu certitudine, dar sfinäenie fácutá de ei. Trebuiau sá
acäioneze ân felul acela, sá-ãi arate faäa pentru biserica lor.
“Ânáuntrul lor,” Isus a spus, “voi sunteäi plini de oase de
oameni moräi.”
113 Cum aã putea aduce o acuzaäie chiar acolo! Ãi oameni care
ãtiu ca Acela sá fie Adevárul, acest Cuvànt a fi Adevárul, ãi vor
face compromis asupra Acestuia, ca sá arate o faäá ânaintea
vreunei organizaäii, aha, eu am un drept sá-i acuz, corect, pe
Cuvàntul lui Dumnezeu.
114 Observaäi, “ei,” ânchinátorii, oamenii care au cáutat dupá
fágáduinäá, oamenii care au cáutat dupá ea, prin ani ãi epoci, ãi
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cu nimic de fácut decàt ân acel seminariu constant. Dar ei au
âmpáräit Cuvàntul conform ânváäáturii seminarului, ãi ei au
pierdut tocmai Adevárul din Acesta. “Ei,” preoäii, lucrátorii
din ziua aceea! “Acolo,” la cartierele lor generale, “ei,”
lucrátorii din ziua aceea, ucideau tocmai pe Dumnezeu, tocmai
Mielul.  Tocmai pe Acela la care ei pretindeau cá se ânchinau,
ei âl ucideau.
115 Ãi, azi, eu acuz acest grup de lucrátori ordinaäi; ân crezurile
ãi denominaäiunile lor, ei rástignesc, la oameni, chiar pe
Dumnezeul pe care ei pretind cá âl iubesc ãi slujesc. Eu acuz
aceãti lucrátori, ân Numele Domnului Isus, pe ânváäátura lor,
care pretinde cá “zilele minunilor sunt trecute,” ãi cá “botezul
ân apá ân Numele lui Isus Cristos nu este suficient ãi nu este
corect.” Pe oricare din aceste Cuvinte, pe care ei le-au
substituit pentru crezuri, eu âi acuz, ca vinovaäi, ãi Sàngele lui
Isus Cristos pe màinile lor, pentru rástignirea din nou a
Domnului Isus, a doua oará. Ei rástignesc pe Cristos, la public,
luànd de la ei lucrul pe care ei ar trebui sá âl dea lor. Ãi ei au
substituit altceva ân locul Lui; un crez bisericesc, pentru
popularitate.
116 Acolo ei, “ei,” aceia care ar fi trebuit sá fi ãtiut mai bine.
Dacá cineva ar fi trebuit sá ãtie mai bine, aceia ar fi trebuit sá
fie acei lucrátori. Dacá cineva ar fi trebuit sá ãtie mai bine, ar
trebui sá fie clerul din aceastá zi. Dacá cineva ar trebui sá ãtie,
episcopii, ãi arhiepiscopi, ãi_ãi lucrátori ãi doctori ân
divinitate, ar trebui sá ãtie diferit. Dar de ce nu pot ei? Ah! Ce
o contradictie! Ce avem noi ânaintea noastrá aici decàt o_o
contradicäie! Ei pretind cá ei se ânchiná lui Dumnezeu, ãi ei
ucid pe Prinäul Vieäii. Ei “acolo ei L-au rástignit,” ãi aici ei
iaráãi fac acelaãi lucru, pentru cá El este Cuvàntul.
117 Aceea este ceea ce este El, numai o reflectare a Cuvàntului.
Ãi aceea este ce este El azi, o reflectare a Cuvàntului, âncercànd
sá gáseascá pe cineva prin care sá se reflecte pe Sine.
118 Ãi aceãti oameni äin adunarea departe de Dumnezeu. Ãi_ãi
dacá se ântàmplá ceva, ãi se vorbeãte despre aceasta ân
adunare, ei o condamná de la platformá, de la amvon, ãi spun,
“Este fanatism. Staäi departe de aceasta!” Fácànd aãa, ei
rástignesc pe Isus Cristos ân 1963, ãi sunt tot aãa de vinovaäi ca
oamenii aceia la_la ziua aceea. Aceea este o afirmaäie
ângrozitoare, dar este adevárul. Pe^Aceea este exact ce fac ei
azi.
119 Ãi pe aceste baze, pe bazele rástignirii lui Cristos, pe bazele
luárii Cuvàntului ãi luárii Lui de la oameni; este exact ceea ce
au fácut ei acolo. Tocmai Cuvàntul pe care Dumnezeu âl
reflecta prin Propriul Lui Fiu, sá dovedeascá cá El era, ãi pe
Acela pe care ei au pretins cá âl iubeau, Iehova care s-a
manifestat pe Sine prin Scripturi, a fácut exact ce El a spus cá
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El va face, exact ce a spus Dumnezeu cá El va face, ãi L-a
reflectat ânaintea lor. Datoritá iubirii pentru grupurile lor
bisericeãti, ãi lucruri ca acelea, ei au condamnat pe Prinäul
Vieäii.
120 Ãi eu condamn acelaãi grup astázi, ãi âi acuz, ca vinovaäi
ânaintea lui Dumnezeu, prin Cuvàntul lui Dumnezeu, cá ei fac
acelaãi lucru. Aceastá generaäie este acuzatá. Amintiäi-vá Evrei
13:8, “El este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.”
121 Cum L-au acuzat ei? Din cauza crezurilor lor nu au vrut
sá-L accepte, ãi adànc ân inima lor ei au ãtiut diferit. Nu a
exprimat Nicodim, ân al 3-lea capitol din Sfàntul Ioan, aceasta
bine? “Rabinule, noi, Fariseii,” predicatorii, ânváäátorii, “noi
ãtim cá Tu eãti un ânváäátor trimis de la Dumnezeu, cáci nici
un om nu ar putea face lucrurile pe care le faci Tu dacá nu era
Dumnezeu cu el.” Vedeäi? Ei au márturisit-o public prin unul
din oamenii lor recunoscuäi, ãi sluj^din cauza crezurilor lor,
ei au rástignit pe Cristos.
122 Ãi astázi nu este un cititor care sá nu poatá citi Fapte 2:38
la fel cum eu Âl pot citi, ãi restul din Acesta, chiar la fel cum eu
Âl pot citi. Dar din cauza crezurilor lor, ãi din cauza biletelor
lor denominaäionale pe care le au ân buzunarele lor, semnele
fiarei pe care ei le poartá ân jur ca ãi carnete de pártáãie; ãi, ãi
luànd acele lucruri, ei rástignesc pentru ei ânãiãi pe Isus Cristos
din nou, ãi Âl rástignesc ânaintea publicului, ãi hulesc chiar pe
Dumnezeul care a promis sá facá Aceasta, aducànd osàndire
asupra rasei.
123 Acum, acolo, “ei,” nu pácátosul. “Ei,” aceea este, biserica
din ziua aceea, ei au gásit viná la Omul Care era Cuvàntul.
Este adevárat? Ei au gásit viná la Omul Care era Cuvàntul.
Acum ei gásesc viná la Cuvàntul care lucreazá prin om. Vedeäi,
ei doar au inversat-o. Care, este ân persoaná, Acesta, prin care
lucreazá Duhul Sfànt, este adeverirea lui Dumnezeu.
124 Cum au ãtiut ei cá El era Cristos? Pentru cá lucrárile Lui au
dovedit ce era El. El a spus, “Care dintre voi Má poate
condamna de pácat? Dacá Eu nu am fácut ântocmai exact ce a
spus Scriptura cá Eu voi face! Ãi care^Cineva sá-Mi spuná
unde am greãit Eu pe undeva, dacá Eu nu am arátat fiecare
semn cá Eu sunt Mesia, cá Eu sunt chiar Cel ce v-a fost
promis.”

Au spus, ei au spus, “Ei bine, noi âl avem pe Moise. Noi âl
credem pe Moise.”
125 A spus, “Dacá voi l-aäi fi crezut pe Moise, m-aäi fi crezut pe
Mine. Dacá voi^Moise a vázut ziua Mea ãi a dorit sá_sá
tráiascá ân aceastá zi. Moise a vázut departe, ãi profeäii. Ãi aici
voi sunteäi, tráiäi chiar làngá Acesta, ãi condamnaäi.” Spunea,
“Voi fáäarnicilor,” spunea, “voi puteäi deosebi faäa cerurilor,
dar semnul timpului nu-l puteäi deosebi.”
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126 Acolo este, semnul timpului. Ca ce L-au clasat? “Un
fanatic, un om tráznit.” Da, ei au gásit viná la Omul Care era
Cuvàntul.

127 El era Cuvàntul. Sfàntul Ioan, 1-ul capitol, o dovedeãte,
“La ânceput era Cuvàntul, ãi Cuvàntul era cu Dumnezeu. Ãi
Cuvàntul s-a fácut trup, ãi a locuit printre noi.” El a fost
Cuvàntul viu al lui Dumnezeu, pentru cá El exprima pe
Dumnezeu prin Sine. El era aãa de complet predat la_la
Cuvàntul lui Dumnezeu, âncàt El ãi Cuvàntul au fost acelaãi. Ãi
aceea-i exact ceea ce ar trebui sá fie Biserica azi, cáci Cuvàntul
lui Dumnezeu este acelaãi.

128 Cum poäi tu sá fii parte din acel Cuvànt cànd tu negi
practic totul din El? Ãi motivul cá se face aceasta, nu este
datoritá oamenilor; acela-i motivul cred eu cá Dumnezeu mi-a
vorbit despre numirea oamenilor Sái “Rickys” ãi “Rickettas.”
Este datoritá acestor denominaäiuni egoiste, au pe acei oameni
tráind acolo afará ân felul ân care ei tráiesc. Ei au rástignit
Adevárul. Ãi oamenii Âl numesc o hulá, ãi ei Âl fac hulá, mai
degrabá. Ei Âl numesc fanatism, ãi aãa mai departe, ãi nu ãtiu
cá ei hulesc chiar pe Dumnezeul pentru care se duc la bisericá
sá slujeascá.

129 De aceea, eu acuz acest grup de clerici azi. Eu acuz aceastá
generaäie, ân Numele lui Isus Cristos, sub autoritatea
Cuvàntului lui Dumnezeu. Voi Âl rástigniäi din nou.

130 Observaäi, “El este acelaãi, ieri, azi, ãi ân veci,” Cuvàntul
lui Dumnezeu adeverit ântr-un om.

131 Comparaäi cele douá Calvaruri ãi acuzaäia lor. Amintiäi-vá,
“Pentru ce El S-a fácut Dumnezeu, noi nu vom avea pe acest
Om sá stápàneascá peste noi.” Care a fost acuzaäia pe care ei
au putut sá o gáseascá, ân consiliu ân dimineaäa aceea, cànd ei
au rástignit pe Isus? Cá, “El s-a fácut pe Sine Dumnezeu.” El
era Dumnezeu. “Ãi El a stricat Sabatul.” Ãi El era Domnul
Sabatului. Ei L-au condamnat pentru cá El S-a fácut
Dumnezeu. “Tu nu ai nici un drept sá faci aceasta. Tu nu ai
nici un drept. Marii noãtri preoäi, dacá vine ceva, vine prin
preoäii noãtri.” Acum comparaäi aceea cu Calvarul de azi.

132 Cànd, Dumnezeu, aceasta aãa a muläumit pe Tatál,
Dumnezeu Spiritul, sá-ãi creascá Propriul Lui Fiu; a umbrit pe
Maria, prin Duhul Sfànt, ãi a adus ânainte un trup care putea
sá-L slujeascá ãi sá serveascá scopului Sáu pentru El.
“Dumnezeul era ân Cristos, plinátatea Dumnezeirii trupeãte, ân
El,” reflectànd ce era Dumnezeu, la oameni, lásànd_lásànd
ântreaga lume sá ãtie ce a vrut Dumnezeu sá fie fiecare
persoaná: un fiu, ãi fiicá. El a luat un Om ãi a fácut-o. Ãi
pentru cá El nu s-a unit cu ràndurile lor organizaäionale, ei L-
au condamnat ãi L-au rástignit.
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133 Acum comparaäi acel Calvar cu astázi. [Poräiune goalá pe
bandá_Ed.] Din cauza prejudecáäii organizaäionale, din cauza
indiferenäei dintre ânváäaäii care ar trebui sá cunoascá
Cuvàntul ãi planul lui Dumnezeu; din aceastá cauzá,
Dumnezeu poate lua un grup mic de oameni prin care El poate
lucra, pe undeva, ãi sá se reflecte pe Sine, care se vor smeri pe
ei ânãiãi faäá de Cuvànt. Ãi ei nu pot spune cá nu este aãa.
134 Ei nu au putut spune cá El nu a fácut aceasta, pentru cá
Adunarea lor a fost martorá la aceasta. A fost ânaintea lor. Ei
nu au putut-o nega. Ei nu au putut nega pretenäiile Lui, pentru
cá, tocmai Cuvàntul pe care ei au spus cá l-au crezut, a fost
Acela Care a dovedit cá era El. Pentru cá, Dumnezeu a luat
Cuvàntul care trebuia sá fie Mesia ãi L-a arátat printr-un Om,
ãi ei au trebuit sá scape de El. Era singura cale prin care ei
puteau continua, era sá scape de Mesia. Ãi ei au fácut-o prin
orbire ãi ignoranäá, indiferent de educaäia lor. Ei erau deãtepäi,
inteligenäi; lumeãte vorbind.
135 Aãa cum am comparat seara trecutá, cànd Lumina a lovit
pe tànárul conducátor bogat, priviäi ce a fácut el. El a respins;
un om deãtept. Pavel, un alt om deãtept, Lumina l-a lovit. Ce a
fácut el? El a acceptat-O. El a uitat-o, tot ce a cunoscut
vreodatá, ca el sá poatá cunoaãte pe Cristos. Aceea a fácut
viaäa lui vrednicá de Evanghelie. (Mesajul de duminicá seara
trecutá.)
136 Acolo este ea azi. Loveãte poate pe vreun om mic, care a
plecat, a avut o chemare de la Dumnezeu, el a simäit, a mers la
vreun seminar ãi a ânváäat vreun crez. El trebuie sá tráiascá
dupá acel crez sau renunäá la carnetul lui de pártáãie. Dacá o
face, el este ânsemnat cu negru, nimeni altul nu-l v-a avea,
pentru cá odatá el a aparäinut la altceva ãi acum nu mai
aparäine la aceasta. Ei socotesc cá este ceva ráu cu acel om, ãi
ei nu-l vor avea ân adunarea lor. Cànd, adunarea priveãte
numai dupá un semn, acela este, dacá el crede ceea ce cred ei.
137 Dacá el are un carnet, dacá el este Metodist, dacá el are un
carnet^el aparäine la o altá pártáãie, sau un Unitarian, sau
un Trinitarian, sau orice ar putea fi, biserica lui Dumnezeu,
sau ân ràndurile Penticostale, ãi toate ràndurile acelea. Dacá el
poartá un carnet, ei simt cáci cartierele generale l-au verificat,
ãi i-au testat mintea, ãi i-au dat un test psihiatru, ãi sá vadá
dacá I.Q. [nivel de inteligenäá_Trans.] al lui era destul de ânalt
ca el sá poatá vorbi ânaintea lor. Dacá nu, ei âl resping. Asta-i
adevárat.
138 Dar, vedeäi voi, adunarea ar trebui sá urmáreascá màna
Domnului, sá vadá dacá Dumnezeu i-a dat lui ordinarea sau
nu. Aceea este la ce ar trebui noi sá privim. Dar azi ei
rástignesc pe_pe_pe Fiul lui Dumnezeu din nou. Cànd, un om
este capabil, prin harul lui Dumnezeu, sá fie chemat de
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Dumnezeu, sá lase pe Dumnezeu sá Se reflecte prin el.
“Lucrárile pe care le fac Eu le veäi face ãi voi,” a spus El.
Observaäi ce zi este ân care tráim noi!
139 Ei_ei iau, ei_ei iau_tocmai Calvarul, pe care noi âl putem
ân aceastá dimineaäá, ãi tocmai motivul. Acum, ei au ãtiut cá
acela era Adevárul; dar din cauza geloziei, prejudecáäii. Ce le-a
spus Isus? “Dacá Eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu,
atunci prin cine_cine âi scoateäi voi? Lásaäi ca ei sá fie
judecátorii voãtri, vedeäi, dacá Eu prin degetul lui Dumnezeu
scot draci.”
140 Acum, ântocmai cum i-aäi auzi spunànd, “Poäi tu dovedi cá
este degetul lui Dumnezeu?” Mie mi-ar fi plácut sá vád, mi-ar
fi plácut sá aud acea ântrebare pusá Lui. Ei au fost prea
deãtepäi pentru aceea.
141 Observaäi, “Pentru cá El s-a fácut pe Sine Dumnezeu,” ãi
El era Dumnezeu. “Ãi noi nu-L vom avea sá stápàneascá peste
noi.”
142 Dar acum lucrul, acelaãi vechi strigát vine din nou, “Acea
Biblie a fost scrisá de oameni,” spun ei. “Noi nu trebuie sá
tráim prin Aceea.” Aceea este a lui Dumnezeu^Acela-i
Cuvàntul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu, Ânsuãi.

Eu vorbeam cu un om ieri, a spus, “Pái, vreun om ar fi
putut sá scrie acea Biblie.”

Eu am spus, “Da, acolo era. Numele Lui, noi âl cunoaãtem
pe El ca Dumnezeu.”
143 A fost scrisá ân patru mii de ani aparte, aproape,
Scripturile, din urmá de la Iov, tot drumul pàná la Noul
Testament, ãi scrisá de sute de_de^ãi sute de ani aparte; ãi a
fost scrisá de oameni diferiäi, ãi ei ne cunoscànd pe celálalt, ân
diferite páräi ale äárii, ãi nici un cuvànt din Ea nu va condamna
pe celálalt. Eu provoc pe oricine sá viná sub Sàngele lui Isus
Cristos ãi sá pretindá orice promisiune Acolo ânáuntru!
Dumnezeu este obligat sá aibe grijá de Aceasta.
144 Dar ei nu o vor face. Ei vor veni, sá spuná, “O Doamne, eu
vreau sá fac ceva. Dá-mi un dar mare. Aleluia, Doamne! Glorie
lui Dumnezeu, eu cred cá l-am primit. Aleluia!” Aceasta nu va
lucra niciodatá. Tu poäi sá aduci ânainte o grámadá de
psihologie, dar ea nu va lucra.
145 Dumnezeu trebuie sá recunoascá acea pocáinäá. Dumnezeu
trebuie sá facá aceea. Noi am putea spune multe pe acea linie,
dar eu sper cá voi_voi ânäelegeäi.
146 Priviäi, ânsá acum ei nu vor avea Cuvàntul sá stápàneascá
peste ei. Eu spun, “Fiecare din voi ântoarceäi-vá ânapoi. Voi
sunteäi botezaäi greãit. Voi aäi fost botezaäi ân biserica
Catolicá.”
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147 “Cine eãti tu sá ne spui nouá asta?” Acesta nu sunt eu, este
Cuvàntul. “Dar eu âäi spun, noi_noi credem^” Mie nu-mi
pasá ce credeäi voi; este ceea ce spune Biblia. “Dar noi nu
trebuie sá tráim prin Aceea.”

148 Voi sá o faceäi, sau voi sunteäi sub judecata acestei Biblii.
Pentru cá, “Oricine va scoate un Cuvànt din Ea, sau adaugá
unul la Ea, aceluia i se va scoate, partea, din Cartea Vieäii,” fie
el lucrátor, preot, sau oricine este el. Voi trebuie sá veniäi sub
stápànirea acestui Cuvànt, pentru cá Acesta este Dumnezeu.
Biblia spune cá Acesta este Dumnezeu.

149 “Noi nu-L vom avea sá stápàneascá peste noi.” Ei iau
crezurile lor, ãi denominaäiuni ãi ale lor_ale lor lucruri
márunte ân care ei cred, ãi au fost adoptate de consilii
omeneãti, ãi le iau ân locul Cuvàntului lui Dumnezeu.

150 Ce au fácut ei? Ei au luat un Baraba, un ucigaã, ân loc de
Fiul lui Dumnezeu, la ziua primei rástigniri.

151 Ãi azi ei iau cuvàntul vreunui om, care este o minciuná ãi
calea moräii, ãi refuzá sá ia calea Vieäii, Cuvàntul lui
Dumnezeu. Eu condamn aceastá generaäie, o acuz, ân Cuvàntul
Domnului, cá ei sunt greãiäi. Ei sunt vinovaäi de rástignire, sau
âncearcá sá rástigneascá Duhul.

152 Ei cheamá pentru o trezire, peste tot. Cum veäi avea voi o
trezire cànd Cuvàntul Ânsuãi nu poate lucra prin oameni? Mi-ar
place ca cineva sá-mi ráspundá aceea. Cum poate aceasta sá
facá, cànd voi negaäi tocmai Trezirea Ânsáãi? Bine a vorbit
profetul despre ei, “forme de evlavie.” Propriile lor forme,
ânapoi acolo, au negat Cuvàntul Vieäii. Propriile lor forme, azi,
neagá lucruri care le poate aduce o trezire; crezurile ãi formele
lor. Da, domnule.

153 Ei iau denominaäiunea ãi crezurile lor ân loc de_de Cuvànt,
ãi aceea rástigneãte Cuvàntul Lui ãi face Cuvàntul Lui fárá
efect la oameni. Cànd ei vád Cuvàntul lui Dumnezeu atàt de
viu ãi doar se plaseazá pe Sine, cá Dumnezeu a fácut
promisiunea cá El va face aceasta, ãi aici El o face, ãi ei fac haz
de Acesta ãi se depárteazá de la El, aceasta este o hulá. Ãi ei
âncearcá sá rástigneascá Cuvàntul Ânsuãi.

154 De ce Âl rástignesc ei? Ei nu pot rástigni Cuvàntul nici mai
mult cum nu ar putea rástigni pe Dumnezeu. Ei au putut
rástigni trupul care âl äinea pe Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu.
Ei au putut rástigni pe acela, dar ei nu pot rástigni pe
Dumnezeu. El trebuia sá fie, de data aceea, din cauzá cá era
Jertfa, sá aducá ânáuntru muläi fii care erau predestinaäi la
Viaäá Eterná. Ei au trebuit sá o facá atunci, dar ei nu o pot face
acum. Ei nu o pot face, pentru cá Cuvàntul Ânsuãi va trái
ânainte. Dar ei^
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155 “Ce fac ei? Cum se formeazá ei? Ce spui tu atunci,
predicatorule? Cum âäi zideãti tu platforma ta aici, cá ei Âl
rástignesc, atunci?”
156 Ei rástignesc efectele Evangheliei asupra oamenilor, prin
crezurile lor. Aceea este rástignirea. Aceea unde publicul ãade
ân aceste mari morgi, numite biserici, denominaäiuni, ãi trag o
linie de crez, ãi aceea a avut^Cuvàntul lui Dumnezeu nu
poate avea un efect asupra lor, pentru cá ei_ei condamná
tocmai lucrurile care Cristos a spus cá vor avea loc. Aceasta
doar nu vine conform crezului lor.
157 Ãi nici Isus nu a venit conform ânäelegerii lor despre
venirea Lui. El a venit ân felul ân care Dumnezeu L-a trimis, ãi
El a venit exact cu Cuvàntul. Nu-i de mirare cá El a spus cá El
a “ascuns Aceasta de ochii celor ânäelepäi ãi pricepuäi, ãi a
descoperit-O pruncilor care vor ânváäa.” Ânäelegeäi voi?
[Adunarea spune, “Amin.”_Ed.]
158 Oh, ei au rástignit efectele Cuvàntului. Eu am o grámadá
de Scripturi aici. Eu aã putea doar cita douá sau trei din ele. Ei
au rástignit Aceasta.

Voi spuneäi, “Cum rástignesc ei Cuvàntul?”
159 Cànd Isus a spus cá El este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci, Evrei
13:8; ei spun, “Ân aãa fel El este.” Vedeäi? Ân ordine.
160 Ãi Isus a spus, ultima Lui poruncá cátre Bisericá, “Mergeäi
ân toatá lumea,” Marcu 16, “mergeäi ân toatá lumea, ãi predicaäi
Evanghelia. Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Toatá
lumea; la fiecare fápturá!” Ãi nu este atinsá âncá pe jumátate.
Ãi sunt milioane care mor, ân fiecare an, care nu, nici mácar nu
au auzit Numele lui Isus. Deci, âncá sunt poruncile generale.
Âncá este o poruncá a lui Dumnezeu. “Toatá lumea, ãi predicaäi
Evanghelia la fiecare fápturá. Cel ce crede ãi se boteazá va fi
salvat; cel ce nu crede va fi osàndit. Ãi aceste semne vor urma
pe acei ce cred: ân Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi
ân limbi noi; dacá vor lua ãerpi, sau bea lucruri de moarte, nu-i
v-a vátáma; dacá âãi pun màinile peste bolnavi, ei se vor
ânsánátoãi.”
161 Ãi ei spun, “Aceea a fost pentru acea generaäie,” ãi ei fac
porunca lui Dumnezeu fárá efect, la Aceasta, ãi ei rástignesc
efectul Cuvàntului la oameni. Amin.
162 Petru a spus, ân Ziua Cincizecimii, cu cheile Âmpáráäiei; pe
care Isus tocmai i le dáduse, “Orice spui tu aici, Eu voi spune
Acolo sus.”
163 Ãi ân Ziua Cincizecimii ei au ântrebat ce ar putea face sá
primeascá Duhul Sfànt, cá ei s-au bucurat atàt de mult de El;
urmárind pe aläii acäionànd ca ceea ce ei ar fi numit prosteãte;
se clátinau, ãi sáreau, ãi cádeau, ãi acäionau de parcá erau beäi.

Ãi ei, spuneau, “Aceãti oameni sunt plini de vin nou.”
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164 Dar acolo era un om care s-a ridicat ân picioare, cu numele
de Petru, care avea cheile Âmpáráäiei, ãi a spus, “Aceãtia nu
sunt beäi,” Fapte 2, “precum presupuneäi, ântrucàt este ceasul
al treilea din zi. Dar aceasta este aceea despre ce s-a vorbit.”
Vedeäi, drept ânapoi la Cuvànt din nou, arátànd cá Duhul este
âncá Cuvànt, ãi Cuvàntul este âncá Duh, Cuvàntul lui
Dumnezeu. “Ãi va veni, aãa cum s-a vorbit de profetul Ioel, Ioel
2:38. ‘Ãi se va âmplini ân ultimele zile, zice Dumnezeu, Eu voi
turna Duhul Meu peste toatá suflarea.’”

165 Ascultaäi la acel profet stànd acolo. Uitaäi-vá la el,
neânfricat, stànd acolo asupra acelui grup, ãi condamnàndu-i,
acuzàndu-i. A spus, “Aceasta este Scriptura! Aceasta este ceea
ce a fost vorbit de profetul! ‘Eu voi turna Duhul Meu peste
toatá suflarea. Fiii ãi fiicele voastre vor profeäi. Peste robii ãi
roabele Mele Eu voi turna Duhul Meu; ãi Eu voi aráta semne ân
ceruri sus, ãi pe pámànt; foc, ãi stàlpi de fum, ãi vapori.’”
Dovedind Aceasta prin Cuvànt, cá Acesta era Cuvàntul.

166 Ãi ei au ràs ãi au fácut haz de Acesta, ãi au mers la
judecatá. Ãi oraãul a fost ars, ãi ãi-au màncat copiii unul la
altul. Ãi astázi ei sunt un popor âmpráãtiat prin toatá lumea,
arátànd cá Duhul Sfànt âncá rámàne Cuvàntul lui Dumnezeu,
sá aducá acest Cuvànt sá-L facá viu.

167 Isus Cristos a fost Persoana, Omul, Dumnezeu. Aleluia. El a
fost manifestarea lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu ân formá
de trup, ca sá reflecte Cuvàntul lui Dumnezeu pentru acea
epocá, sá facá acea epocá sá vadá promisiunea lui Dumnezeu
pentru acea epocá.

168 Ãi Duhul Sfànt este acelaãi lucru azi. Este Duhul lui
Dumnezeu asupra Cuvàntului scris, âncercànd sá gáseascá pe
cineva sá se reflecte pe Sine la aceastá epocá, sá dovedeascá cá
El este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. Sfàntul Ioan 14:12, “Lucrárile
pe care le fac Eu le veäi face ãi voi.” “Isus Cristos acelaãi ieri,
azi, ãi ân veci.” Vedeäi, constant âncercànd sá Âãi gáseascá calea
sá se reflecte pe Sine.

169 Ãi ei n-au putut s-o facá. Oamenii s-au gàndit atàt de mult
la denominaäiunile lor, micile lor cuiburi ce le aveau, ãi aãa mai
departe, numite “bisericile” lor, aãa cá ei nu au vrut sá asculte
de aceasta. Aãa fac ei azi, acelaãi lucru, rástignesc din nou.

170 Petru, ân Ziua Cincizecimii, el a spus, “Voi bárbaäi care
locuiäi ân Ierusalim, ân Iudeea, ascultaäi de cuvintele mele.
Aceãtia nu sunt beäi. Dacá veäi sta liniãtiäi, eu vá voi aráta ce
este.” Ãi el merge ânainte ãi le explicá.

171 Cànd inimile lor au fost strápunse, cànd ei au auzit
Aceasta, au spus, “Ce putem face sá fim salvaäi? Ce putem face
sá primim Aceasta? Noi suntem convinãi cáci cuvàntul táu este
corect.”
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172 El a spus, “Pocáiäi-vá, fiecare din voi, ãi fiäi botezaäi ân
Numele lui Isus Cristos pentru iertarea pácatelor voastre, ãi voi
veäi primi darul Duhului Sfànt. Pentru cá aceasta este pentru
voi ãi copiii voãtri, cei ce sunt departe, chiar atàt de muläi càäi
Domnul Dumnezeul nostru âi va chema. Aceasta este ceea ce au
ei de fácut. Sá se pocáiascá, ãi sá fie botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos.”
173 Ãi, azi, Biserica Romano Catolicá a adoptat, “Tatá, Fiu,
Duh Sfànt,” ca sá ia locul Aceluia. Ân loc de Acela, o
âmpártáãanie. “Scoate limba ãi ia o azimá, ãi preotul bea vinul,
ãi voi sunteäi una âmpreuná. “Âmpártáãirea,” ân loc de a fi
Duhul Sfànt, numitá, “sfànta Cuminecáturá.” Ãi un “Tatá, Fiu,
Duh Sfànt,” un botez trinitarian, cànd nici mácar nu este
vorbit de acesta ân Biblie. Numele Tatálui, Fiului, Duhului
Sfànt este Domnul Isus Cristos. Ãi cànd tu aráäi asta acestei
generaäii ticáloase^
174 Aãa cum a spus Petru, “Màntuiäi-vá din aceastá generaäie
ticáloasá.”
175 Cànd le aráäi Aceasta, ce fac ei? Fac haz de Aceasta, ãi
spun, “Biserica noastrá nu ânvaäá Aceasta ân felul acela.”
Atunci voi sunteäi vinovaäi, voi sunteäi vinovaäi de rástignirea
lui Isus Cristos, prin a lua la oparte Puterea lui Dumnezeu de
la oameni. Voi rástigniäi tocmai Cuvàntul faäá de ei, ãi vá
condamnaäi voi ânãivá cu adunarea voastrá, âi conduceäi ântr-o
capcaná de moarte.
176 Aãa cum am spus despre acel lucrátor duminica trecutá,
era Martin Luther King jos acolo cu acei oameni scumpi,
conducàndu-i drept ântr-o capcaná de moarte. Oh, dacá cineva
ar putea mácar vorbi acelui om! Doresc sá fi putut. Doar
pentru o micá revoltá de propunere ãcolará, vedeäi, sau ceva^
Ce diferenäá? Doamne, Dumnezeule! Dacá oamenii nu au
destulá inimá sá se asocieze cu un om din cauza culorii lui, ei
sunt condamnaäi ãi moräi, oricum. Naäiunea le dá drept. Nu
luptaäi âmpotriva ei. Nu. Ce ar fi dacá cineva ar fi spus tuturor
Irlandezilor sau cineva, tuturor Germanilor, sau altcuiva, cá
trebuie sá se disocieze? Aceea niciodatá nu ar deranja Creãtinii.
Ei s-ar miãca drept ânainte. Ãi omul acela este un Creãtin. Ca
un_ca un lucrátor, el nu ar trebui sá-i conducá pe oamenii
aceia ântr-o revoltá âmpotriva aceluia. Ei vor cauza ca milioane
sá moará. Aceasta va âncepe o altá revoluäie. Ãi este o ruãine sá
faci aceea.
177 Acelaãi lucru se ântàmplá chiar aici. [Fratele Branham bate
o datá ân amvon_Ed.] Exact acelaãi lucru din nou. Asta-i
adevárat. Vedeäi? Oamenii, ce ar fi dacá ei s-ar uita numai la
Adevár, ãi sá vadá ce este Adevárul. “Biserica noastrá nu crede
aceea. Noi avem o altá cale.” Ei bine, nu este calea corectá.
Aceasta nu este treaba.
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178 El a spus, “Pocáiäi-vá, ãi fiäi botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos pentru iertarea pácatelor.” Acum ei nu o vor face. Oh,
atunci ce au fácut ei? Acum acela este doar un lucru, peste
sute. Noi vom ajunge la el, poate, càt putem de repede.
179 Acum a doua rástignire, atunci. Dacá un om acceptá “Tatá,
Fiu, ãi Duh Sfànt,” un_un crez ân locul Cuvàntului, titluri ân
locul Numelui, ce face el oamenilor? El rástigneãte efectele
Cuvàntului la oameni, cànd el spune, cá, “Marcu 16 a fost doar
pentru generaäia aceea.”
180 Iar Dumnezeu a spus, El ânsuãi chiar acolo, Isus vorbindu-
le, a spus, “Mergeäi ân toatá lumea, ãi predicaäi Evanghelia la
fiecare fápturá. Cel ce crede ãi este botezat va fi màntuit; cel ce
nu crede va fi osàndit. Ãi aceste semne vor urma pe cei^” Càt
de departe? Fiecare naäiune, fiecare crez, fiecare limbá, fiecare
rasá, fiecare popor, aceeaãi Evanghelie. “Ãi aceste semne vor
urma pe cei ce cred.” Ãi cànd un om âncearcá sá taie aceea
afará din Biblie, el rástigneãte efectele Evangheliei pentru acea
adunare. Deci eu vá acuz, ân Numele lui Isus Cristos! Voi
sunteäi vinovaäi de omoràrea Domnului!
181 Biserica L-a uràt. De ce? El era tocmai Dumnezeul lor. Ei
L-au uràt, ãi L-au negat de a fi Mesia lor. Nu, domnule, ei nu
au vrut un Mesia ca acela.
182 Iar azi biserica face acelaãi lucru. Ea neagá Cuvàntul. Ei
nu Âl vor. Este ân contradicäie cu ceea ce au fost ei ânváäaäi sá
creadá prin crezurile lor.
183 Ãi Cuvàntul este Mesia. Voi credeäi asta? [Adunarea spune,
“Amin.”_Ed.] Ei bine, reflectarea Cuvàntului atunci ce este? O
reflectare a lui Mesia, care este Duhul Sfànt printre noi. El se
reflectá pe Sine, âncearcá, oriunde poate El gási o lampá prin
care El poate privi, care nu este afumatá cu crezuri ãi lucruri,
El poate da Luminá prin ea.
184 Amintiäi-vá, “ele s-au trezit ãi ãi-au curáäit lámpile lor,” ãi
ãi-au spálat sticlele, dar era prea tàrziu. Deci cànd un om vede
aceãti Luterani, Prezbiterieni, Metodiãti, âncercànd sá intre
ânáuntru ân aceste ultime zile sá primeascá Duhul Sfànt, pái,
voi ãtiäi cá ei nu-L capátá. Ei bine, ei ar putea vorbi ân limbi ãi
sári ân sus ãi-n jos, dar urmáriäi ce se ântàmplá. Ei absolut^
Este un semn al timpului cá ea este terminatá. Noi suntem la
sfàrãit.
185 Aproape oricànd, Biserica ar putea auzi chemarea, sá,
“Veniäi Sus!” Amin.
186 Doar exact ãezànd chiar ân ordine. Duhul Sfànt aici fácànd
pe Isus Cristos o realitate prin acei prin care El poate lucra,
dovedindu-se pe Sine; vine jos, ia fotografia Lui, o aratá, face
ca ãtiinäa sá o ia, sá discute despre ea, ãi toate celelalte,
dovedind chiar exact cá ce El a spus El va face. Fácànd exact
lucrurile pe care El a spus cá El le va face, Scriptural. Acum,
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nu vreun crez, sau vreo idee prelucratá de vreun om, o muläime
de sànge, foc, ãi fum, ãi lucruri; ci o evidenäá Mesianicá
Scripturalá. Au o muläime de imitári ãi imitatori, ãi_ãi aãa mai
departe; dar aceea Âl face numai Cuvàntul real sá stráluceascá
cel mai bine, asta-i adevárat, âi lasá pe oamenii care sunt
spirituali, care pot judeca ântre bine ãi ráu. Vedeäi?
187 Âl neagá pe El! Au negat pe Mesia lor, “Noi nu L-am vrut.”
Ãi acelaãi lucru fac ei azi, “Ei bine, dacá eu trebuie sá merg
acolo jos ãi sá acäionez ca acel grup, eu nu-L vreau deloc.” Ân
ordine, atunci tu nu-L ai, deloc. Asta-i tot. Vedeäi? La fel acum.
188 Deãi El a fost potrivit identificat, ei nu L-au vrut. Ei L-au
uràt. De ce a fost aceasta? Noi am numit pástorii lor o grámadá
de “ãerpi.” El a spus, “Voi grámadá de pereäi váruiäi. Voi nu
sunteäi nimic decàt un cimitir. Exteriorul vostru este ãlefuit cu
robe ãi gulere ântoarse, ãi ân interior sunt oase de oameni
moräi.” Vedeäi? El nu i-a menajat cu nimic. Un micuä Galilean,
un fiu de tàmplar, dar El nu i-a menajat cu nimic. El le-a spus.
189 “Nu gàndiäi,” a spus Ioan, premergátorul Lui, a spus^El
este altul care nu a menajat cu nimic. El a spus, “Nu veniäi ân
jur aici spunànd cum âl aveäi pe Abraham ca párintele nostru.
Dumnezeu poate din aceste pietre sá ridice copii lui Abraham.”
Da, domnule. “Securea este pusá la rádácina pomului, ãi
fiecare pom care nu aduce roade este retezat jos ãi aruncat ân
foc.” Da, domnule. Dumnezeu este strict, este ferm ãi serios cu
Cuvàntul Lui. Da, domnule.
190 Observaäi, Isus, dovedit de Scripturá! Voi má auziäi?
[Adunarea, “Amin.”_Ed.] Isus a fost identificat de Dumnezeu,
prin Scripturi, cá El era Mesia. Este adevárat? [“Amin.”] Noi
vom ajunge la acuzaäia lui Petru, ân càteva minute, ãi veäi afla
dacá a fost sau nu. El a fost temeinic identificat, cá El era
Dumnezeu manifestat ântr-un Om, numit Fiul lui Dumnezeu.
Asta-i adevárat. Cu toate cá, El a fost potrivit identificat ãi
adeverit Cuvàntul promis, cá El era Mesia. Moise a spus,
“Acest Mesia, cànd El vine, El va fi un profet,” ãi toate aceste
lucruri vor avea loc.
191 Femeia micá cu^stànd la fàntàná, ãi toatá starea
murdará ân care era ea, ce a simbolizat aceea? Cá Dumnezeu ân
aceste ultime zile va trage afará proscriãi.
192 Amintiäi-vá seara trecutá, la cununie^Sau, data cealaltá
cànd am predicat aici. La cina de nuntá, ei au spus cum ei au
spus. “Eu am fácut un mare ospáä, ãi aãa mai departe. Ãi toäi
aceãti oameni, Eu i-am rugat, ãi fiecare avea o scuzá. ‘Eu nu o
pot face, pentru cá ar ruina crezurile noastre. Eu nu pot veni,
pentru cá eu am a mea^Eu mi-am luat o nevastá; ea nu má
lasá sá vin. Doamne, eu_eu m-am cásátorit cu o bisericá aici
jos. Mama mea a fost Metodistá, sau Baptistá, sau o Catolicá,
sau Prote-^eu doar nu pot sta pentru Acela.’”
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193 El a spus, “Ãi voi nu veäi veni? Ãi nu veäi gusta cina Mea!
Dar ieãiäi acolo afará ãi siliäi prostituate ãi curve, ãi beäivani, ãi
orice existá acolo. Aduceäi-i ânáuntru, ãi Eu âi voi ândrepta. Eu
Mi-am fácut cina, ãi oaspeäii Mei_Mei^Masa Mea este
aãezatá, ãi acolo urmeazá sá fie cineva acolo.” Ei nu au venit.
El i-a condamnat pe acei Iudei.
194 Dar cum este azi? “Eu_eu_eu aparäin la cea Prezbiterianá.
Eu_eu nu pot. Eu sunt Metodist, Lutheran. Eu sunt unitarian.
Eu sunt duotarian. Eu sunt aceasta. Eu nu pot. Eu nu pot.”
Acolo sunteäi voi. Voi nu veäi fi acolo atunci! Aceea este exact
ce a spus El. Ân ordine.
195 Complet adeverit, Mesia. Complet adeverit, Cuvàntul,
Cuvàntul promis. Dumnezeul care a promis Cuvàntul, cá acesta
ce va fi Mesia, aici El a venit ãi a stat exact. El le-a spus, “Acum,
unde am greãit Eu?” Dacá nu Má puteäi crede ca un Om, credeäi
lucrárile care le fac Eu; cáci ele sunt lucrurile care spun Cine
sunt Eu. Ele sunt acelea ce spun cá Eu sunt Mesia. Voi nu vreäi
sá Má credeäi, pentru cá vá gândiäi cá_cá Iosif de acolo^Ãi Eu
am fost náscut acolo ân acea micá colibá, ãi_ãi tatál Meu vitreg
aici este un_un tàmplar jos acolo. Ãi_ãi voi^”
196 Cànd El a venit acolo ân Galileea, ei, ãi urma sá facá^El a
spus, “Mái, cine este acest Ins? Cine este Acesta? Ei bine, acest
Om, nu este acela^Nu este Joses ãi ei toäi fraäii Lui aici? Nu
sunt surorile Lui cu noi? Nu este mama Lui numitá Maria, ãi
tatál Lui numit Iosif? De unde, de unde aäi luat voi un Ins ca
acela? Din ce ãcoalá a venit El? El nu are carnet de pártáãie. El,
El nu are nici un fel de recomandare. Unde a fácut un Ins ca
acela^Unde aäi luat aceasta, oricum?”
197 Ãi Biblia a spus cá El a fost_El a fost ofensat. El a spus^
Multe lucrári puternice El nu a putut face; ãi El doar ãi-a ântors
spatele ãi a plecat de la ei. El a spus, “Un profet nu este lipsit
de onoare decàt printre propriul lui popor, ânäelegeäi, ân
propria lui äará,” urmáriäi, “sau ân propria lui äará.”
198 Acolo este El, complet adeverit, Mesia. Nu ãi-a luat nici o
stimá de-a Lui proprie. El a spus, “Eu nu pot face nimic decàt
ce vád pe Tatál fácànd.” Ãi El i-a provocat sá ântrebe dacá
acela era Mesia.
199 Ãi priviäi la acea micá femeie cu reputaäie rea; ea a
recunoscut aceasta. Ea, ea nu era nedocumentatá. Candela nu
era^Ea era moral greãitá, desigur. Nimeni nu ar aproba
aceea. Legile lui Dumnezeu condamná aceea. Ea era moral
greãitá. Dar ea^
200 Vedeäi, Dumnezeu nu vá judecá pe ale voastre^ceea ce
sunteäi. El se bucurá^El nu judecá càt de mari sunteäi sau
càt de mici sunteäi. El vá judecá inima, ceea ce vreäi sá fiäi.
201 Ãi ea nu a vrut nici unul din acele lucruri. Ãi cànd Acesta a
strálucit ânaintea ei, Acela era ce ea vroia. Nu conteazá ce era
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ea atunci, ea era gata sá viná. Vedeäi? Dumnezeu judecá inima.
Omul judecá aparenäa exterioará. Dumnezeu se uitá la inimá.
Nu conteazá ce a fost ea; Lumina aceea a sclipit, ãi aceea a
stabilit-o. Ea a apucat_esenäa Vieäii Eterne.

202 Oh, vai, ce bogatá este aceasta, pentru mine, ânäelegeäi, sá
vád ãi sá ãtiu cá acesta este Adevárul. Eu voi_eu voi sta làngá
Acesta. Eu voi lása^Dumnezeul Cerului se va ridica, ãi glasul
meu va fi pe banda magneticá a marelui timp al lui Dumnezeu
acolo, ãi va condamna aceastá generaäie ân ziua din urmá.
Pentru cá, este_este pe bandá magneticá, apoi va fi pe banda
Eterná atunci. Asta-i adevárat. Condamn aceastá generaäie de
predicatori care au o formá de evlavie, ãi neagá Puterea
Cuvàntului ãi manifestarea Lui cànd El este complet
identificat cá âncá El este Isus Cristos, acelaãi ieri, azi, ãi ân
veci. Eu âi acuz, prin Cuvàntul lui Dumnezeu.

203 Eu va trebui sá ajung la o altá promisiune, repede, pentru
cá noi avem numai vreo cinsprezece minute.

204 “Acolo ei_acolo ei^” Ce? Oh, vai! Calvarul! Ãi ei L-au
“rástignit,” ân al treilea rànd. Ei L-au rástignit, prin a nu
recunoaãte Cuvàntul lui Dumnezeu promis manifestat. Ãi de ce
au rástignit ei pe acel Om? Vá puteäi doar imagina? Lásaäi-má
sá merg ânapoi un minut. De ce acei oameni ar rástigni un Om
ca acela? Aãa cum Maria^

205 Aãa cum am citit odatá o carte, numitá Prinäul Casei lui
David. A fost scrisá de Ingraham, Doctor Ingraham. Minunatá
carte! Este o dramá, se presupune a fi ân parte adeváratá, a fost
luatá dintr-un vechi manuscris despre o femeie numitá Adina,
cá ea^Ea a mers acolo ân Palestina, de la_de jos din Egipt, la
Cairo, cred eu cá era, sá-ãi termine studiile. Ãi ea a fost acolo
ân perioada timpului lui_lui Cristos, ãi ea trebuia sá-i scrie
ânapoi tatálui ei. Ar fi bine dacá aäi lua-o ãi aäi citi-o. Este, este
ântr-adevár buná. Prinäul Casei lui David. Acelaãi om care a
scris Stàlpul de Foc; ãi, din aceea, Cecil DeMilles a luat Cele
Zece Porunci.

206 Acum noi aflám cá, ân aceastá carte, aceastá Adina a scris
ânapoi. Ãi ea a spus, ân ziua rástignirii, cá Maria Magdalena,
din care El a scos ãapte draci, a alergat ânaintea muläimii, a
spus, “Ce a fácut El? Ce a fácut El? Doar a vindecat bolnavii ãi
a âncercat sá elibereze pe cei ce erau ân ânchisori! Ce a fácut El
decàt numai bine? Cineva sá spuná aceasta!”

207 Ãi un bárbat a pleznit-o pàná dincolo de curte, aproape, ãi
a spus, “Veäi crede voi pe acea femeie proastá, ânaintea
preoäilor voãtri?”

208 Acolo sunteäi voi. Vedeäi? Ce a fácut El? El nu a fácut
nimic. De ce L-au rástignit ei? De ce? De ce? Pentru cá ei nu au
recunoscut Cine era El.
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209 Este acelaãi lucru astázi. Predicatorii, ãi oamenii din zilele
acestea, ãi ânváäátorii noãtri moderni, aãa de mult au
ândoctrinat pe oameni sá creadá cá Aceasta este “vrájitorie,
sau diavolul, sau o telepatie mintalá, sau ceva pácálealá, sau
vreun fel de truc,” âncàt oamenii nu recunosc cá aceasta este
adeverirea Cuvàntului lui Dumnezeu pentru aceastá zi. Sunt
semnele zilei de pe urmá.
210 Bisericile, dacá tu nu aparäii de organizaäia lor, ei vor
spune, “Ah, pái, aceea este ceva invenäie. Aceea este_aceea
este  o pácálealá. Pái, priveãte jos aici la Aãa-ãi-aãa ãi Aãa-ãi-
aãa.” Dar lásaäi-i o datá sá dovedeascá adeváratul Lucru ca
fiind o pácálealá. Aha. Lásaäi-i o datá sá dovedeascá cá Acesta
este greãit. Ei nu o pot face. Acesta niciodatá nu a fost
cunoscut sá fie greãit, ãi El nu va fi, pentru cá Acesta este
Dumnezeu. Vedeäi? Dar le place sá arate cu degetul.
211 Ei gàndesc, “Oh, bine, dacá ar fi fost vreun om cu un nume
mare!” Pentru cá este un mic grup, un mic mánunchi care este
cumva proscris, “Ei bine, noi scoatem acea persoaná afará din
biserica noastrá.” Vedeäi? “Ei, ei obiãnuiau sá viná la grupul
nostru, vedeäi, dar ei au mers acolo cu aceasta, ãi ei au mers
acolo cu aceea, ãi acum, vedeäi, ei o sfàrãesc^Ei bine, priviäi
ce este, cine este el.”
212 Mie nu-mi pasá. Ei au putut spune acelaãi lucru despre
Petru, Iacov, ãi Ioan. Sau, “Un om ignorant ãi neânváäat,” au
spus ei. Dar ei au trebuit sá-ãi dea seama, cá ceva s-a ântàmplat
de la acel timp. Ei au fost cu Isus. Aceea este ce a fácut
deosebirea. Vedeäi?
213 Ei au fácut-o pentru cá ei nu au ãtiut Cine era El. Ei nu au
ãtiut cá adeverirea Cuvàntului lui Dumnezeu nu státea sus
acolo ân acea zi^Acum, a fost ântr-o zi, ãi aceea era drept; a
fost, ântr-o zi, doar sá äiná acele legi ãi lucruri. Dar aceleaãi
legi care au fost, care ei le äineau, i-a ândreptat spre un timp
cànd El va veni ãi sá fie acest Om care El trebuia sá fie. Ei au
avut aceastá parte, dar nu au luat cealaltá parte.
214 Ãi acela este acelaãi lucru ce fac ei acum. Ei au o bisericá, ãi
ei “cred ân Isus Cristos,” ãi spun cá ei cred, ãi lucruri, dar neagá
ora ân care noi tráim! Âncá aduc vechiul proverb din nou ânapoi;
omul mereu laudá pe Dumnezeu pentru ceea ce El a fácut,
privind ânainte pentru ceea ce ar face El, ãi, sau va face, ãi
ignorá ce face El, ãi este condamnat de aceasta. Vedeäi? Ei
gàndesc, “Dumnezeu este minunat. Ce mare este El! Ce urmeazá
El sá facá: El o sá viná, ãi va fi o Rápire, ântr-o zi, ãi sá mergem
Acasá,” ãi neagá tocmai semnele ãi minunile chiar aici la timpul
ân care Scripturile spun cá El o va face. Pierd ântregul Lucru!
215 “Dacá orbul conduce orbul,” a spus Isus, “ei toäi vor cádea
ân groapá.” Doar rugaäi-vá ca Dumnezeu sá ne deschidá ochii
ân aceste ultime zile. Ân ordine.
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216 Acum, la fel, ei fac la fel astázi. Ei neagá ãi rástignesc pe
acelaãi Dumnezeu, astázi, prin a nu-L cunoaãte. La fel, prin a-
L nega. Ãi fácànd aãa, prin a nega lucrurile pe care ei le fac azi,
ei nu rástignesc din nou pe Cristos, de fapt, dar ei au hulit
Duhul Sfànt. Ãi prin a face aceasta, ei sunt^Cum hulesc ei
Duhul Sfànt? Cum?
217 Cum L-au hulit ei acolo, acolo ân urmá? Pái, ei nu au putut
sá-L huleascá atunci; Acesta âncá nu venise. Ei au numit pe
Isus “Beelzebub,” L-au numit “Beelzebub,” pentru cá El putea
cunoaãte secretele inimilor lor, ãi lucruri. Ei au spus, “Acesta
este un drac.” Cu alte cuvinte, “El este un ghicitor. Aãa este
cum face El aceasta, este prin ghicire. El nu este nimic decàt
un drac.” Vedeäi, ei nu au avut un profet ân patru sute de ani, ãi
ei au crescut afará din aceasta. Vedeäi? Ei doar au avut legile
lor. Ei au spus, “Acesta este Beelzebub.”
218 Ãi Isus a spus, “Eu vá voi ierta pentru aceea, dar cànd
Duhul Sfànt vine,” vedeäi, acum, “voi vorbiäi un cuvànt
âmpotriva Lui, ãi niciodatá nu vá v-a fi iertat.”
219 Amintiäi-vá, va fi, ãi nu poate, sub nici o formá, nici o milá,
cànd voi huliäi, ãi numiäi Duhul lui Dumnezeu, Cuvàntul lui
Dumnezeu care este adeverit de cátre Duhul^Vedeäi,
Cuvàntul spune aãa, Duhul Âl adevereãte, ãi voi Âl numiäi un
“lucru necurat,” voi aäi traversat linia dintre milá ãi judecatá,
ãi niciodatá nu puteäi fi iertaäi pentru aceasta.
220 Acela-i motivul cá eu acuz aceastá generaäie, de vinováäie,
de rástignire, hulind manifestatul Fiu al lui Dumnezeu aãa cum
a fost promis de toäi profeäii, ãi Cristos Ânsuãi, de a fi ân
ultimele zile; aãa cum a fost ân zilele lui Noe, ân zilele Sodomei.
Hulá! Care, ei rástignesc, faäá de oameni, pe Fiul lui Dumnezeu
din nou, Cuvàntul Lui adeverit. Un cuvànt âmpotriva Lui nu
poate fi niciodatá iertat.
221 Acum ce veäi face voi atunci? Ce o sá suportaäi voi?  Ei sunt
condamnaäi, aãteptànd doar ceasul màniei lui Dumnezeu sá fie
turnat afará. Ei âi vor fáràmiäa.
222 Iubind ânváäátura denominaäiunilor ãi dogmelor fácute de
om mai bine decàt Cuvàntul adeverit al lui Dumnezeu; aceastá
generaäie de oameni. Oh! Eu_eu doar doresc sá fi avut mai
mult timp pentru aceasta. Vedeäi? Aceastá generaäie de oameni,
aceastá generaäie nesocoteãte descoperirea lui Dumnezeu.
[Fratele Branham bate uãor pe Biblia lui de càteva ori_Ed.]
Dar noi umblám unde au cálcat apostolii. Asta-i adevárat.

“‘Dumnezeu,’ spui tu? Ei bine, ãi aläii spun asta.”
Dumnezeu adevereãte Aceasta.
223 Isus a spus, “Dacá_dacá_dacá lucrárile nu vorbesc de
Mine, atunci doar mergeäi ânainte ãi spuneäi cá Eu o spun de la
Mine. Dar dacá lucrárile vorbesc, voi mai bine credeäi
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lucrárile, vedeäi, pentru cá este ceasul.” A spus, “Voi ãtiäi cá
màine soarele va stráluci, sau va fi vreme uràtá; dupá cerul
care este roãu ãi mohoràt, màine va fi frumos.” A spus, “Voi
puteäi discerne faäa cerurilor; dar semnele timpului, voi nu ãtiäi
nimic despre ele. Dacá voi aäi fi cunoscut pe Dumnezeu, voi aäi
fi cunoscut ziua Mea.”

224 Ãi ei au spus, “Tu iei aãa de mult asupra Ta; Tu te faci
Dumnezeu.” Ãi ei L-au pus pe cruce.

225 Ãi Duhul Sfànt, astázi, nu este nici o a treia Persoaná. El
este Dumnezeu, Ânsuãi, manifestat ân trup uman, prin Sàngele
lui Isus Cristos, sá sfinäeascá o viaäá prin care El sá Se poatá
reflecta. Ãi ei rástignesc acelaãi Cuvànt fácut manifest. Voi
ânäelegeäi? [Adunarea spune, “Amin.”_Ed.] Rástignirea lui
Cristos, astázi, sunt oamenii care vor nega pe Fiul lui
Dumnezeu adeverit ãi manifestat printre oameni, prin lucrurile
Lui_Lui pe care El a spus cá vor avea loc ân aceastá zi prin
Cuvàntul Lui. Vedeäi?

226 Acum, aceeaãi adeverire, va trebui sá fie aceeaãi, dacá El
este acelaãi Fiu al lui Dumnezeu, pentru cá El a spus ân Sfàntul
Ioan 14:12, acum, cá, “Lucrárile pe care le fac Eu le veäi face ãi
voi.” Evrei 13:8, “El este acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.” “Dacá veäi
rámàne ân Mine,” Ioan 15, “dacá rámàneäi ân Mine, ãi cuvintele
Mele rámàn ân voi, cereäi doar ce voiäi ãi vá v-a fi dat.” Da,
domnule!

227 Amintiäi-vá, ei erau oameni foarte religioãi care au fácut
aceea. Ei nu erau din afará. Ei erau oameni religioãi din ziua
aceea. Ãi aceia sunt cei ce o fac astázi, sunt oamenii religioãi;
aceeaãi rástignire, acelaãi lucru azi. Repede^

228 “Acolo ei L-au rástignit.” Atunci, atunci? Sigur. Atunci ei
au respins Cuvàntul lui Dumnezeu fácut manifest, acceptànd
crezurile lor ân locul Cuvàntului.

229 Este aceea ceea ce fac ei azi? Aceea este exact, facànd la fel
astázi. El a fost Cuvàntul; ãi ei au respins Cuvàntul. Acela este
un punct pe care eu vreau ca voi sá nu-l pierdeäi, ânäelegeäi, eu
vreau ca voi sá nu-l pierdeäi. El era Cuvàntul, ãi, cànd ei L-au
respins, ei au respins Cuvàntul. Ãi cànd ei L-au respins, ei ân
final L-au rástignit. Ãi aceea este ce au fácut ei azi: au respins
Cuvàntul lui Dumnezeu, ãi au acceptat crezurile lor; ãi au
rástignit, public, ânaintea adunárii lor, lucrarea Duhului Sfànt.
Ãi ei sunt vinovaäi, ãi eu âi acuz ân Numele lui Isus Cristos.

230 Cinsprezece ani eu L-am vázut miãcàndu-se ân toatá äara,
ãi totuãi ei äin crezurile lor. Ei sunt vinovaäi! Ei au luat
Cuvàntul care ar fi adus biserica, toate bisericile âmpreuná, ãi
ar fi fácut o mare uniune fráäeascá printre Penticostali ãi tot
restul dintre ei; ân loc sá facá aãa, ei L-au respins, ãi L-au
refuzat, au fácut haz de El, ãi L-au numit de toate acum.
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231 Ãi acum, printr-o federaäie de bisericá, prin planul
diavolului, âncearcá sá viná ânáuntru ãi sá spuná, “Acum noi
vom veni, cumpárám niãte Ulei.” Ei sunt respinãi. Ãi ei au^
Ei sunt vinovaäi de rástignirea lui Isus Cristos. Voi o luaäi pe
condiäiile lui Dumnezeu, sau condiäiile voastre nu vor merge.
Vedeäi?
232 Ei au respins Cuvàntul lui Dumnezeu fácut manifest,
pentru crezurile lor, ãi ei fac la fel azi. “El era Cuvàntul,” Ioan,
Sfàntul Ioan 1. Evrei 13:8 spune, “El este acelaãi ieri, azi, ãi ân
veci.” Atunci ei Âl rástignesc din nou.
233 Ãtiaäi voi cá Biblia a spus cá noi am putea face aceea? Càäi
ar dori sá citeascá doar puäin? Âmi veäi da alte cinsprezece
minute din acesta? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Ân ordine. Sá
ântoarcem acolo acum, doar un minut, o “rástignire din nou.”
Sá mergem acolo la Evrei, capitolul al 6-lea, ãi sá citim doar un
pic. Evrei al 6-lea, ãi sá vedem dacá noi “rástignim pe Fiul lui
Dumnezeu din nou,” sá vedem dacá poate sá se facá.

Voi spuneäi, “Tu nu-L poäi rástigni a doua oará.”
234 Noi vom afla dacá putem sau nu. Cuvàntul lui Dumnezeu
este adevárat. Este adevárat? [Adunarea, “Amin.”_Ed.] Este
Evrei 6:1.

De aceea lásànd principiile ânváäáturii lui Cristos, sá
mergem mai departe la perfecäiune; nu pe punerea
unei fundaäii de pocáinäá ãi lucrári moarte, ãi de
credinäá cátre Dumnezeu,

Ãi de ânváäáturá despre botez,^punerea màinilor,
ãi despre ânvierea moräilor, ãi de judecata eterná.

^aceasta noi vom face, dacá Dumnezeu permite.
235 Vedeäi, Pavel vrea sá se ãtie cá aceste lucruri aici sunt
absolut esenäiale; botezuri, punerea màinilor, ânvierea, a doua
Venire. Toate aceste lucruri sunt Eterne. Ele sunt absolut
Adevárul.
236 Acum observaäi, “Cáci este imposibil.” Citiäi-l cu mine,
acest singur verset. Eu vreau sá-l citiäi cu mine acum, versetul
al 4-lea. [Fratele Branham ãi adunarea citesc urmátoarele trei
versete ân unison_Ed.]

Cáci este cu neputinäá pentru aceia care au fost
odatá luminaäi, ãi au gustat din darul ceresc, ãi au fost
fácuäi pártaãi ai Duhului Sfànt,

Ãi au gustat din cuvàntul cel bun al lui Dumnezeu, ãi
puterea lumii care are sá viná,

Dacá ei vor cádea, sá fie ânnoiäi iaráãi spre pocáinäá;
vázànd cá ei rástignesc pentru ei ânãiãi pe Fiul lui
Dumnezeu din nou, ãi-L pun la o ruãine publicá.
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237 Este acela cuvàntul meu, sau al Lui? “Omul care vine la o
cunoãtinäá.” Amintiäi-vá, ei niciodatá nu L-au avut. Ei erau
credincioãi de graniäá. “Dupá ce noi am primit cunoãtinäa
Cuvàntului lui Dumnezeu,” voi o primiäi de la o cunoãtinäá, de
la a-L citi ãi vedea, “ãi apoi sá-L respingi, atunci, tu, este
imposibil ca tu sá fii vreodatá salvat.” Aäi citit aceea acum?
Vedeäi, “A primit o cunoãtinäá a Adevárului,” doar, voi o
ânäelegeäi. Voi niciodatá nu L-aäi primit.
238 Este ca acei credincioãi care s-au dus afará. Este tocmai un
model al cálátoriei. Acest, acest al treilea, acest al treilea exod,
este doar un model al restului din ele. Priviäi, priviäi ânapoi
acolo. Lásaäi-má sá vá arát ceva acum, doar un minut. Scuzaäi
expresia. Priviäi.
239 Israelul a tras afará doisprezece bárbaäi, càte unul din
fiecare seminäie, cap denominaäional, ãi i-au adus acolo la
marginea graniäei, la äara fágáduitá, ãi le-au arátat lucrurile
bune ce vor veni, ce aveau ei. Ãi ei au venit ânapoi, plàngàndu-
se, cá, “Noi nu eram ân stare sá o facem.”
240 Dar acolo erau doi dintre cei doisprezece, Iosua ãi Caleb,
au spus cá ei s-au uitat la Cuvànt. “Dumnezeu a spus cá este a
noastrá, ãi noi suntem mai mult decàt ân stare sá o luám.” Este
adevárat? [Adunarea, “Amin.”_Ed.]
241 Ce era aceea? Credincioãi de graniäá. Vedeäi, ei erau de fapt
náscuäi ân bisericá. Ei erau cápetenii ale oamenilor. Ei erau
episcopi, sá spun aãa, care au umblat drept ân jos pàná unde
Cuvàntul lui Dumnezeu a fost arátat ca fiind Adevárul. “Acolo
este äara!” Ei niciodatá nu au fost acolo. Ei nu au ãtiut cá era
acolo. Dar ei au venit jos sá vadá cá era acolo. “Acolo era ea!”
Ãi Caleb ãi Iosua au mers dincolo, ãi au adus ânapoi un_un_un
ciorchine de struguri ãi i-au lásat sá mánànce ceva din ei. Ãi ei
au gustat din äara buná, ãi apoi au mers ânapoi ãi au spus, “Noi
nu o putem face. Vedeäi? Noi doar nu o putem face.”
242 Aici este acelaãi grup, ân timpul lui Isus Cristos. “Rabbi,
noi ãtim cá Tu eãti un ânváäátor venit de la Dumnezeu.” Vedeäi?
Graniäá! “Noi ãtim cá Tu eãti un ânváäátor venit de la
Dumnezeu. Nici un om nu ar putea face lucrárile care le faci
Tu. Noi recunoaãtem cá Dumnezeu trebuie sá fie acolo.” De ce
nu au acceptat ei aceasta? De ce nu au luat-o ei? Graniäá!
Graniäá!
243 Aici ei sunt ân acest al treilea exod; acelaãi semn, aceeaãi
manifestare, acelaãi Cristos, acelaãi Duh Sfànt, aceleaãi
lucrári, acelaãi Dumnezeu, acelaãi Mesaj, ãi ei nu Âl pot lua. Ei
ar trebui sá renunäe la carnetul lor de pártáãie. Ce este? “Ei au
avut o cunoãtinäá a Adevárului.” Ei au privit ãi au vázut cá
este absolut Adevárul. Ei nu pot sá-L nege. Revistele trebuie sá
márturiseascá cá ei L-au vázut. Fotografiile, ziarele, dovada,
ânvierea moräilor, declaraäiile doctorilor despre bolnavi, ei
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trebuie sá spuná cá este El. Ãi prevestirile, nici una din ele nu
au dat greã vreodatá de-a lungul anilor, fiecare dintre ele doar
exact la punct, ei nu pot spune decàt cá este Dumnezeu. Dar ei
nu pot sá-L accepte.
244 Acea muläime de lucrátori ân Chicago, trei sute ãi càäiva
dintre ei, urmau sá viná jos ãi sá fie botezaäi ân Numele lui Isus
Cristos. Unde sunt ei? Preäul este prea mare. Ei nu o pot face.
Ce este? Biblia a spus, cànd ei fac aceea, ce fac ei? Ei se separá
pe ei ânãiãi ântre milá ãi judecatá. “Cáci este imposibil pentru
cei ce au fost odatá luminaäi,” au fost aduãi sá se uite la
Acesta, “ãi au avut o cunoãtinäá a Adevárului, ãi au gustat din
Cuvàntul cel bun al lui Dumnezeu, dacá ei se ântorc de la El,
unde ei ar trebui sá se reânnoiascá din nou, spun, ‘Ei bine,
acum, eu voi, da,^’”
245 Voi Prezbiterienilor, voi Metodiãtilor, ãi Baptiãtilor, ãi
Luteranilor, ãi lucrul acesta al Oamenilor de Afaceri ai
Evangheliei Depline, spunànd cá ei “intrá ânáuntru,” aäi
refuzat Mesajul. Biserica voastrá o va face. Vor fi individuali
ânáuntru acolo, desigur. Dar, nu biserica; tu trebuie sá ieãi
afará din bisericá, pentru a-L primi. Vedeäi? Asta-i adevárat.
Individualii sunt ân ordine.
246 Dar cànd te gàndeãti cá biserica Prezbiterianá urmeazá sá
primeascá Duhul Sfànt, ãi ei cu toäii âãi iau documentele jos, ãi,
voi niciodatá sá nu gàndiäi asta. Ãi voi gàndiäi cá voi Metodiãtii
urmeazá sá o faceäi? Voi nu o veäi face niciodatá. Voi credeäi
voi Trinitarienilor cá veäi primi vreodatá Numele lui Isus
Cristos ãi sá fiäi botezaäi fiecare dintre voi ân^Voi nu o veäi
face niciodatá. Voi nu o veäi face niciodatá. Dar individuali vor
veni ãi o vor face, asta-i adevárat, ãi acela este semnul Venirii
Lui. Dar acele biserici care au vázut Adevárul, ãi L-au respins
ân consiliile lor, “este imposibil.”
247 Atunci, ei sunt vinovaäi de rástignirea lui Isus Cristos. Ãi eu
âi acuz prin Cuvàntul lui Dumnezeu, cá Dumnezeu are^
“Cum âi acuzi tu pe ei, Frate Branham?” Eu âi acuz, cá
Dumnezeu clar s-a identificat pe Sine ân Cuvàntul Lui, ân
ultimele zile, ãi s-a fácut pe Sine sá se ãtie cá El este acelaãi
ieri, azi, ãi ân veci, ãi ei cu rácealá L-au refuzat. Ãi voi sunteäi
vinovaäi de rástignirea lui Isus Cristos, prin hulirea Duhului
Sfànt. Asta-i adevárat.
248 Noi vá ducem ânainte la Evrei 10, din nou, unde ni se spune
din nou ân Scripturi, nu numai cá este “imposibil,” dar voi nu
puteäi niciodatá. Aceasta vá separá de Dumnezeu, Etern. Voi
niciodatá nu puteäi veni din nou ân Prezenäa lui Dumnezeu,
cànd voi respingeäi Duhul Sfànt ãi faceäi haz de El.
249 Acum, vedeäi, “au gustat din Cuvànt.” Vedeäi, credincioãi
de graniäá!

“Oh, tu spui cá acei inãi nu au fost credincioãi?”
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250 Ei erau credincioãi, sau credincioãi pretinãi, dar cànd s-a
ajuns la Cuvànt^Ei erau Israel. Ei au ieãit sub sànge. Ei au
ieãit afará sub semnele lui Moise. Ei au vázut semnele acelea
lucrànd.

Dumnezeu a spus, “Eu vá voi duce dincolo.”

251 Ãi cànd s-a venit drept jos la principiul Cuvàntului promis
care urma sá viná, ce au spus ei? “Oh, noi nu o putem face.”
Vedeäi?

252 Ãi aici ei au venit ânapoi, cu struguri ãi de toate, sá
dovedeascá cá äara este ân ordine. Cuvàntul lui Dumnezeu este
corect. Dumnezeu a spus, “Eu v-o dau vouá.”

253 Dar âmprejurárile, “Doamne,” au spus, “noi arátám ca
lácustele, pe làngá ei. Noi nu o putem face, orice ar fi.”

254 Cu càäiva ani ân urmá cànd aceastá carapace veche státea
aici ca un tabernacol, cineva a venit ânáuntru, ãi a páãit acolo
afará ãi mi-a vorbit, a spus, “Billy, tu o sá predici la patru
stàlpi, ântr-una din aceste zile, cu mesaje ca acelea.”

255 Eu am spus, “Eu voi predica la patru stàlpi, cáci Dumnezeu
este ân stare din acei stàlpi sá ridice copii lui Abraham.” Da,
domnule. Este Adevárul. Eu am spus, “Dacá tu ai ceva cu ce
poäi sá-L combaäi, sá-l avem.” Doar le place sá se ráfuiascá,
dar cànd se ajunge la un loc sá arate aceasta, aceea este diferit.
Da, aceea este ceea ce face diferenäa. Ân ordine.

256 Da, cu crezurile lor ei Âl rástignesc din nou. Acum Evrei al
6-lea capitol, ãi noi mergem mai departe ân jos. Ãi noi am putut
doar sá citim mai departe ân jos, ân jos pàná aici. Noi avem
timp suficient. Eu am ânsemnat o Scripturá aici unde va fi,
Evrei capitolul al 6-lea. Doar, eu cred, o luám toatá. “Imposibil
pentru acei ce au fost odatá luminaäi, fácuäi pártaãi ai Duhului
Sfànt^” Noi nu avem timp sá mergem prea departe, pentru
cá eu am o altá Scripturá pe care vreau sá o citiäi doar ântr-un
moment. Observaäi aceasta, “Ei rástignesc pentru ei ânãiãi pe
Fiul lui Dumnezeu din nou.” Ce ar face ei? Ce? Prin a gusta, ãi
ãtiind cá Acesta este Adevárul, ãi apoi se ântorc ân jur ãi-L
neagá. Ce ar face aceasta? “Este imposibil^”

257 Deci aceea este ceea ce a fácut aceastá naäiune. Aceasta
este ceea ce au fácut aceãti oameni. Aceea este ce au fácut
aceste biserici. Ei L-au respins, ãi ei au rástignit Mesajul. Ei au
rástignit Adevárul, la oameni. Cum ar face-o ei lui Isus? Ei L-
au pus la ruãine, I-au dezbrácat hainele de pe El, L-au atàrnat
sus pe o cruce ãi L-au pironit acolo sus, Prinäul Vieäii. Acelaãi
lucru au fácut ei azi cu crezurile lor! Ei au fácut acelaãi lucru.
Ei au dezbrácat lucrurile, au dezbrácat_bunátatea ãi
âmbrácámintea Evangheliei, prin a âncerca sá-L plaseze
altundeva, ãi sá-L atàrne pe o cruce. Oh, Doamne! De ce?
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258 “Acolo ei_acolo ei au rástignit,” acum ultima citare, pe
“El,” El, cea mai preäioasá Persoaná. De ce au fácut-o ei? Ei nu
L-au cunoscut. De ce o fac ei astázi? Ei nu ãtiu cá acesta este
Adevárul. Ei sunt_ei sunt amuäiäi ãi orbiäi de Acesta. Ei nu-L
cunosc. Acela este motivul. Crezurile ãi tradiäiile lor i-au luat
la o parte de la Cuvàntul lui Dumnezeu.

259 Acum cátre voi aici, doar ân âncheiere acum, acordaäi multá
atenäie. Vedeäi? Eu ãtiu cá este cald. Mi-e cald ãi mie, tot la fel.

260 Dar, oh, frate, acest Cuvànt este Viaäá dacá te äii de El.
Priviäi, nu este ceva despre care noi vorbim, care se poate
ântàmpla aici ãi dupá; Acesta este ceva care este deja aici cu
noi ãi se ântàmplá acum. Nu ceva ce va fi; ceva ce este deja. Noi
nu márturisim, “Noi ãtim ce a fácut El; noi ãtim ce va face El,”
ci acum noi spunem ce face El. Vedeäi, aceasta este ora noastrá.

261 Noi am putea sá nu tráim sá vedem Rápirea. Eu pot muri
astázi; voi puteäi muri astázi. Eu nu ãtiu. Dar Rápirea vine.
Aceea este_aceea este, cànd aceea vine, noi vom fi acolo, nu vá
ângrijoraäi; aha, aãa vor fi tot restul din ei ân urmá prin epoci,
care au crezut-o ãi au aãteptat-o. Ei au umblat ân Lumina din
ziua lor.

262 Ãi aici este Lumina, Isus Cristos acelaãi ieri, azi, ãi ân veci.
Párásiäi-vá crezurile voastre ãi credeäi acest Cuvànt. Acesta
este Adevárul. [Fratele Branham bate uãor pe Biblia lui_Ed.]
Cuvàntul este Adevárul. Isus a spus, “Cuvintele Mele sunt Duh,
Cuvàntul Meu este Viaäá.” Cum veäi primi Viaäa cànd voi
respingeäi Viaäa? Cum veäi lua voi ânáuntru o dogmá, care este
moarte, ãi un Cuvànt al Vieäii? Daäi afará Cuvàntul Vieäii, sá
luaäi moarte, cum veäi accepta pe cele douá ân acelaãi timp? Voi
nu o puteäi face. “Lásaäi ca fiecare cuvànt al omului sá fie o
minciuná, fiecare dogmá o minciuná.” Cuvàntul lui Dumnezeu
este Adevárul.

263 Eu provoc orice om sá-mi arate, oricine^Ãi eu ãtiu cá
aceastá bandá merge ân jurul lumii. Orice om, orice episcop,
care va veni la biroul meu, sau ânaintea acestei adunári, ãi sá
arate cu degetul lor cátre un loc unde cineva a fost vreodatá
botezat ân Numele de “Tatá, Fiu, Duh Sfànt,” ân Noul
Testament. Eu vá voi aráta unde fiecare persoaná care a fost
vreodatá botezatá^Ãi acei care au fost botezaäi diferit, au
trebuit sá viná ãi sá fie rebotezaäi, ca sá primeascá Duhul
Sfànt.

264 Ce veäi face privitor la aceasta? Staäi acolo afará ân
crezurile voastre? Staäi acolo afará ân dogmele voastre ãi
muriäi? Voi sunteäi vinovaäi! Cu màini rele, voi aäi luat pe
Prinäul Vieäii, Cuvàntul Vieäii, ãi L-aäi rástignit la oameni.

265 Acum ce au fácut ei? Ei nu au ãtiut aceasta. Astázi oamenii
umblá neãtiutori. Ei nu ãtiu cá acela este Adevárul. Ei cred cá
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este vreun fel de ism. Ei nu sapá ân jos suficient de adànc sá
ajungá ân Duhul de descoperire. Ei nu se roagá ândeajuns. Ei
nu cheamá pe Dumnezeu ândeajuns.

266 Ei doar Âl iau uãor, “Oh, pái, eu cred cá existá un
Dumnezeu. Sigur!” Diavolul crede acelaãi lucru. Diavolul o
crede mai mult decàt unii oameni pretind cá o cred. Diavolul o
crede ãi tremurá. Oamenii doar o cred ãi merg ânainte. Dar
diavolul tremurá, ãtiind cá Judecata lui vine, ãi oamenii o cred
ãi nu acordá nici o atenäie cá Judecata vine.

267 Vinovaäi de rástignirea Lui! Sigur! Eu acuz aceastá
generaäie, gásindu-i vinovaäi, prin acelaãi Cuvànt care i-a gásit
vinovaäi la ânceput. Asta-i adevárat. Isus a spus, “Cine Má
poate condamna?” El a fost Cuvàntul fácut trup. Ãi astázi
acelaãi Cuvànt este fácut trup.

268 Petru a spus ân acuzaäia lui, ân Fapte. Sá o citim doar. Petru,
cànd el a vázut aceasta luànd loc, ce au fácut ei, Duhul^
Priviäi, Petru âl apára pe Cristos, ce au fácut ei. Eu apár ceea ce
sunt Evangheliile! Eu^Petru âi acuza pe ei pentru uciderea
Omului, Cristos, Care era Cuvàntul. Eu acuz aceastá generaäie
pentru cá âncearcá sá ucidá Cuvàntul care este fácut manifest ân
oameni. Urmáriäi ce a spus Petru. Indignarea lui neprihánitá
trebuie cá s-a ridicat destul de sus. Ascultaäi la el aici ân Fapte
capitolul al 2-lea, ãi âncepànd cu versetul al 22-lea.

Voi bárbaäi din Israel, ascultaäi aceste cuvinte; Isus
din Nazaret, aprobat, un om dovedit de Dumnezeu
printre voi prin minuni,^semne, pe care Dumnezeu
le-a fácut prin el ân mijlocul ca^vostru, precum voi
ânãivá de asemeni ãtiäi:

269 Uh! Imaginaäi-vá cum s-au simäit ei! Ascultaäi la asta.

Voi bárbaäi din Israel, prinäul, voi bárbaäi bisericoãi,
voi oameni sfinäi, voi preoäi, voi oameni ce sunteäi
presupuãi a fi oameni ai lui Dumnezeu, ascultaäi
aceste cuvinte; Isus din Nazaret a fost dovedit de
Dumnezeu printre voi^

270 Acum eu vá spun vouá clericilor, ãi vouá oamenilor. Isus
din Nazaret, Duhul Sfànt, El este aici ân Persoana Duhului
Sfànt, care era Viaäa care era ân El. El este aici lucrànd prin
oameni, ãi declaràndu-Se prin semne ãi minuni pe care le face
El. Ãi aici ei atàrná ân jur pe pereäi, identificári ãtiinäifice. Ãi
oamenii ãezànd aici, care au fost moräi, sunt ân viaäá astázi; ãi
màncaäi de cancer, sunt sánátoãi astázi; orbii, vád astázi; ãi
ologi, care umblá astázi. El este Isus din Nazaret.

El, fiind dat prin sfatul stabilit ãi cunoãtinäa dinainte
a lui Dumnezeu, predestinat pentru slujba Lui, voi aäi
luat, ãi prin màini rele voi aäi^ucis:
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271 Este aceea_este aceea acuzaäie? [Adunarea, “Amin.”_Ed.]
El acuzá ce? Acel Consiliu al Sanhedrinului.
172 Ãi eu acuz, ân aceastá dimineaäá, federaäia bisericilor. Eu
acuz Penticostalii. Eu acuz Prezbiterienii, Baptiãtii, ãi fiecare
denominaäiune din lume. Prin lácomie rea, egoistá voi aäi luat
Cuvàntul Vieäii ãi L-aäi rástignit ânaintea oamenilor, ãi L-aäi
hulit, ãi L-aäi numit “fanatism,” ceea ce Dumnezeu a ridicat ân
mijlocul nostru ca sá dovedeascá cá El este acelaãi ieri, azi, ãi
ân veci. Eu acuz aceastá generaäie!
273 Dumnezeu s-a dovedit pe Sine viu. Dumnezeu a dovedit cá
acesta este Cuvàntul Lui. Ce aveäi voi decàt o grámadá de
dogme ãi crezuri! Unde puteäi voi aráta pe Dumnezeul cel viu?
Pentru cá voi aäi refuzat Cuvàntul Vieäii care v-ar fi dat aceste
lucruri. Da, domnule! Oh, ce orá ân care tráim noi. Uh!
Aceeaãi! Oh, eu numesc^

Petru a spus^voi aäi luat, prin màini rele ãi aäi
rástignit ãi ucis:

Pe care Dumnezeu^l-a ânviat, dezlegànd durerile
moräii: pentru cá nu a fost posibil ca el sá fie äinut de
aceasta.

274 Ãi prin crezurile voastre, ãi organizaäiile voastre, ãi
denominaäiunile voastre, cu forma voastrá de evlavie, âncá
vorbind. Cu formele voastre de evlavie, voi aäi negat puterea
ânvierii Lui.
275 Dar ora a sosit, ultimele zile sunt aici, cànd Dumnezeu a
promis, conform cu Maleahi 4, cá El va ridica ân ultimele zile,
“ãi va ântoarce inimile oamenilor ânapoi la binecuvàntárile
originale ãi la Credinäa de la cincizecime a párinäilor.” Ãi voi
nu o puteäi nega, ãi voi nu vá puteäi âmpotrivi ei.
276 Ãi acum eu vá condamn, vinovaäi, ãi vá provoc, ãi vá acuz
ânaintea lui Dumnezeu, cáci cu màini rele, egoiste,
denominaäionale voi aäi rástignit Cuvàntul lui Dumnezeu
ânaintea oamenilor. Ãi eu vá numesc vinovaäi ãi gata pentru
Judecatá. Amin. Da, domnule!
277 Eu chem acelaãi lucru pe care l-a chemat Petru. El a
chemat pocáinäa acelei generaäii. Eu chem pocáinäa acestei
generaäii, pocáinäá cátre Dumnezeu, ãi veniäi ânapoi la
Adevárul original al Cuvàntului. Veniäi ânapoi la Credinäa
párinäilor noãtri. Veniäi ânapoi la Duhul Sfànt, pentru cá
Dumnezeu nu-L poate schimba.
278 Cànd Dumnezeu a spus, “Aceste semne vor urma pe cei ce
cred,” El trebuie sá stea cu aceea prin toatá Eternitatea. Acesta
este Cuvàntul lui.
279 Cànd voi spuneäi, “Daäi màinile, sau luaäi âmpártáãirea,”
sau ceva ca aceea, sau ceva pe acel crez, sau ceva pe ideea
aceea; cá orice om, orice beäivan, orice necredincios o poate
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face. Orice imitator, orice prostituatá_prostituatá poate face
aceea. Sá ia âmpártáãirea, sá aibe forme ãi lucruri ca acelea, voi
aäi putea sá o faceäi.

280 Dar Isus a spus cá aceasta va fi identificarea, “Aceste
semne vor,” nu ele pot fi, “ele vor fi, ân toate generaäiile, la cei
ce cred! Ân Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi ân alte
limbi, vor vorbi ân limbi noi; ãi vor lua ãerpi; vor bea lucruri de
moarte, aceasta nu-i v-a vátáma; âãi pun màinile peste bolnavi,
ei se vor ânsánátoãi.” “Vindecaäi bolnavii, ânviaäi moräii,
scoateäi draci; aãa gratis cum aäi primit, gratis sá daäi.”

281 Toate aceste mari scheme ãi lucruri de fácut bani, ãi prinãi
ân aceste lucruri azi, nu-i de mirare cá ei sunt aãa de plini de
judecatá. Da, domnule! Oh, vai!

282 Sá vedem acum. Da, domnule. Chem la pocáinäá ãi acuzaäia
mea acum.

283 Acest nou Calvar este_biserica, aãa numitá, locurile cele
mai sfinte, amvoane mari, altar Catolicism, altar Catolic, ãi-au
numit amvonul lor. Cel Metodist, cel Baptist, cel Prezbiterian,
cel Luteran, cel Penticostal, cele mai sfinte locuri, [Fratele
Branham bate uãor de ãase ori pe amvon_Ed.] acolo El
primeãte cele mai grele strápungeri ale Lui. Un nou Calvar!
Unde se gáseãte acesta? Ân locurile sfinte, biserica.

284 Unde este El rástignit? De la pástori. Voi fáäarnicilor, voi
ãtiäi mai bine decàt atàt! Eu nu sunt mànios, dar ceva ân
interiorul meu se freamátá. Dumnezeu a fost cu desávàrãire
identificat printre voi.

285 Unde a primit El láncile Lui, ân coasta Lui? Unde a primit
El strápungerile Lui? Pe Calvar. Unde le primeãte El astázi? La
amvon. De unde au venit ele? Ierusalim. De unde vin ele?
Denominaäiunea. Cei ce au pretins cá-L iubesc, aceia sunt cei
ce au fácut-o. Aceia sunt cei ce o fac astázi. Al doilea Lui
Calvar, unde El primeãte strápungerile Lui âmpotriva
Cuvàntului, aceea este ceea ce-L strápunge. Cine este El? El
este Cuvàntul. El este Cuvàntul. De unde este El strápuns cel
mai tare? Amvonul din locurile sfinte, ântocmai cum a fost
atunci.

286 Eu am un drept de a acuza aceastá generaäie. [Fratele
Branham bate de cinci ori ân amvon_Ed.] Eu am un drept sá o
fac, ca lucrátor al Evangheliei lui Isus Cristos, cu semnele Lui,
ãi dovedind cá El este Dumnezeu. Eu am un drept sá aduc
acuzaäie âmpotriva acestei generaäii. Pentru cá, cele mai grele
vàrfuri de suliäá ale Lui au fost chiar de la amvoane, unde ei au
criticat ãi au spus, “Nu mergeäi afará sá ascultaäi lucrul acela.
Acela este de la diavolul.” Chiar ân locul care trebuia sá-L
iubeascá!
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287 Ãi tocmai semne care Isus a spus cá vor avea loc, “Cuvàntul
lui Dumnezeu este mai ascuäit decàt o sabie cu douá táiãuri;
Cuvàntul, un discernátor al gàndurilor, al intenäiilor inimii.”
Ãi El este numit diavolul, de unde? Amvoanele, locurile sfinte.

288 Oh, Dumnezeule, cum poate El privi jos? Doar_doar milá,
aceea este totul, har. Noi nu putem face nimic altceva decàt sá
ne ândreptám spre judecatá. Noi suntem deja acolo. Aha.

289 Gàndiäi-vá la aceasta. Cele mai grele strápungeri ale Lui
vin de la amvon. Acolo-i unde este noul Lui Calvar. Ei L-au
rástignit, Cuvàntul, la amvon. Asta-i adevárat. Cum, cum ar
face-o ei? Prin formele lor de evlavie. Aceea este exact!

290 Âncoronat din audienäá, de batjocoritori! El are o nouá
coroaná de spini, batjocoritori! Strápuns de la amvon;
âncoronat de batjocoritori. Este El rástignit iaráãi, din nou?
Dezbrácat de crezuri fácute de oameni, ânváäátori ai
denominaäiunii âmpotriva Cuvàntului Sáu. Ei Âl dezbracá, ân
ruãine, Âl condamná.

291 Isus a spus, “Ân zadar Mi se ânchiná ei.” Ân zadar, “nu
foloseãte la nimic.” La cine se ânchiná ei? Ei se ânchiná
aceluiaãi Dumnezeu. Ei se ânchinau aceluiaãi Dumnezeu la
prima Lui rástignire, ãi a fost ânchinare zadarnicá. Este acelaãi
lucru astázi. Ân zadar zidesc ei aceste denominaäiuni. Ân zadar
zidesc ei aceste seminarii. Ân zadar au ei aceste crezuri,
ânváäànd ca doctriná poruncile omului, ãi negànd Cuvàntul lui
Dumnezeu. Ei sunt vinovaäi de rástignirea Prinäului Vieäii,
ânváäànd doctrinele omului ca Cuvàntul Lui. “Ân zadar Mi se
ânchiná ei,” dezbrácat, strápuns, âncoronat.

292 Cànd voi vedeäi aceea cá merge ân jos pe stradá, ãi unele
din voi doamne cu párul lung; spun, “Ea este demodatá, nu-i
aãa?” Amintiäi-vá, aceia sunt batjocoritori, aceea este coroana
ce voi o purtaäi. Dumnezeu a spus cá este slava voastrá;
purtaäi-o cu màndrie. Aleluia! [Fratele Branham bate din
palme de trei ori_Ed.] Purtaäi-o cu màndrie, aãa cum aäi purta
o cununá de spini pentru Domnul vostru. Purtaäi-o cu màndrie.
Nu vá ruãinaäi. El a spus aãa, nu conteazá ce spun aceste
Izabele astázi. Ce spun aceãti impostori stànd la amvon,
rástignitori ai lui Cristos, nu conteazá ce spun ei, voi purtaäi-o
cu màndrie. Dumnezeu a spus aãa. Voi pástraäi-o.

293 Âncoronat, din nou cu batjocoritori, spini. Strápuns de la
amvon, cu crezuri.

294 El are o nouá Golgotá, unde Âl duc ei: aceste coruri ân robe,
femei care poartá pantaloni scuräi, cu párul táiat, feäe vopsite,
càntànd ân cor ca Ângerii, cu talente. Aceea este noua Lui
Golgotá, doar strip tease moderne protejate de lege, ca la
Sodoma ãi Gomora.
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295 Voi vedeäi o micá cáäea mergànd ân jos pe stradá. La
timpuri anumite nici mácar nu existá un càine mascul sá se
ducá afará unde este ea. Sá se ântàmple un anumit lucru, ãi
fiecare din ei va fugi dupá ea. Este ceva ce i s-a ântàmplat ei.
Voi ãtiäi de ce. Lásaäi^
296 Pentru ce se dezbracá aceste femei, ãi merg jos pe stradá?
Sá nu-mi spuneäi cá nu este acelaãi lucru. Aceasta este o
identificare. Nu condamnaäi bárbatul. Dar ele sunt protejate
de o lege a Sodomei. Legea aceea ar trebui sá spuná cá este
ilegal ca ele sá fie acolo afará.
297 Ãi predicatorii la amvon ar trebui sá aibe pantaloni largi ân
loc de hainá de popá; stànd acolo afará ãi o vor permite, ãi le
este ruãine sá vorbeascá âmpotriva acesteia, pentru cá
denominaäiunea lor âi vor scoate afará. Voi rástigniäi, la_
adunare, Cuvàntul lui Dumnezeu care spune, “Este o uràciune
ca o femeie sá poarte o âmbrácáminte ce aparäine bárbatului.”
298 Eu_eu condamn lucrul acela. Eu_eu_eu_eu_eu_eu âl
acuz de rástignirea Cuvàntului lui Dumnezeu ânaintea
oamenilor. Femei cu párul táiat, purtànd pantaloni scuräi, ãi
coroana^stànd sus ân cor!
299 Cineva mi-a spus, zilele trecute, ceva femeie m-a ântrebat,
a spus, “Ei bine, unde crezi tu cá ai gási?”
300 Eu am zis, “Dacá Domnul mi-a cerut sá aleg o duziná
afará, ân toatá lumea, eu aã fi_eu aã fi speriat de moarte.”
301 Cànd, prin discernámàntul Duhului, stau acolo ãi le
urmáresc, ãi stau aãa ãi vád acele lucruri peste ele; murdária,
ântináciunea, josnicia, trag din äigári, acolo afará purtàndu-se
ân felul acela, ãi stau ântr-un cor ân robe ãi càntá ân starea
aceea, ãi lasá adunarea sá le vadá. Ele vor zice, “Ei bine, dacá
ea poate sá o facá, ãi eu pot.” O viaäá Creãtiná este o viaäá de
sfinäenie ãi puritate, inocentá!
302 Eu le acuz, ân Numele lui Isus Cristos, pentru ântináciunea
ãi murdária lor. Ele au adus Evanghelia la o dizgraäie. Ãi aceia
care âncearcá sá O äiná, sunt numiäi “fanatici,” numind, “Acela
este un nonsens de modá veche.” Eu le acuz, ân Numele lui Isus
Cristos.
303 Doar strip tease moderne pe stradá, càntá ân coruri,
fumátoare de äigári, spun glume murdare, trei sau patru soäi, ãi
dupá al ãaselea, ãi apoi càntá ân cor pentru cá ele au voce. Voi
sármane intelectuale, lipsite spiritual, respinse pe propriile
voastre terenuri. Voi citiäi aceeaãi Biblie pe care orice alt om o
poate citi, dar voi aäi refuzat Duhul lui Dumnezeu, pàná cá
Biblia a spus cá voi aäi fi “date unei puternice amágiri, sá
credeäi o minciuná ãi sá fiäi condamnate prin ea.” Voi de fapt
credeäi cá sunteäi corecäi, ãi Biblia spune cá voi o veäi crede ãi
veäi fi osàndiäi de aceeaãi minciuná pe care o credeäi de a fi
Adevárul.
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304 De aceea, eu vá acuz prin Cuvàntul lui Dumnezeu. Voi
ânváäaäi oamenii o eroare, ãi rástigniäi principiile lui Cristos, de
sfinäenie ãi Viaäá de sus, ca persoana sá poatá umbla afará pe
stradá ãi sá fie o persoaná diferitá.
305 Predicatorii stànd pe terenuri de minge, fumànd äigári;
pietre de poticnire; toate celelalte nimicuri cu care ei se
afiãeazá. Femei ân corurile lor, purtànd pantaloni scuräi, párul
táiat, ãi comportàndu-se astfel, feäe vopsite, ãi apoi o numesc,
“Sora, aceasta ãi aceea,” ãi Biblia condamná acel lucru. Asta-i
adevárat. Merg la petreceri ãi continuá, totuãi o membrá a
bisericii; âäi menäii márturia, ãi tráieãti oricum vrei tu.
306 Sá nu credeäi cá eu vorbesc ântru totul despre Prezbiterieni.
Eu vorbesc despre voi Penticostalii. Asta-i adevárat. Voi odatá
aäi cunoscut Adevárul, dar v-aäi gàndit cá voi nu L-aäi putut
lua. Voi nu aäi putut sprijini pe pástorul vostru. Pástorul
vostru_vostru nu a putut avea acel mare serviciu cu aãa de
multe sute de dolari pe sáptámàná, ãi o mare bisericá finá ân
care sá predice, ãi sá màne ãi sá meargá mai departe ân felul ân
care ei o fac. Dacá el a condamnat aceea, organizaäia l-ar fi
aruncat afará; aãa cá el trebuie s-o pástreze, el trebuie sá o
spuná. De aceea, el ãi-a vàndut drepturile de ântài náscut,
pentru o màncare de ciorbá a lumii, din láturile lui Esau. Ãi ce
va primi el pentru aceasta? Amàndoi cad ân groapa
condamnárii, ãi vor fi condamnaäi. Eu âi acuz pe ei, ca
prostituate ale Evangheliei.
307 Eu am fost la un cor, unul dintre cele renumite, locuri mari,
nu demult, unul dintre cele mai de vazá ale Penticostalilor din
càte existá. Ãi s-a ântàmplat ca sá stau ân biroul acestui frate
cànd patru sau cinci coruri au venit âmpreuná. Ãi este la unul
dintre^unele dintre cele mai fine organizaäii ale
Penticostalilor. Ãi ei nu au ãtiut cá eu am fost ân biroul acestui
lucrátor, la Oklahoma. Eu ãedeam acolo jos, dedesubt, unde
acest lucrátor studiazá ânainte ca el sá viná la platforma lui. Ãi
cànd eu am fácut^
308 Acolo erau acei mici Ricky acolo afará; ãi Rickyte, vopsite,
nici una din ele nu au avut párul lung, fiecare din ele cu párul
táiat, fiecare din ele erau cu machiaj, fiecare dintre ele cu robe.
Ãi un mic Ricky stànd pe acolo, mergànd de-a lungul aãa, (ãi un
alt bárbat lua o colectá misionará), el a acäionat de parcá era
un om orb cu o ceaãcá, ãi mergea ân jur spunànd tot felul de
lucruri de hulá despre luarea colectei, ãi lucruri ca acelea. Dar
a ajuns acolo afará ãi a âncercat sá cànte_Mesia, oh, vai, ãi_ãi
ar fi putut sá facá o treabá destul de buná la aceasta, dar nu a
avut sunetul. Nu, acesta era mort, vedeäi. Oh, vai! Acolo vá
aflaäi. Aceea este noua Lui Golgotá.
309 Ce gàndiäi voi la vreo fetiäá, sau vreo femeie micá ânáuntru
acolo? Pái, dacá ea ar veni acolo ânáuntru, âmbrácatá aãa cum
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ea ar fi trebuit sá fie, cu párul lung, ãi total fárá vopsea, ãi
lucruri ca acelea, ei ar fi fácut haz de ea; dacá ea s-ar fi ridicat
ân picioare, ãi cànd ei fáceau aceea de fácut acolo, acel grup de
oameni tineri, cam treizeci sau patruzeci dintre ei. Partea
selectatá a Penticostalilor, ãi fáceau lucruri ca acelea! Ãi dacá
domniäa aceea ar fi spus ceva despre aceasta, ei ar fi dat-o
afará din cor.
310 Lásaäi ca predicatorul Evangheliei sá stea la amvon ãi sá
spuná ceva despre aceasta, ei l-ar da afará din organizaäie. Voi
rástigniäi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, ãi Âl puneäi la o ruãine
deschisá. Evanghelia Lui pe care voi o pretindeäi cá o
predicaäi, voi Âl rástigniäi. Eu acuz aceastá generaäie
respingátoare de Cristos, prin Cuvàntul lui Dumnezeu, ãi prin
puterea Lui din aceste ultime zile o adeverire cá El este âncá
viu. Da. Ei sunt âmpotriva Cuvàntului clar, adeverit al lui
Dumnezeu. Organizaäiile lor nu pot sá stea sus la Acesta.
311 Biserici mari ãi denominaäiuni sunt noul Lui Calvar. Eu o
spun din nou. Aceasta, strip teasele lor moderne, sunt corurile
lor.
312 Marele preot al fiecárei denominaäiuni strigá ca marele
preot din ziua aceea, “Acum coboará jos ãi aratá-ne o minune.”
Aha. Aceea a fost prima rástignire.
313 Este la fel astázi. Eu i-am avut sá spuná, “Ei bine, acum, tu
ânviezi moräii, nu-i aãa? De ce nu te duci acolo sus? Tu ai o
soäie ân cimitir. Tu ai un copilaã acolo.”
314 Ei i-au spus Lui, “Noi am auzit cá Tu ai ânviat moräii. Noi
avem un cimitir plin cu ei aici sus. Vino ânviazá-i.” Oh,
ignoranäa va produce ignoranäá. Vedeäi? Aha.
315 Mari biserici, mari coruri, mari preoäi ai acestei zile, “Vino
jos, aratá-ne o minune pe care denominaäiunea noastrá nu o
poate face.”
316 Eu am avut un om, nu de mult, care a fácut o remarcá
despre o^dupá o micá emisiune care eu am avut-o ân
Jonesboro, Arkansas, spunànd despre ceva femeie care a fost
vindecatá. Acest ins a aparäinut la o anumitá denominaäiune
de bisericá, ãi el s-a ridicat acolo ân spate ãi a spus, “Eu provoc
orice om sá-mi aducá ãi sá-mi arate o minune.”
317 Eu m-am dus ãi am adus un doctor. Un om a fost vindecat,
cu cancer. M-am dus ãi am adus o femeie care a fost ântr-un
scaun cu rotile timp de vreo douázeci de ani; ea a fost
vindecatá de artritá, era ântr-un scaun cu rotile. Eu am luat-o
acolo ãi am spus, “Acum eu vreau banii, o mie de dolari.”
318 El a spus, “Ei bine, ah, ah, ah, ah, aceãtia nu sunt aici. Sunt
acolo ân Waco, Texas, unde este cartierul nostru general.”
319 Eu am spus, “Ân ordine, noi doar ne vom duce acolo ãi âi
vom lua.” A spus, eu am spus, “Tu fá aranjamente ãi noi vom
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merge màine.” Vedeäi? Am spus, “Noi vom expedia^” Eu am
spus, “Aici este doctorul sá spuná cá aceãti oameni au avut
absolut cancer. Aici este pe listá, raze x. Aici este aceastá
femeie despre care tot cartierul ãtie cá ea a ãezut ân acel scaun
cu rotile pentru douázeci de ani, ãi ea umblá chiar acum. Ãi
doctorii, au fost doctor dupá doctor dupá doctor dupá doctor,
ãi de toate, ãi aici ea este vie astázi. Acum, tu ai spus cá tu ai
‘da o mie de dolari.’ Eu vreau sá-i pun ântr-un fond misionar.
Eu âi vreau.” Vedeäi? Vedeäi?

El a spus, “Ei bine, sunt acolo ân Waco, Texas.”
Eu am spus, “Noi vom merge màine.”

320 El a spus, “Aãteaptá un minut. Lasá-má sá-äi spun ceva. Eu
voi lua o fetiäá cu mine. Ãi lasá-má sá iau un brici ãi sá-i tai
braäul, ãi apoi tu vindecá-l, ânaintea fraäilor noãtri. Ãi ei âäi vor
da banii.”

Eu am spus, “Tu drace!”
321 “Dacá Tu eãti Fiul lui Dumnezeu, vino jos de pe aceastá
cruce.” “Spune-ne cine Te-a lovit,” cu o zdreanäá ân jurul
capului Sáu. L-au lovit pe El peste ea, au spus, “Acum, dacá
Tu eãti un profet, spune-ne cine a prof-^” “Dacá Tu eãti Fiul
lui Dumnezeu, vino jos de pe cruce.”
322 Conducátori orbi ai celor orbi! Ei au nevoie de vindecare
mintalá, un om care face un astfel de lucru, sau face o remarcá
ca aceea. Cu certitudine.
323 Strigátul vechi obiãnuit, totuãi, “Lasá-ne sá Te vedem cá
faci o minune. Stápàne, noi am dori o minune de la Tine.”
Cànd, ân fiecare zi, ân fiecare ceas, se ântàmpla mereu, ântocmai
cum Dumnezeu cáláuzea aceasta sá se facá. Dar ei nu au fost
prezenäi. Dacá ei erau, ei au numit-o, “Beelzebub, diavolul.”
Vedeäi? “Stápàne, noi am dori-o dacá Tu ai face-o ân felul cum
noi am vrea ca Tu sá o faci.” Aceea este. “Du-te unde vrem noi
ca Tu sá mergi, fá ce vrem noi.” Oh, da. Aha. Ei nu L-au avut
la màná. Nu, domnule. Acela-i motivul cá ei au trebuit sá-L
scoatá din mijlocul lor. Da, domnule. Ei âncearcá sá facá
acelaãi lucru astázi. Ãi prin federaäia bisericilor, ei ân final o
vor ânfáptui, vedeäi, ei toäi mergànd âmpreuná. Vechiul strigát
familiar.
324 Aici noi vedem, din nou, cel mai religios loc, cei mai buni,
teologi ãlefuiäi, strigànd din nou, ãi âmpotriva Lui, strigànd.
Chiar cei mai buni teologi, care ar fi trebuit sá ãtie diferit;
chiar cele mai ânalte biserici, ãi cei mai bine instruiäi teologi,
L-au dat afará din mijlocul lor. Ei nu-L vor.

Voi spuneäi, “Aceea este greãit, Frate Branham.”
325 Atunci voi nu aäi fost aici sá vedeäi Epocile Bisericilor, sau
sá o auziäi predicatá. Voi nu aäi fost aici, cànd, aceastá Epocá a
Bisericii Laodicea a fost singura ân care ei L-au aruncat afará
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din bisericá. Ãi El era afará, ân afará, bátànd, âncercànd sá
intre ânapoi. Ei L-au aruncat afará pentru cá ei nu au avut nici
un folos de El. Ei Âl rástignesc din nou. Amin! Càt mai am
putea merge?
326 Amintiäi-vá, profetul Cuvàntului lui Dumnezeu ne-a spus
dinainte, ân Doi Timotei 3, dacá voi o scrieäi jos. Noi nu avem
timp sá o citim. Dar a spus, cá, “Ân ultimele zile, vor veni
batjocoritori. Ei vor fi nesábuiäi, ângàmfaäi, iubitori de pláceri
mai mult decàt iubitori de Dumnezeu; acuzatori falãi,
neânfrànaäi, ânverãunaäi, ãi dispreäuitori ai celor ce sunt buni,
trádátori, nesábuiäi, ângàmfaäi, ânváäaäi; avànd o formá de
evlavie, dar negànd Puterea din ea: depártaäi-vá de aceia!
Pentru cá acesta este felul care iau femeile uãuratice, cu párul
táiat,” purtànd pantaloni scuräi, feäe vopsite,  “din loc ân loc, ãi
le conduc captive.” Aceea este exact.
327 El a spus, “Ândepárteazá-te de la aceasta, ân ultimele zile.”
Sá ne supunem profetului. Ândepártaäi-vá de la acele lucruri ân
ultimele zile. Ele sunt aici. Eu chem cátre Bisericá acum. Da,
domnule. Depártaäi-vá de la aceasta!
328 Ei au, ei, lucrátorii din aceastá zi, ar trebui sá ãtie aceste
lucruri. Ei ar fi trebuit sá-l cunoascá pe Isus ân zilele Lui. Ei ar
fi trebuit sá cunoascá. Ãi acum ei ar trebui sá o ãtie, dar ei nu o
ãtiu. Ântocmai ca ânváäátorii Iudei din zilele Lui care ar fi
trebuit sá-L cunoascá dupá ziua Lui, aãa este astázi, despre
Cuvàntul lui Dumnezeu clar adeverit atunci. El era Cuvàntul,
ãi El a dovedit cá El era Cuvàntul. El a dovedit cá El era
Cuvàntul pentru acea zi. Ãi Dumnezeu a dovedit astázi cá El
este Cuvàntul din aceastá zi, Lumina din ceasul acesta. Ãi ei ar
fi trebuit sá fi ãtiut atunci, ãi ei ar trebui sá o ãtie acum.
329 Ei L-au rástignit atunci, ãi ei Âl rástignesc acum. Eu âi acuz
de aceasta! Corect. Aceasta doar continuá sá fulgere prin mine.
“Âi acuz, pentru cá Dumnezeu âi face sá pláteascá pentru
aceasta!”
330 Iudeii din ziua lor. Dumnezeu din nou, ân zilele de pe
pámànt, Isus a spus, “Ierusalime, Ierusalime, de càte ori am
vrut Eu sá te adun ântr-un mare grup, dar tu nu ai vrut.”
331 Cum a âncercat Dumnezeu, ân aceste zile din urmá, sá
uneascá poporul Sáu âmpreuná, dar voi nu aäi vrut. Voi aäi
dorit crezul vostru, aãa cá acum voi sunteäi daäi la distrugere.
Aceea este ce a primit Ierusalimul; el a fost dáràmat, ars, el nu
mai este. Ãi aceea este exact ce va fi, ântr-una din aceste zile, la
toate aceste lucruri mari de aici. Marile voastre crezuri ãi
denominaäiuni vor muri ãi pieri, dar Cuvàntul lui Dumnezeu va
fi Etern ãi va trái pentru totdeauna. Vedeäi?
332 Cele mai adànci ráni ale Lui au venit din casa aãa
numiäilor prieteni. Gàndiäi-vá, gàndiäi-vá la aceasta. Gàndiäi-
vá la aceasta! Opriäi-vá! Eu aãtept un minut. Lucrátori,
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gàndiäi-vá la aceasta! De unde au venit ránile Lui? Din casa
aãa numiäilor prieteni ai Lui. Aãa cum a fost, aãa este. Gàndiäi-
vá la aceasta! La Calvar El nu a fost ânconjurat de_de
sálbatici, barbari, ci de lucrátori care au pretins cá-L iubesc.
Ãi azi, cànd Evanghelia este cu desávàrãire identificatá, cànd
marile semne ale ânvierii Lui sunt dovedite printre noi, nu este
strada de afará cea care sare pe tine, sunt aãa numiäii lucrátori.
333 Acei care trebuiau sá-L iubeascá, sunt cei de care El este
ânconjurat azi. “Noi nu vom avea acel Lucru printre noi. Noi nu
vom avea pe acest Om sá stápàneascá peste noi. Noi nu vom
sprijini. Noi nu vom avea cooperare cu Acela, ân acest oraã,
dacá Lucrul acela vine âncoace. Nu este nimic decàt spiritism.
Este diavolul.” Fárá sá cunoascá Cuvàntul lui Dumnezeu, orbul
conduce pe orb. Aãa cum a fost atunci, gàndiäi-vá, aãa este
acum. Ântocmai cum a fost atunci, aãa este acum. Gàndiäi-vá!
334 Puterea Lui de a vindeca ãi de a elibera bárbat ãi femeie
din dragostea pentru aceastá lume prezentá, de la párul táiat,
de Izabele cu feäe vopsite care se numesc Creãtine; ãi
producànd o aãa viaäá ca aceea, fumànd äigári, spunànd glume
murdare. Se aãeazá ãi au o societate misionará, ãi âmpung ãi
cos, ãi vorbesc, ãi scandal, ãi_ãi ies afará pe stradá ãi poartá
pantaloni scuräi, ãi totul ân felul acela; ãi apoi se numesc
Creãtine, ân faäa altor femei. Voi vá amintiäi povestea mea
despre sclavul care ãtia cá era un fiu al unui rege, caracterul
lui. Ce s-ar cuveni noi sá fim? Bárbaäi ãi femei, ãi neagá^
335 Aceãti clerici, aceste amvoane unde El Âãi capátá
strápungerile, ei au pus ãi aprobat acel fel de viaäá printre
oameni, unde ei Âl strápung. Ei neagá Puterea de_de a-i elibera
de aceasta, ãi ei o aprobá sá fie aãa. Cànd, este contrar
Cuvàntului lui Dumnezeu, ca o femeie sá-ãi taie párul, sau sá-ãi
vopseascá faäa, sau sá poarte pantaloni scuräi. Este contrar
Cuvàntului lui Dumnezeu, dar ei o aprobá, fácànd un alt Calvar
(de unde? de pe stradá? de la bar?) de la amvon, de la amvon.
336 Ãi, din nou, care a fost strigátul? “El se face pe Sine
Dumnezeu.” Ei neagá Dumnezeirea Lui. Ei âncearcá sá-L
âmpartá ãi sá facá trei sau patru Dumnezei din El. Cànd, El este
Dumnezeu; El era Dumnezeu; El ântotdeauna va fi Dumnezeu,
acelaãi ieri, azi, ãi ân veci. Cànd tu vorbeãti despre un singur
Dumnezeu, cátre ei, ei ràd de tine. “Noi credem ântr-o sfàntá
treime.”
337 Eu cred ântr-un singur Dumnezeu sfànt, da, domnule, ân
Puterea Lui de a vindeca, de a elibera, ãi de a lua aceãti oameni
afará din dragostea de lume, de ai elibera aãa cum El a fácut cu
Maria Magdalena. Amintiäi-vá, ea a fost o micá Izabelá vopsitá,
de asemeni. Ea a avut ãapte draci ân ea. Ea a fost o strip teasá.
338 Ântocmai ca femeia moderná de pe stradá astázi; mergeäi
oriunde vreäi voi ãi priviäi. Dacá voi nu credeäi cá oamenii se
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pleacá la racla femeilor goale, priviäi afará pe stradá astázi.
Cum a fost ân zilele Sodomei, aãa va fi. Priviäi afará, dacá voi
nu o credeäi, doar mergeäi oriunde. Deschideäi un ziar,
deschideäi o revistá, priviäi un afiãier, ce veäi gási? Amintiäi-vá
ce a spus, “Cànd fiii lui Dumnezeu au vázut cá fiicele
oamenilor erau frumoase, ei ãi-au luat femei.” Priviäi la
scandalul din Anglia, priviäi la scandalul de aici, priviäi la
ântregul lucru, a devenit o casá de prostituäie.

339 De ce este aceasta? De ce a devenit Rusia comunism?
Datoritá vulgaritáäii ãi murdáriei, ãi lipsei de Putere a bisericii
Catolice. Ãi aceasta este exact de ce este preluatá aceastá
naäiune, comunism ãi federaäia bisericilor, ãi se uneãte cu
biserica Catolicá. Ceea ce, comunismul ãi Catolicismul se vor
uni âmpreuná, voi ãtiäi, ãi aici ei o fac. De ce? Pentru cá ei au
respins Evanghelia care âi separá ãi-i face un popor diferit!
^?^ Acela este exact motivul.

340 Ãi lucrátori la amvon rabdá aceasta, pentru un bon de
màncare, pentru o poziäie socialá a vreunui crez, spun, “Eu
aparäin de Aãa-ãi-aãa,” schimbànd educaäia pentru Puterea lui
Dumnezeu; sá-i elibereze de aceastá ântrecere nebuná, precum
pe Maria Magdalena.

341 Tocmai Puterea care a putut lua acea micá strip teasá de pe
stradá, ãi sá o facá sá-ãi puná haine pe ea ãi sá se poarte ca o
doamná, fácànd o Creãtiná din ea, ei au condamnat Puterea
aceea, ãi au rástignit pe Omul care O avea, la Calvar.

342 Ãi azi, chiar Evanghelia ãi Duhul Sfànt care va lua pe acea
micá strip teasá [una care se dezbracá ân public_Trans.] ãi o
face sá se âmbrace ca o doamná ãi sá se poarte ca o Creãtiná, ei
numesc Aceasta “fanatism.” Ei nu-L vor amestecat printre
adunarea lor, sá-L aibe ânviorat ântre ei, sá determine alte
femei sá o facá. Ce fac ei? Ei Âl scot afará, ântocmai cum au
fácut atunci. Ãi acum ei rástignesc tocmai Cuvàntul ãi spun cá
Acesta a fost pentru o altá epocá. Eu âi acuz din nou, da,
domnule, tot la fel cum ei au fost acuzaäi atunci.

343 Semnul care l-a fácut pe vechiul Legiune sá-ãi âmbrace
hainele. Amintiäi-vá, o persoaná care-ãi dezbracá hainele este
nebuná. Vedeäi? Cum este cu o femeie? Legiune era nebun; el
ãi-a smuls hainele de pe el. Dumnezeu ãi-a luat Puterea Lui ãi
l-a fácut sá-ãi puná hainele. El a fost âmbrácat, ân mintea lui
ântreagá, ãezànd jos la picioarele lui Isus.

344 Priviäi la Puterea care l-a fácut pe bátrànul orb Bartimeu
sá vadá, drept printre crezurile lor. El a fost pe pámànt cànd a
fost tot atàt de multá necredinäá precum este azi, dar aceasta
niciodatá nu L-a oprit. El a mers ânainte. El nu i-a menajat pe
ei de nimic. El le-a spus, “Voi sunteäi de la tatál vostru,
diavolul.” El a condamnat ântregul lucru.
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345 Puterea care a putut sá-l ânvie pe Lazár din mormànt, ãi i-a
dat femeii din Nain pe fiul ei ânapoi! O Dumnezeule! Puterea
care a putut face acele lucruri, care putea spune dinainte
lucrurile care s-au ântàmplat. “Acolo sunt doi^Mànz, acolo
este un mànz legat la douá drumuri,” ãi toate aceste lucruri pe
care El le-a spus dinainte. Tocmai Omul care a posedat Puterea
aceea, “La o parte cu El. Noi nu-L vom avea printre oamenii
noãtri. El pàngáreãte ânváäáturile noastre,” ãi ei L-au rástignit.
346 Ântocmai acelaãi lucru astázi, “La o parte cu Duhul Sfànt,”
ei nu vor sá aibe nimic de-a face cu Acesta. “El condamná ãi
face aceste lucruri, ãi spune oamenilor noãtri aceste lucruri noi
nu vrem sá ajungá amestecat printre organizaäiile noastre. Este
âmpotriva crezurilor noastre.” Ei Âl rástignesc din nou. Oh,
Doamne!

Observaäi acum aãa cum âncheiem. Trebuie sá âncheiem.
Ãi, din nou, ei Âl numesc “fanatism.”

347 Ãi ei L-au numit un “fanatic.” Ei au spus, “El era smintit.”
Oricine ãtie cá Biblia a spus cá, “Isus era,” acei Farisei au spus,
“acest Om este un Samaritean, ãi El este nebun.” Acum ce
ânseamná cuvàntul nebun? “Smintit.” “Omul este smintit. Ei
sunt o grámadá de oameni smintiäi care-L urmeazá. El este
Beelzebub.”
348 Ãi, din nou, ei spun acelaãi lucru, “Este un fel de vrájitorie.
Este ghicirea norocului,” plasàndu-L din nou pe crucea de
ruãine. Ce cruce? Ce ruãine? El este un Cuvànt adeverit;
bátàndu-ãi joc de Acesta, spunànd oamenilor cá Acesta este
diavolul. Fácànd  ceva, ãi numind^
349 El a spus, “Ei numesc lucrárile sfinte ale lui Dumnezeu ‘un
spirit necurat le face,’ nu este iertare pentru aceasta.”
350 Fácànd ruãine din Cuvàntul Lui, âncercànd sá-L expuná ãi
sá-L numeascá fals sau fanatism, “Nu mergeäi la acesta. Nu
participaäi la acele adunári.” Aha.
351 Ce fac ei prin a face aceea? Ei iau cuiele crezurilor lor
denominaäionale. Asta-i adevárat. Aceãti ânváäátori vànátori de
pláceri, lumeãti, nesfinäi, turbaäi denominaäional, iau cuiele
denominaäionale ãi rástignesc pe Fiul lui Dumnezeu cu aceasta,
din nou, de la amvoanele lor.
352 De ce fac ei aceasta? “Ei iubesc laudele oamenilor,”
diplomele pe care biserica le-o poate da, “mai mult decàt
dragostea Cuvàntului lui Dumnezeu.” Eu âi condamn. Ei nu se
pot conforma lumii, pentru cá ei sunt^Nu se pot conforma
Cuvàntului, pentru cá ei deja sunt conformaäi lumii. Ei deja au
fácut-o. Fáäarnica zi ân care tráim noi! Nu este aceasta^
353 Nu este de-ajuns un Calvar pentru Domnul meu? De ce sá
faceäi aceasta? Voi care ar trebui sá-L iubiäi, voi care ãtiäi cá
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Acesta este Cuvàntul Lui, voi care puteäi citi Apocalipsa al 22-
lea capitol, spune, “Oricine va scoate un Cuvànt sau adaugá un
Cuvànt,” de ce o faceäi? Nu este un Calvar de-ajuns pentru El?
354 Eu stau ân apárarea Lui, eu sunt avocatul Lui, ãi eu vá acuz
prin Cuvàntul lui Dumnezeu. Schimbaäi-vá cáile sau veäi
merge ân iad. Denominaäiunile voastre se vor spulbera. Eu vá
acuz ân Prezenäa Judecátorului, adevárat, voi, cu formele
voastre de evlavie, fáäárniciile. Ãi de ce numiäi voi Aceasta^
Nu este de-ajuns un Calvar?
355 Precum a spus Petru, “Párinäii voãtri denominaäionali,”
Petru v-a acuzat prin^A spus, “Care dintre párinäii voãtri nu
au fácut aceasta?” Ãtefan a fácut acelaãi lucru: “Cu màini rele
voi aäi rástignit pe Prinäul Vieäii.” Nu a spus Isus, El Ânsuãi,
“Care dintre párinäii voãtri nu au pus pe profeäi ân morminte?
Ãi voi le âmpodobiäi dupá aceea”? Aãa a fost pentru omul
neprihánit ân jos de-a lungul epocilor!
356 Aãa eu acuz acest grup de oameni ânalt ãlefuiäi mergátori la
bisericá respingátori de Cristos ai acestei zile. Voi cu formele
voastre de evlavie rástigniäi pe Cristosul meu a doua oará, prin
a spune oamenilor cá aceste Cuvinte sunt pentru vreo altá zi, ãi
nu este pentru aceastá zi. Eu vá acuz. Voi sunteäi vinovaäi de
aceeaãi crimá de care ei au fost ân ziua rástignirii. Pocáiäi-vá ãi
ântoarceäi-vá la Dumnezeu, sau pieriäi.
357 Ãi din nou eu spun, “Aici,” bisericile, “ei,” ânváäátorii,
“rástignesc,” prin hulá, pe “El,” Cuvàntul. Dumnezeule fi
milostiv! Lásaäi-má sá o spun din nou. Aceasta ar fi putut sá
fie âncurcat pe bandá. “Aici,” bisericile, “ei,” clerul,
“rástignesc,” prin hulá, pe “El,” Cuvàntul. Nu-i de mirare cá
este din nou:

Stànci despicate ân mijloc ãi ceruri ântunecate,
Salvatorul meu ãi-a plecat capul Lui ãi a murit,
Dar perdeaua ce se deschide a descoperit

calea
Cátre bucuriile Cerului ãi ziua fárá de sfàrãit.

358 Eu o spun pe aceastá bandá, ãi pentru aceastá audienäá. Eu
spun aceasta sub inspiraäia Duhului Sfànt. Cine este de partea
Domnului, sá viná sub acest Cuvànt! Dumnezeu cu siguranäá
va aduce aceastá generaäie rea, negatoare de Cristos,
respingátoare de Cristos la judecatá, pentru hulá, rástignirea
Cuvàntului Sáu identificat. Ei vin la Judecatá. Eu o acuz!
“Cine este de partea Domnului,” a spus Moise, “sá viná la
mine,” cànd Stàlpul de Foc atàrna acolo ca o dovadá. Cine este
de partea Domnului, sá ia Cuvàntul, sá-ãi nege crezul sáu, ãi sá
urmeze pe Isus Cristos zilnic. Ãi eu vá voi ântàlni ân dimineaäa
aceea.

Sá ne plecám capetele acum pentru un cuvànt de
rugáciune.
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359 O Doamne Dumnezeule, Dátátorul Vieäii Eterne ãi Autorul
acestui Cuvànt, Care ai adus din nou din moräi pe Domnul
Isus, Care l-ai identificat potrivit ânaintea unei_unei generaäii
de oameni necredincioãi. A fost lungá, aceastá dimineaäá. Muläi
au ãezut aici. Biserica este pliná. Oamenii stau ân jur. Ãi
benzile sunt fácute, sá meargá afará prin toatá lumea, ân
diferite locuri. Lucrátorii vor auzi acestea ân studiul lor. Eu má
rog pentru ei, Doamne. Lasá ca aceste cuvinte sá cadá adànc ân
inimá, sá taie adànc, sá taie de-o parte toatá lumea. Ca ei sá
poatá spune ca^

360 Acest mic lucrátor Metodist jos ân Kentucky, a venit la
mine zilele trecute, ãi a spus, “Cànd eu am auzit acele Ãapte
Epoci ale Bisericii, eu am auzit strigànd ‘Depárteazá-te de
acele ziduri ale Babilonului,’” spunea, “Eu am renunäat ãi am
plecat. Eu nu ãtiu âncotro sá merg sau ce sá fac, dar eu am
plecat.” Binecuvàntat sá fie curajul acelui bárbat tànár, ãi o
soäie, ãi doi sau trei copii.
361 Dumnezeule, fie ca muläi sá-ãi gáseascá calea la Cuvàntul
lui Dumnezeu, singura cale a Vieäii, pentru cá El este
Cuvàntul. Eu má rog pentru fiecare, Tatá. Uneori ân a spune
aceste lucruri, nu este ân cruzime; este ân dragoste, pentru cá
dragostea este corectivá. Ãi eu má rog, Dumnezeule, ca oamenii
sá o ânäeleagá sá fie ân felul acela, cá este ântenäionatá sá fie
corectivá. Tu Care a trebuit sá corectezi, ãi te-ai rugat pentru ei
la cruce, spunànd, “Tatá, iartá-i. Ei, ei sunt orbi, ei_ei doar nu
ânäeleg ce fac.”

362 Má rog pentru acei lucrátori azi care rástignesc Cuvàntul
din nou, prin a lua crezurile lor ãi denominaäiunile ãi dogmele,
ãi ânlocuindu-le pentru Cuvàntul Vieäii. Ãi apoi, ânaintea
oamenilor, ei_ei criticá realul Adevár pe care Dumnezeu âl
adevereãte de a fi Adevárul Sáu. Noi ne rugám pentru ei, Tatá,
ca Tu sá-i chemi la Cina Nunäii din nou. Ãi fie ca ei sá viná de
data aceasta, ãi sá nu gáseascá scuze, pentru cá eu âmi dau
seama cá ultima chemare poate cá deja s-a dus. S-ar putea sá
fie prea tàrziu acum. Eu nádájduiesc cá nu este.
363 Binecuvànteazá aceastá micá adunare prezentá aici, aceste
càteva sute de oameni care s-au adunat aici ânáuntru ân aceastá
dimineaäá, ân aceastá zi caldá, au ãezut aici pentru un lung,
poate douá ore sau mai mult, serviciu, ãi au ascultat. Ei nu au
plecat. Ei au stat liniãtiäi ãi au ascultat. Muläi dintre ei
aãteptànd prànzul lor, ãi femeile stànd cu copilaãii lor, ãi ele
aãteaptá. Ei se äin de fiecare Cuvànt.
364 Doamne, eu âmi dau seama ce mi se v-a ântàmpla ân Ziua
Judecáäii dacá eu conduc greãit pe oamenii aceia. Eu sunt
conãtient, Doamne, pe càt de conãtient má pot simäi. Cá, eu
âncerc sá-i duc la Cuvànt, ãi sá-i las sá tráiascá prin Cuvànt,
spunàndu-le cá Tu eãti, “acelaãi ieri, azi, ãi ân veci,” cá marele
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Duh Sfànt este Isus Cristos, doar ân forma Duhului Sfànt,
acelaãi Om. Tu ai spus aãa. “Âncá puäiná vreme ãi lumea nu Má
va mai vedea; totuãi voi Má veäi vedea, pentru cá Eu voi fi cu
voi, chiar ân voi.” Ãi eu ãtiu cá acesta eãti Tu, Doamne. Ãi noi
Te credem, pentru cá noi Te vedem fácànd aceleaãi lucruri
printre noi.
365 Ne predám pe noi ânãine azi, sobru, noi o facem aici ân
aceastá adunare ãi pe benzi. Doamne, chiar ân acest minut, fie
ca fiecare bárbat ãi femeie, báiat sau fatá, care sunt_care sunt
aici prezenäi, sau stànd afará, sau o aud pe bandá, fie ca noi ân
acest moment sá facem o adàncá consacrare ãi sá ne predám
complet pe noi ânãine ân serviciul lui Dumnezeu.
366 Miãcá-Te peste audienäá, Doamne, ân Putere, ãi vindecá
bolnavii. Ei au spus cá aveau un báieäaã infirm ãezànd aici.
Lasá acel mare Duh Sfànt^Noi ãtim, doar a sta ân Prezenäa
Lui cum este aceasta, El o va face. Dacá Tu poäi merge prin
radio ãi televiziune, afará prin äári, ãi vindeci bolnavii, “Tu ai
trimis Cuvàntul Táu ãi Acesta i-a vindecat,” Tu poäi face
acelaãi lucru ân acest minut. Eu má rog, Dumnezeule, ca Tu sá
vindeci fiecare persoaná bolnavá, fiecare infirm, fiecare
suferind, aici ãi care aude aceste Cuvinte. Dumnezeule, acordá
aceasta. Rugáciunea mea este pentru ei.
367 Cu o_cu o dragoste a lui Cristos ân inima mea ãi un
simäámànt pentru cel ân nevoie, eu âi prezint, Doamne, Äie, pe
altarul de sacrificiu, unde Ânsàngeratul trup al acelui Miel zace
ca un ispáãitor pentru pácatele ãi bolile noastre, zácànd acolo.
Eu pledez pentru milá pentru oameni. Eu vreau sá stau cum
Moise a stat, ân spárturá pentru ei, Doamne, ãi sá spun,
“Dumnezeule, fii milostiv cu ei, faäá de ei, puäin mai mult, ãi
dá-le o altá ãansá. Sá nu_sá nu o faci chiar acum, Doamne.
Lasá_lasá Evanghelia sá meargá doar un pic mai departe.

368 Ei sunt_ei sunt condamnaäi, Doamne. Eu má rog ca marea
Ta milá ãi har sá se_sá se extindá pàná la ultima persoaná care
âãi are numele ân Carte. Ãi eu ãtiu cá ei vor. Nu este greu sá te
rogi spre Cuvàntul Táu Divin, sau spre_sau spre^cu
Cuvàntul Divin, eu vreau sá spun, Doamne; Cuvàntul care-i
promis, Cuvàntul care a fost adeverit, Cuvàntul care a
predestinat pe aceãti oameni acolo ân urmá ânainte de
ântemeierea lumii. Nu este_nu este greu sá_sá má rog ca Tu sá
salvezi pe aceia ale cáror nume sunt ân Carte, pentru cá eu ãtiu
cá Tu o vei face. Isus a spus aãa, “Toäi pe care Tatál Mi i-a dat
vor veni.” Ãi nici un om nu poate veni numai dacá a fost dat.
369 Acum eu má rog, Dumnezeule, ca oriunde cad aceste
Cuvinte, ãi pe bandá ãi aici prezent, ca Duhul Sfànt sá cheme
fiecare persoaná predestinatá chiar acum, de la ântemeierea
lumii cànd numele lor a fost pus ân Cartea Vieäii Mielului. Fie
ca ei sá audá Glasul lui Dumnezeu vorbind astázi, ân acel Glas
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mic, liniãtit, blànd jos ân inima lor, spunànd, “Aceasta este
calea, umblaäi ân Ea.” Acordá aceasta, Tatá. Eu o cer ân
Numele lui Isus.
370 Ãi ân timp ce ân prezent noi ne avem capetele aplecate aici
ân audienäá. Dacá voi credeäi de a fi acesta Adevárul, ãi voi_
voi^Eu am plasat, mi-am pus màna peste aceste batiste
aãezate aici, ãi pachetele pentru bolnavi ãi suferinzi. Eu vreau
sá vá pun o ântrebare, sincer acum.
371 Eu nu vin aici jos doar ca sá fiu auzit. Eu_eu_eu sunt
obosit. Eu sunt epuizat. Eu nu mai sunt aãa tànár cum eram, ãi
ei_ãi ei ãtiu cá zilele noastre sunt numárate. Ãi eu ãtiu cá eu
trebuie sá pun ânáuntru fiecare mic lucru pe care eu âl pot,
pentru Âmpáráäia lui Dumnezeu. Eu trebuie sá predic de
fiecare datá cànd pot prinde o ãansá. Eu trebuie, eu trebuie sá
merg dacá simt sá o fac sau nu.
372 Eu am venit aici pentru cá eu_eu simt sá o fac. Eu_eu
vreau sá o fac. Eu vá iubesc. Ãi eu nu spun lucruri aspre ãi
grele, de asemeni_de asemeni, pentru cá eu vreau. Este_este o
pulsare ânáuntrul meu. Tocmai acest lucru care a fost adeverit
este lucrul care má preseazá sá fac aceste lucruri. Eu o spun
amabil, cu dragoste. Eu nu ântenäionez sá cert femeile noastre
sau bárbaäii noãtri. Eu nu ântenäionez sá fac aceea, frate, sorá.
Eu doar vreau sá vá aduc la un_un loc ascuäit, de unde puteäi
vedea corectarea ãi biciul Domnului, cá voi trebuie sá veniäi
ânáuntru acum. Nu o amànaäi; voi s-ar putea sá aãteptaäi prea
mult.
373 Ãi voi care doriäi sá veniäi de partea Domnului, cu o
depliná predare ân inima voastrá, ân prezenäa audienäei acum,
sau fie ân äará unde vor fi benzile; vreäi voi, cu capetele voastre
aplecate^Nu vá ridicaäi màinile dacá nu o faceäi cu intenäie.
Acum dacá voi cu adevárat o intenäionaäi, voi vreäi sá veniäi la
Domnul, cu o viaäá mai consacratá, nu vá veäi ridica màna
chiar acum. Tu, Domnul sá te binecuvànteze. Tu te consacrezi
din nou lui Cristos, sá âncerci sá poräi ocara. Voi spuneäi, “Eu
voiesc azi sá iau ocara.”
374 Eu am ambele màini sus, de asemeni. Eu, eu vreau sá iau
ocara lui Isus Cristos asupra mea. Eu bucuros port acest semn
numit “holy roller,” oricum aäi vrea sá-l numiäi. Eu âl port cu
màndrie, pentru cá este de dragul Domnului. Eu âl port cu
màndrie.
375 Nu voiäi voi toäi sá faceäi la fel? Ridicaäi-vá màinile, ãi
spuneäi, “Prin harul lui Dumnezeu, eu_eu_eu vreau^eu
sunt^” Ucenicii s-au ântors, au gàndit cá era o mare onoare
sá poräi ocara Numelui Sáu. Sau, voi vreäi sá purtaäi ocara
vreunei stele de Hollywood, sau ceva de televiziune, sau ceva
membru de bisericá, sau ceva? Sau, vreäi voi ocara Cuvàntului
lui Isus Cristos? “Dá-mi mie ocara Cuvàntului, Doamne. Eu
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ãtiu cá El a purtat ocara Cuvàntului lui Dumnezeu. Lasá-má sá
o port, de asemeni, Doamne.”

Ãi aceastá cruce consacratá o voi purta
Pàná ce moartea má va elibera,
Apoi merg acasá, sá port o coroaná.

376 Va fi o coroaná ântr-o zi pentru noi. Ea se face acum. Cànd
aceastá viaäá pámànteascá este scursá, atunci noi ãtim cá va fi
ân ordine.
377 Acum nu este loc sá se aducá oameni ân jurul unui altar.
Lásaäi ca scaunul vostru, unde sunteäi voi, sá fie un altar.
“Atàäi càäi au crezut^” Ân timp ce ne rugám.
378 Tatá Ceresc, mi s-a párut cá aproape fiecare màná de tànár
ãi bátràn, s-a ridicat, ân aceastá audienäá. Ãi eu má rog ca, de
fiecare datá cànd banda va fi pusá, ca oamenii sá-ãi ridice
màinile, ãi sá ângenuncheze ân camerá; tata ãi mama sá meargá
acolo ãi sá se prindá de màini unul pe altul, ãi sá spuná,
“Dragá, noi am fost membri de bisericá suficient de mult. Hai
sá venim la Cristos.” Acordá aceasta, Doamne.
379 Binecuvànteazá aceãti oameni aici. Má rog ca Tu sá le dai,
Doamne, o viaäá consacratá. Muläi dintre ei, Doamne, sunt
oameni buni. Ei sunt_ei sunt poporul Táu; ei doar nu au
cunoscut Adevárul. Ãi eu má rog ca Tu sá le aráäi Adevárul
Táu, Doamne. “Cuvàntul Táu este Adevárul.”
380 Aãa cum ai spus Tu ân Ioan, eu cred cá este pe la capitolul
al 17-lea, Tu ai spus, “Sfinäeãte-i, Tatá, prin Adevár. Cuvàntul
Táu este Adevárul.”
381 Ãi Acesta din nou, Cuvàntul Táu, âncá este Adevárul. El
ântotdeauna este Adevárul, pentru cá El este Dumnezeu. Ãi eu
má rog, Dumnezeule, ca Tu sá-i sfinäeãti prin Adevár. Aceea
este, sfinäeãte-i, purificá-i de toate crezurile ãi
denominaäiunile. Purificá-i de toate lucrurile lumeãti, la o
viaäá consacratá a Cuvàntului. Acordá aceasta, Doamne. Ei
sunt ai Tái acum. Tu ai promis sá o faci. Ãi ca slujitor al Táu,
eu âmi ofer rugáciunea mea ân folosul lor. Ân Numele lui Isus
Cristos.
382 Acum cu capetele noastre aplecate, haideäi sá càntám acest
imn ân timp ce continuám sá ne rugám.

Isus a plátit totul,
Totul Lui^(Gàndiäi-vá la aceasta!)
Pácat^

383 Ieri am fost ântr-un_un loc, ãi un om má másura pentru un
costum pe care un frate de aici din bisericá mi l-a cumpárat. El
a spus, “Costumul táu aráta cald, ãi eu äi-am cumpárat unul
rácoros.”
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384 Ãi eu m-am dus acolo sá mi-l croiascá, ãi el a spus, “Pái,
umárul táu drept se lasá ân jos. Tu trebuie cá ai purtat o povará
grea odatá.”

385 Ãi m-am gàndit, “Da, o povará de pácat. Dar Isus a plátit-o
toatá.” Ascultaäi aãa cum noi o càntám.

Isus a plátit^totul,
Atunci toatá, toatá viaäa mea, Lui eu âi^

Ce a fácut pácatul?

Pácatul a lásat o patá roãie,
El a spálat-o albá ca západa.

386 Dumnezeule, fii milostiv cu noi. Precum acest timp adànc
de meditaäie, lasá Cuvàntul sá se âmbibe ânáuntru adànc,
Doamne, la inimá. Lasá ca oamenii, deãi ei vor fi ântàrziaäi
pentru prànzul lor^Dar, Doamne, aceasta este mai mult
decàt hraná. Aceasta este Viaäá. “Cuvàntul Meu este hraná,” ai
spus Tu. Ãi aceea este cu ce se ospáteazá sufletele noastre
flámànde.

387 Acum ia-ne, Doamne, modeleazá-ne. Doamne, ia-má pe
mine cu ei. Eu vreau sá merg cu ei. Eu merg sus la Calvar
acum, Doamne, prin credinäá. Eu merg cu aceastá adunare.
Acum doar modeleazá-má iaráãi, Doamne. Eu am fácut greãit.
De multe ori cànd eu^

388 Aici recent eu urma doar sá âncetez sá predic. Oamenii nu
má ascultau. Ei doar au äinut-o ânainte fácànd acelaãi lucru, ãi
eu_eu am ajuns descurajat. Mi-am fáurit o complexitate. O
Dumnezeule! Cu douá duminici ân urmá, cànd Tu mi-ai dat
acel semn acolo afará, ãi citind o Biblie, ãi vázàndu-Te cá i-ai
spus lui Moise, ântocmai cum a fost acel vis, cá acolo era un
munte, de asemeni, ãi va fi un semn pentru el. Ãi apoi drept la
capátul acestuia, ca sá ãtiu cá eu_eu am lásat o muläime de
oameni bolnavi; o lucrare nu numai ân profeäie, ci ân ânváäarea
Cuvàntului, ãi_ãi pentru rugáciune pentru bolnavi. Tu ai lásat
un om sá cadá mort chiar aici pe podea, apoi l-ai adus ânapoi la
viaäá, pentru confirmare cá a fost adevárat. Tu ântotdeauna
confirmi Cuvàntul Táu.

389 Acum, Doamne, confirmá-L chiar acum ân timp ce eu sunt
ânaintea Tronului Táu. Ia pe fiecare din aceãti oameni,
Doamne, ia afará lumea din noi. Ia-má pe mine, Doamne, ân
timp ce noi suntem ân Prezenäa Ta. Doar ia lumea, stoarce
inimile noastre, Dumnezeule, chiar acum. Trage lumea ãi grija
lumii la o parte de la noi. Lasá-ne sá fim Creãtini consacraäi, O
Dumnezeule, sá fim iubitori ãi amabili ãi blànzi, purtànd roada
Duhului. Nu ai vrea, Doamne? Noi suntem ânaintea Tronului
Táu. Pácatul a lásat o patá roãie pe fiecare din noi, dar Sàngele
Táu poate sá o ãteargá, Doamne, ãi sá o facá albá ca západa.
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Acordá aceasta, ân timp ce noi aãteptám dupá Tine. Ia-ne; noi
suntem ai Tái; ne-am consacrat vieäile Äie. Ân Numele lui Isus
Cristos, acordá aceasta, Doamne, la fiecare din noi.

390 Strànge-mi inima, Doamne. Eu vád toate erorile mele. Eu
vád greãelile mele. Dumnezeule, de la acest timp, eu âncerc sá
tráiesc cum pot eu mai bine, ca sá Te ajut. Eu vreau sá merg, eu
vreau sá-mi consacrez viaäa din nou Äie, aici ân aceastá
dimineaäá.

391 Dupá aducerea acestei acuzaäii âmpotriva prietenilor mei_
mei clericii de acolo afará, ãi a trebuit sá spun aceste lucruri
tari, dar, Doamne, eu am fácut-o prin inspiraäia Ta. Eu simt cá
Tu mi-ai spus sá o fac. Acum este jos de pe umerii mei,
Doamne. Eu_eu sunt bucuros cá este jos. Lasá-i sá facá cu
aceasta orice vor ei, Tatá. Eu má rog ca ei sá o accepte. Eu má
rog ca Tu sá-i salvezi pe fiecare, Doamne.

392 Fie ca acolo sá viná o trezire a celor drepäi, ãi o mare
Putere sá viná prin Bisericá chiar ânainte ca Ea sá plece. Nu
este greu sá má rog asta, pentru cá Tu ai promis-o. Ãi noi
aãteptám, Doamne, dupá acea a treia tragere care noi ãtim cá
va face mari lucruri pentru noi ân mijlocul nostru.

393 Ãi eu sunt al Táu, Doamne. Eu má aãez pe mine pe acest
altar, tot aãa de consacrat cum ãtiu sá má fac pe mine ânsumi.
Ia lumea de la mine, Doamne. Ia lucrurile de la mine care sunt
pieritoare; dá-mi lucrurile nepieritoare, Cuvàntul lui
Dumnezeu. Fie ca eu sá fiu ân stare sá tráiesc acel Cuvànt atàt
de aproape, âncàt Cuvàntul sá fie ân mine, ãi eu ân Cuvànt.
Acordá aceasta, Doamne. Fie ca eu niciodatá sá nu má ântorc
de la Acesta. Fie ca eu sá äin acea Sabie a Regelui aãa de
stràns, ãi sá O âncleãtez aãa de stràns. Acordá aceasta, Doamne.

394 Binecuvànteazá-ne, âmpreuná. Noi suntem slujitorii Tái,
aãa cum ne consacrám pe noi ânãine Äie ân aceastá dimineaäá,
din nou, ân inimile noastre. Noi suntem ai Tái, ân Numele lui
Isus Cristos, pentru serviciu.

Isus^

Dumnezeu sá vá binecuvànteze! Frate Neville.                 `
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Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în Engleză 
duminică dimineaţa, la 7 Iulie, 1963, la Tabernacolul Branham în Jeffersonville, 
Indiana, U.S.A., a fost luat de pe o bandă de înregistrare magnetică şi tipărit 
neprescurtat în Engleză. Această traducere Românească a fost tipărită şi 
distribuită de Voice Of God Recordings. Retipărită în 2006.



anunţ pentru Dreptul de autor

Toate drepturile rezervate. Această carte se poate tipări pe 
un imprimator într-o casă pentru folosire personală sau să fie 
distribuit, gratuit, ca un mijloc de răspândire a Evangheliei 
lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe 
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem 
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru 
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la 
Voice Of God Recordings®.

Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale 
disponibile, vă rog să contactaţi:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org
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